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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   26. september 
Møtetid:   kl.09.00 
Møtested:   Basebygget, Hallingdal sjukestugu 
 
 
PROGRAM    
    

 
Kl.09.00 Orientering og omvisning inkludert lunsj  
 
  
Kl. 11.30  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: 23. september 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 09. 2016 

 

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

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 26. september 

38/2016 Godkjenning av styreprotokoller 29. august og 8. september 
 
Vedlegg:  

1. Foreløpig styreprotokoll 29. august 
2. Foreløpig styreprotokoll 8. september  

 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 

39/2016 
Virksomhetsrapport per 2. tertial 2016  
Vedlegg: 
 

 
ORIENTERINGSSAKER 
40/2016 Eksterne tilsyn pr 2. tertial 

 
Vedlegg:  

1. Oversikt status tilsyn Vestre Viken pr. 2. tertial 2016 
41/2016 Sikkerhet i sykehus  

 
Vedlegg: 

1. Sikkerhet i sykehus – veileder fra Helse Sør-Øst 
42/2016 
 

Orienteringer  
 
Vedlegg:  

1. Oppdragsdokument 2016 – brev fra HOD datert 30.06. 2016 
2. Tilleggsdokument oppdrag og bestilling 2016, HSØ august 2016 
3. Brev til HSØ fra foretakstillitsvalgte i Vestre Viken datert 26. august 2016 
4. Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 6. september 2016 
5. Sentralt kvalitetsutvalg referat 6. september 2016  
6. Brukerutvalget referat 12. september 2016 
7. Foreløpig møteprotokoll styremøte HSØ 8. september 2016 
8. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr. 23. september 2016 

 
ANDRE ORIENTERINGER 
 1. Notat: Arbeid med nytt sykehus i Drammen  

2. Notat: Status flytteprosess fra Lier til Blakstad i klinikk for psykisk helse og 
rus  

3. Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 – muntlig orientering 
4. Arbeidskonflikt akademikerne – muntlig orientering for de eieroppnevnte 

styremedlemmene ( møtet lukkes jfr styreinstruks §5.11, offentlighetsloven 
§23) 

EVENTUELT 
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Saksfremlegg 
 
 
Godkjenning av styreprotokoller fra 29. august og 8. september 2016 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  Vestre Viken 38/2016 26. 09. 2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Foreløpig protokoll fra 29. august 2016 
2. Foreløpig protokoll fra 8. september 2016 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokoller  fra styremøtene 29. august og 8. september 2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 19. september 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 19.09. 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 92864147 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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 Dato: 29. august 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

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

Dato: 29. august 2016 

Tidspunkt: Kl. 14.00 – 15.26 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Ingeborg Sivertsen  Nestleder                        
Margrethe Snekkerbakken   Styremedlem – på telefon 
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 
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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Godkjenningssaker 
 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 

 
 
Sak 34/2016 Godkjenning av styreprotokoll 20. juni 2016 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
  
Protokoll fra styremøtet 20. juni 2016 godkjennes. 
 
 
Beslutningssaker  
 
Sak 35/2016 Arbeid med nytt sykehus i Drammen 
 
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff og styreleder Torbjørn Almlid innledet til behandling av 
saken. 
 
Styrets enstemmige 
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. 

 
Protokolltilførsel: 
De ansattes representanter påpeker at vi har en gjennomarbeidet funksjonsfordeling i dokumentet 
Strategi 2025, utarbeidet i tråd med sentrale føringer fra HSØ. 
 
 
Sak 36/2016 Lønnsoppgjør 2016 - lønnsjustering administrerende direktør 

 
Møtet ble lukket med bakgrunn i styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23 og 13.3, 
forvaltningsloven § 13.c 
 
 
Eventuelt 
 
Det er ønskelig å få en orientering om fremdrift og pågående flytting fra Lier til Blakstad i et senere 
styremøte. 
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Drammen, 29. august 2016 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen       Margrethe Snekkerbakken 
    
 
 
Hildur Horn Øien       Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
Harald Bergan   Line Spiten    John Egil Kvamsøe 
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 Dato: 8. september 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

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

Dato: 8. september 2016 

Tidspunkt: Kl. 16 – 16.35 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder  
Ingeborg Sivertsen  Nestleder - forfall                    
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 
Sheryl Swenson Økonomisjef 
Finn Egil Holm Direktør kommunikasjon 
Karin Ask Henriksen HR-sjef 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Godkjenningssaker 
 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Beslutningssak 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Sak 37/2016 Økonomisk resultat Vestre Viken HF per 2. tertial 2016 
 
Økonomisjef Sheryl Swenson orienterte innledningsvis om den  
økonomiske situasjonen pr nå i foretaket. 
 

1. Styret ser meget alvorlig på den negative resultatutvikling særlig ved klinikkene Bærum 
sykehus, klinikk Psykisk helse og rus og Kongsberg sykehus. Styret ser det som særlig viktig 
at det oppnås en økonomisk resultatutvikling  i tråd med budsjettet og forutsetningene i  
økonomisk langtidsplan (ØLP) for å kunne realisere de planlagte investeringene på kort og 
lang sikt. 
 

2. Styret ber administrerende direktør iverksette tiltak som sikrer et resultat i 
overensstemmelse med resultatkrav i 2016 på 150 MNOK. 
 

3. Styret ber administrerende direktør legge frem hvilke tiltak som nå iverksettes for å snu 
negativ resultatutvikling i ordinært styremøte 26. september. 

 
Andre orienteringer 
 
Tariffoppgjøret for akademikerne. Brudd i forhandlingene. 
Styremøtet ble lukket (med bakgrunn i styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23 og 13.3, 
forvaltningsloven § 13.c) og orienteringen ble gitt for de eieroppnevnte styremedlemmene av HR-
sjef Karin Ask-Henriksen. 
 
Eventuelt 
 
 
Drammen, 8. september 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 
  



 
 
 

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 
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 2.tertial 2016  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 39/2016 26.9.2016 
 
Vedlegg: 1. Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering pr 2. tertial 2016 

2. Vedlegg 2 – Klinikkrapportering pr 2. tertial 2016 
 

 
Ingress 
Resultat pr 2.tertial viser et overskudd på 76,6 MNOK og et negativt budsjettavvik på 23,4 MNOK.  
Resultat i august måned viser et underskudd på 1,9 MNOK og et negativt budsjettavvik på 14,4 
MNOK. I ekstraordinært styremøte 8.9.16 fikk styret orientering om økonomisk utvikling og 
prognose på 120 MNOK.  Styret vedtok et pålegg til administrerende direktør om å fremme tiltak 
for å sikre at vedtatt resultatkrav for 2016 ble opprettholdt. 
 
 
Forslag til vedtak  
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per 2.tertial til orientering.  
 

2. Styret tar til etterretning de tiltak som er det redegjort for i saken.  
 

3. Styret opprettholder resultatkrav på 150 MNOK for året, unntatt økt gevinst ved salg av 
Lerberg (16 MNOK).   
 

4. Følgende tiltak som er vedtatt av styret utsettes inntil videre: 
• Barnepoliklinikk på Bærum sykehus 
• Nefrologivakt i Vestre Viken 
• Leie av nye lokaler for Bærum BUP 

 
5. Styret forutsetter at samlet likviditetsdisponering til drift og investeringer gjennomføres 

innenfor de forutsatte rammer i budsjettet. 
 

6. Styret ber administrerende direktør gjennomgå samvirket mellom Kongsberg og 
Drammen sykehus innenfor ortopedi, og fremme forslag til tiltak i forbindelse med 
budsjett 2017.  En samlet plan for ortopedi i Vestre Viken fremmes i forbindelse med det 
utviklingsarbeid som skal gjennomføres i 2017.   
 

 

Dato: 23.september 2016 
Saksbehandler: Ørjan Sandvik 
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Drammen, 23. september 2016 

 
Nils Fredrik Wisløff 

 
Administrerende direktør 
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Sammendrag  
 
Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen per 2.tertial 2016. 
Rapporteringen gir tall per 2.tertial for driftsresultat og øvrige måltavle-parametere. De 
viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet per 2.tertial 2016 er 
oppsummert i måltavlen under slik den forelå per 7.9.2016 og som ga grunnlag for avholdelse av 
ekstraordinært styremøte den 8.september: 
 

 
 
- Resultat fra ordinær drift per 2.tertial viser et overskudd på 76,6 MNOK, som er 23,4 MNOK 

bak budsjett.  Resultat i august måned isolert viser et underskudd på 1,9 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 31,9 MNOK bak samme periode i fjor. 
Prognose for året per avslutning av regnskap 2. tertial er på 120 MNOK.  Basert på det som 
er presentert i denne saken vil nye tiltak kunne gi en resultatforbedring i prognosen på 30 
MNOK, men administrerende direktør vil ikke fremme en ny prognose før september 
regnskapet foreligger. 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -1 855 76 611 120 000

Mål 12 500 100 000 150 000

Avvik -14 355 -23 389 -30 000

I fjor 30 020 135 273 226 833

2 Virkelig 7 764 66 901 101 640

Mål 7 786 65 815 100 126

Avvik -22 1 085 1 514

I fjor 7 506 63 777 97 277

3 Virkelig 18 108 150 494 239 900

Mål 19 753 159 123 249 110

Avvik -1 645 -8 629 -9 210 

I fjor 16 545 148 023 229 678

4 Virkelig 7 515 7 163 7 140

Mål 7 386 7 064 7 063

Avvik 129 99 77

I fjor 7 377 7 036 7 050

5 Virkelig 6,4 7,1 7,1

Mål 6,7 7,1 7,1

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

I fjor 6,9 7,5 7,3

6 Virkelig 64 57 65

Mål 65 65 65

Avvik -1 -8 0

I fjor 67 69 67

7 Virkelig 1,3 % 0,6 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,3 % 0,6 % 0,0 %

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

8 Virkelig 1,5 % 1,8 % 1,5 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,5 % 1,8 % 1,5 %

I fjor 1,6 % 2,2 % 2,0 %

11 Virkelig 0,0 % 3,7 % 3,5 %

Mål 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Avvik -3,0 % 0,7 % 0,5 %

I fjor 0,0 % 1,2 % 3,5 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

KVALITET
Prevalense (sykehus 
infeksjoner) pr kvartal
ANDEL

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) 

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET PHR 
Polikliniske konsultasjoner 
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

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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- Samlet aktivitet hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 1085 poeng foran budsjett, 
og er 2299 poeng foran samme periode i fjor. Dette gir en vekst på 5 % per 2. tertial 
sammenlignet med 2015.  Prognose for året gir aktivitet på 1514 poeng foran budsjett, en 
vekst på 4,5 % mot 2015. 

  
- Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 8629 bak 

budsjett hittil i år, men er 2471 konsultasjoner foran samme periode i fjor.  Aktivitet i august 
måned er 1645 konsultasjoner bak budsjett.  Prognose for året gir 9210 færre polikliniske 
konsultasjoner enn budsjettert.  Prognose gir en vekst i antall konsultasjoner på 4,5 % 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 september er 7515. Dette er 129 månedsverk mer enn 
budsjettert. Hittil i år er det 99 månedsverk mer enn budsjettert, en vekst på 1,8 % mot 
fjoråret. Prognose for året gir et overforbruk på 87 årsverk i forhold til plan, en vekst på 1,3 
% mot fjoråret. 

 
- Sykefravær i juli er på 6,4 %.  Dette er lavere enn mål for perioden, og lavere enn ved samme 

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

 
- Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter hittil i år er 57 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 0,6 %, 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 august er det registrert 1,5 % korridorpasienter.  Hittil i år er det registrert 1,8 % 

korridorpasienter.  Målet for korridorpasienter er 0 %.  Prognose for året gir 
korridorpasienter på 1,5 %.   

 
 

Hovedtrekkene i regnskapet pr 2.tertial 2016 
 

 

pr 2.tertial 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 - 401 492 - 401 492  - 3 533 131 - 3 533 131  0 % - 3 676 889 -4 %
ISF inntekter - 168 173 - 173 517 - 5 344 - 1 496 091 - 1 462 727  33 364 2 % - 1 401 196 7 %
Gjestepasient inntekter - 10 274 - 9 211  1 062 - 77 759 - 74 340  3 419 5 % - 74 681 4 %
Øvrige driftsinntekter - 60 987 - 64 967 - 3 980 - 541 930 - 538 090  3 841 1 % - 522 478 4 %
SUM Inntekter - 640 925 - 649 187 - 8 262 - 5 648 911 - 5 608 288  40 623 1 % - 5 675 244 0 %

Varekostnader  87 023  84 291 - 2 733  734 156  700 608 - 33 548 -5 %  604 692 21 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  45 100  47 216  2 116  364 652  383 787  19 135 5 %  394 510 -8 %
Innleid arbeidskraft  8 901  4 921 - 3 980  30 402  15 048 - 15 354 -102 %  27 852 9 %
Lønnskostnader  412 435  406 777 - 5 658  3 677 269  3 646 789 - 30 480 -0,8 %  3 794 643 -3 %
Avskrivninger og nedskrivninger  20 788  21 127  339  160 284  163 567  3 283 2 %  152 345 5 %
Andre driftskostnader  68 105  71 157  3 052  602 054  589 072 - 12 981 -2 %  551 102 9 %
Netto finanskostnader  428  1 197  770  3 484  9 417  5 932 63 %  14 828 -77 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  642 781  636 687 - 6 094  5 572 300  5 508 288 - 64 012 -1,2 %  5 539 971 1 %

Resultat  1 855 - 12 500 - 14 355 - 76 611 - 100 000 - 23 389 -23 % - 135 273 -43 %
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Resultatet pr 2.tertial viser et overskudd på 76,6 MNOK.  Dette er 23,4 MNOK bak budsjett, og er 
58,7 MNOK bak 2.tertial i fjor.   
 
Resultat i august måned viser et underskudd på 1,9 MNOK, som er 14,4 MNOK bak budsjett.   
 
Totale inntekter hittil i år er på 5649,0 MNOK, og er 40,6 MNOK foran budsjett. Det positive 
avviket skyldes i hovedsak høyere ISF-inntekter enn budsjettert.     
 
Driftskostnader inklusive finans er på totalt 5572,3 MNOK hittil i år.  Dette er 64,0 MNOK mer 
enn budsjettert.  Lønnskostnader og innleie er til sammen 45,8 MNOK høyere enn budsjett pr 
2.tertial.  Varekostnader er 33,5 MNOK og andre driftskostnader er 13 MNOK over budsjett, 
mens gjestepasientkostnader, avskrivninger og finansområdet er foran budsjett.   
 
Pensjonskostnader 
Det ble foretatt en ny pensjonsberegning i forbindelse med revidert nasjonal budsjett 2016 
(RNB) som gir en reduksjon i pensjonskostnader for 2016 på 287 MNOK i forhold til opprinnelig 
budsjett.  
 
I revidert basisramme fra HSØ i juni er basisfinansieringen til VVHF avkortet som følge av 
reduserte pensjonskostnader med 293 MNOK.  Avkortning i inntekter er 6 MNOK mer en 
kostnadsreduksjon, men kompenseres delvis med at reduserte pensjonskostnader for 
Sykehusapotekene og Sykehuspartner, gir utslag i reduserte tjenestepriser for foretakene. 
 
VVHFs budsjett er korrigert i juni for reduserte pensjonskostnader, og revidert rammetildeling.  
Underfinansiering av pensjon er budsjettert som en reduksjon i andre driftskostnader.  
 
 
Hovedtrekkene i klinikkenes regnskaper pr 2.tertial 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.  
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Per 2.tertial 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.  
 
Pasientbehandling somatikk 
 
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 1514 poeng foran budsjett. 
  

 
 
Særskilt om ortopedi 
Ortopedi har tidligere vært et fagområde med lange ventetider. Ventetid og antall som venter er 
imidlertid nå betydelig redusert både i Vestre Viken og i hele Helse Sør-Øst. De ortopediske 
avdelinger ved Kongsberg og Drammen sykehus har samarbeidet ved at pasienter henvist til 
Drammen er blitt tilbudt behandling ved Kongsberg sykehus, da de har ledig kapasitet. Nå er 
ventetiden kort begge steder for de fleste pasientgrupper, og Kongsberg har nedgang i 
aktiviteten innen ortopedi i år sammenliknet med i fjor. På den annen side kan det være ønskelig 
med en kapasitetsøkning innen noen områder (ryggkirurgi, fotkirurgi og barneortopedi), som 
også vil gi bedre pasientflyt og reduksjon i gjestepasientkostnader ved OUS. En mer helhetlig 
bruk av ressurser kan også få effekt i form av bedre operativ kvalitet og redusert ventetid på 
operasjon for øyeblikkelighjelps-pasienter.  Koordinering av planarbeid og ressurser for 
Kongsberg og Drammen er en særskilt utfordring.  Dette har økonomiske konsekvenser ved at 
resultatet for Kongsberg sykehus i stor grad påvirkes av aktivitet innenfor ortopedi.  
 



 
 
 

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 

 

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 2,4 % for antall liggedøgn, og 1 % reduksjon for 
antall utskrevne pasienter, mens antall polikliniske konsultasjoner er foran samme periode i fjor 
med 1,7 %.    
 
Prognose for året gir 9210 færre polikliniske konsultasjoner enn budsjettert, et budsjettavvik på 
- 3,7 %. 
  
Bemanning  
Gjennomsnittlig utbetalte brutto månedsverk hittil i 2016 er 99 månedsverk mer enn plan. 
Utbetalte månedsverk i september er 129 mer enn plan. Total forbruk hittil i år viser en vekst på 
om lag 1,8 % i forhold til samme periode i fjor.  Prognosen for året gir et overforbruk på totalt 87 
månedsverk, 1,3 % vekst mot fjoråret. 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I år 7045 7029 7093 7069 7044 7052 7174 7445 7515 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7155 7093 7102
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
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Månedsverksutvikling pr klinikk 

 
 
Flere klinikker viser årsverk som er over budsjett hittil i år.  Overforbruket knyttes til klinikk for 
Psykisk helse og rus, Drammen sykehus, Bærum sykehus og Intern service.  
 
Per september er det et merforbruk i forhold til budsjettet på 99 årsverk. Av økningen, er om lag 
40 månedsverk finansiert gjennom økte refusjoner for langtidsfravær og fødselspermisjoner, 
samt ekstern finansiering ut over det som har vært forutsatt i budsjettet. Noen klinikker har 
forbrukt færre årsverk enn planlagt i budsjettet og etter at disse er fratrukket er det om lag 78 
månedsverk som ikke er finansiert.  For høyt forbruk av månedsverk er den viktigste årsaken til 
negativ resultatutvikling siste måneder.  Tiltakene som klinikkene nå gjennomfører er planlagt å 
redusere med 60 månedsverk pr måned ut året.  Klinikkenes tiltak og analyse av utvikling av 
månedsverk fremgår i de klinikkvise vedlegg til saken. For ytterligere å sikre en nedgang i brutto 
månedsverk 3. tertial er det innført stillingsstopp for alle nye stillinger, og ansettelsesstopp for 
ikke medisinske stillinger. 
 
Resultat utvikling pr klinikk 

 
 

pr september Hittil i 
fjor

Hittil 
i år

Budsjett 
hittil i år

Avvik mot 
budsjett

% avvik

Drammen Sykehus 1 674 1 722 1 683 39 2,3 %

Bærum Sykehus 942 976 950 26 2,7 %

Ringerike Sykehus 536 548 551 -4 -0,6 %

Kongsberg Sykehus 323 325 327 -2 -0,7 %

Intern Service 546 551 539 12 2,3 %

Psykisk Helse og Rus 1 834 1 843 1 801 42 2,3 %

Prehospitale Tjenester 309 318 317 1 0,3 %

Medisinsk Diagnostikk 575 594 605 -12 -1,9 %

Stabene 296 287 291 -3 -1,2 %

Sum VVHF 2016 7 036 7 163 7 064 99 1,4 %

Resultat pr klinikk 1 T Mai Juni Juli Aug Hittil i år

Drammen 2 676 71 2 439 -2 488 -2 691 6
Bærum -3 660 -2 217 1 631 -3 983 -5 269 -13 497 
Ringerike 1 467 -551 1 179 -741 -240 1 115
Kongsberg -1 055 -2 246 -1 510 -585 -1 541 -6 938 
Intern service -8 530 -3 055 5 490 845 -114 -5 364 
Psykisk helse og rus -6 428 -5 045 1 530 -2 963 -4 359 -17 265 
Prehospital tjenester 334 207 -919 302 1 174 1 098
Medisinsk diagostikk -2 527 -919 1 296 -3 -621 -2 775 
Stabene 1 556 -311 986 1 304 488 4 022
Felles økonomi 71 536 21 848 -803 12 312 11 317 116 210
Resultat 55 368 7 781 11 318 3 999 -1 855 76 611
Resultatkrav 50 000 12 500 12 500 12 500 12 500 100 000
Avvik mot budsjett 5 368 -4 719 -1 182 -8 501 -14 355 -23 389 
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Resultatet i august viser underskudd på 1,9 MNOK. Sist foretaket hadde underskudd i 
månedsregnskapet var i februar 2013.  I regnskapet for august viser alle klinikker unntatt 
prehospitale tjenester og stabene underskudd. Det er negativ trend utvikling i flere klinikker, 
spesielt klinikk for psykisk helse og rus, Bærum sykehus og Kongsberg sykehus.  Det fremgår av 
tabellen over at 1. tertial viste et positivt resultat på om lag 55 MNOK, 5 MNOK bedre enn 
budsjett. Resultatet 2. tertial viser et overskudd på 21 MNOK, et negativt avvik mot budsjett på 
29 MNOK. Avvikene er størst i juli og august(-23 MNOK).  Trenden er negativ. 
 
Særskilt om klinikk for Psykisk Helse og Rus 
Gjestepasientkostnader i Vestre Vikens opptaksområde har økt betydelig i 2016. Det har i 2016 
vært en dreining fra bruk av private rusbehandlingstilbud over til kjøp av offentlig 
behandlingsplasser i andre foretak i HSØ. Bruk av private betales av HSØ, finansiert av 
helseforetakene gjennom trekk i inntektsmodellen. Når foretaket benytter behandlingstilbud 
hos andre foretak, betales dette av foretaket selv. Kostnader for gjestepasienter innen psykisk 
helsevern og rus belastes klinikken. I somatikken ligger disse kostnadene i fellesøkonomien. 
 
Tiltak som iverksettes 
I ekstraordinært styremøte 8.9.16 fikk styret orientering om resultat per 2. tertial og prognose 
på 120 MNOK.  Styret vedtok et pålegg til administrerende direktør om å fremme tiltak om å 
sikre vedtatt resultatkrav for 2016 ble opprettholdt. 
 
Etter styremøte 8.9.16 er det utarbeidet ytterligere tiltak ved klinikkene. Det er også inngått 
kontrakt om salg av eiendommen Lerberg, som vil gi en gevinst i regnskapet for 2016 på 16 
MNOK. Av tabellen under fremgår at klinikkene nå har en verdi på tiltak med resultateffekt 3. 
tertial på 44 MNOK.   
 

  
 
Basert på tiltakene som nå er utarbeidet og presentert i denne saken vil tiltakseffekter kunne gi 
en resultatforbedring i prognosen på 30 MNOK, før gevinst på salg av Lerberg (16 MNOK). 
 
  
  

NOK 1000's

Prognose  
7.9.16

Prognose etter 
nye tiltak og 
salgsgevinst 

Lerberg

1. Resultat hittil i år 76 611 76 611
Forsinket  effekt av budsjettert tiltak 1 500 1 500
Engangseffekter 1 032 1 032
Periodiseringseffekter 376 376
Korrigert styringsfart hittil i år 79 519 79 519
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 39 759 39 759
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) 116 370 116 370

3. Korreksjoner ut året: 0

Engangseffekter ut året -1 379 -1 379 
Gevinst salg av Lerberg(engangseffekt) 0 16 000
Periodiseringseffekter 3 115 3 115
Merforbruk innleie, varekost og variabel lønn -858 -858 
Effekt av lønnsoppgjør 3 271 3 271
Avvik ut året knyttet til klinikker og  fellesøkonomien(H-resepter, gjestepasienter) -14 547 -14 547 
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 105 972 121 972
Sum av klinikkens tiltak p.t. 14 028 44 442

Prognose for året 7.9.16 og etter nye tiltak 3. tertial og gevinst salg Lerberg 120 000 166 414

Gevinst salg av Lerberg -16 000 

Prognose ekskl. gevinst salg av Lerberg 150 414

Salg av Lerberg gir gevinst 
med resultateffekt på 16 
MNOK. 

Klinikkene har utarbeidet 
tiltak med effekt 3. tertial 
på 44,4 MNOK. 

Prognose på 120 MNOK er 
rapportert HSØ 7.9.2016 
og i ekstraordinært 
styremøte 8.9.16. 
 
Det vil bli foretatt en ny 
prognosevurdering etter 
avslutning av regnskapet 
for september. 
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Tiltak per klinikk 

  
 
Klinikkenes detaljerte tiltaksoversikt fremgår av klinikkvise vedlegg. 
 
Foreløpig resultatprognose klinikker etter tiltak 
Prognose på 120 MNOK er rapportert HSØ 7.9.2016. Det vil bli foretatt en ny prognosevurdering 
etter avslutning av regnskapet for september. 
 
Tabellen under viser en oppsummering av klinikkenes prognoser som fremgår av vedlegg 2 til 
styresaken, klinikkvise vedlegg.  I tabellen under fremgår klinikkenes prognose etter 
resultateffekter av nye tiltak 3. tertial. 
 

 
 
Klinikkvise prognoser etter nye tiltakseffekter 3. tertial fremgår av klinikkvise vedlegg til saken. 

Tiltak 3. tertial

Tiltak med 
effekt 3. 

tertial
Drammen 1 602
Bærum 13 786
Ringerike 500
Kongsberg 4 911
Intern service 7 896
Psykisk helse og rus 13 188
Medisinsk diagostikk 2 559
Sum 44 442

Klinikkvise resultater
Hittil i år 
resultat

Resultat 3. 
tertial

Prognose 
etter nye 

tiltak 
klinikker

Regnskap i 
fjor

Endring ift i 
fjor

Drammen 6 4 994                5 000 -821 5 821
Bærum -13 497 13 497              0 -9 904 9 905
Ringerike 1 115 485                    1 600 6 453 -4 853 
Kongsberg -6 938 2 938                -4 000 -3 902 -98 
Intern service -5 364 5 364                0 -9 950 9 950
Psykisk helse og rus -17 265 7 265                -10 000 3 991 -13 991 
Prehospital tjenester 1 098 1 002                2 100 6 399 -4 299 
Medisinsk diagostikk -2 775 2 775                0 14 514 -14 514 
Stabene 4 022 1 478                5 500 15 620 -10 120 
Felles økonomi 116 210 33 790              150 000 154 159 -4 159 
Resultat fra ord. drift 76 611 73 588 150 200 176 559 -26 359 

Gevinst salg eiendom 0               16 000         16 000            50 274           -34 274 

Resultat inkl. gevinst 76 611 89 588 166 200 226 833 -60 633 

Det er iverksatt generelle tiltak som gjelder hele organisasjonen 
slik: 

• Alle klinikker er gitt et nytt resultatkrav for 3.tertial og er 
bedt om å utarbeide konkrete tiltak som vil sikre 
resultatkravet på 150 MNOK. 

• Det er stopp på alle vedtatte men ikke iverksatte 
satsninger for 2016. 

• Det er innført stillingsstopp for alle nye stillinger, og 
ansettelsesstopp for ikke medisinske stillinger.  

• Klinikkene innfører et tett oppfølgingsregime for å 
begrense bruk av innleie og variabel lønn. 

• Det er stram styring av økonomi i stabene. 
• Ytterligere reduksjon i investeringsnivå. 
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Arbeidskonflikt akademikerne 
I den pågående arbeidskonflikt med akademikerne er ca. 40 ansatte med hovedvekt på leger tatt 
ut i streik. Streiken som har pågått i 14 dager, innebærer økt antall fristbrudd, strykninger av 
operasjoner og polikliniske konsultasjoner samt forsinkede prøvesvar fra røntgen og lab. 
Arbeidskonflikten innebærer også en økonomisk risiko for foretaket. 
 
 
Administrerende direktør sine vurderinger   
 
Administrerende direktør viser til at resultatet etter 2. tertial viser negativ utvikling.  August har 
et resultatmessig underskudd for første gang på 3 år.  I forhold til foretakets langsiktig 
investeringsstrategi er det helt nødvendig at denne utvikling snus umiddelbart. 
 
Styret ble som kjent orientert om situasjon dagen etter at regnskapet pr 2 tertial var avsluttet, og 
fattet vedtak om å opprettholde resultatkravet for 2016.  Dette innebærer at det må oppnås et 
resultat på 18 MNOK pr måned i siste tertial.  Administrerende direktør har etter siste styremøte 
gjennomført oppfølgingsmøter med alle klinikkene hvor tiltak for å sikre resultatkrav for 2016 
har blitt gjennomgått. Ledergruppen til administrerende direktør har sluttet opp om at alle 
klinikkene må bidra. Alle klinikkene har utarbeidet nye tiltak som nå iverksettes.  
 
Klinikker som har overskudd i regnskapet hittil i år (klinikk Ringerike Sykehus, klinikk for 
prehospitale tjenester, og stabene), må ha tilsvarende overskudd i 3. tertial. Klinikk Drammen 
sykehus skal i de siste 4 måneder levere et overskudd på 5 MNOK.  
 
Klinikk Bærum sykehus har et negativt resultat hittil i år på 13,5 MNOK og har utarbeidet en 
tiltaksplan som skal gi et resultat i balanse for året samlet.  
 
Kongsberg sykehus viser et negativt resultat hittil i år på om lag 7 MNOK. Kongsberg sykehus 
har utarbeidet tiltak som skal gi resultateffekt siste 4 måneder på 4,9 MNOK. Klinikken har etter 
gjennomføring av nye tiltak 3. tertial en negativ prognose for året på 4 MNOK.   
 
Administrerende direktør mener utviklingen innen ortopedi tilsier behov for en gjennomgang av 
fagområdet i foretaket for å sikre effektiv utnyttelse av de samlede ortopediressursene. Dette 
kan gi både positive kvalitative og økonomiske effekter. Det gjelder spesielt samvirke mellom 
Kongsberg og Drammen. Det fremmes sak om dette i forbindelse med behandlingen av 
budsjettet for 2017.   
 
Klinikk psykisk helsevern og rus viser et negativt resultat hittil i år på 17,3 MNOK. Klinikken har 
utarbeidet en tiltaksplan med resultateffekter 3. tertial på om lag 13 MNOK, og rapporter en 
negativ prognose for året på 10 MNOK. Administrerende direktør viser til at det har vært netto 
merforbruk i gjestepasientoppgjøret hittil i år på 7,6 MNOK. Administrerende direktør har etter 
en samlet vurdering lagt til grunn at klinikken gjennomfører tiltak siste 4 måneder som gir en 
negativ prognose på 10 MNOK, tilsvarende om lag forventet prognose for gjestepasientområdet. 
 
Klinikk intern service viser underskudd på 5,4 MNOK hittil i år.  Klinikken har utarbeidet tiltak 
som sikrer resultat i balanse. 
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Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD) viser underskudd i regnskapet hittil i år på 2,8 MNOK. 
Klinikken iverksetter nå nye tiltak som skal gi resultateffekter 3. tertial som sikrer resultat i 
balanse for året.   
 
Administrerende direktør viser til at styret i juni ba om analyse over årsverksutvikling i 
foretaket.  For ytterligere å sikre en nedgang i brutto månedsverk 3. tertial har administrerende 
direktør innført stillingsstopp for alle nye stillinger, og ansettelsesstopp for ikke medisinske 
stillinger samt sterkere styring og kontroll av innleie og vikarbruk. 
 
Som følge av økonomiske utvikling i foretaket, vil administrerende direktør anbefale utsatt 
igangsetting av vedtatte, men ikke iverksatte nye satsninger.  Dette inkluderer satsning på 
barnepoliklinikk ved Bærum sykehus (1,5 MNOK), og opprettelse av nefrologivakt (1,5 MNOK), 
samt ny leiekontrakt for Bærum BUP, hvor det foreligger et utkast til leiekontrakt med en verdi 
på 7 MNOK.  
 
Resultatoppnåelse i tråd med styrevedtak 8.september krever medvirkning fra hele 
organisasjon, ledere på alle nivåer, tillitsvalgte og ansatte.  Administrerende direktørs vurdering 
er at et resultat i siste tertial på 73 MNOK er krevende å oppnå.  Det må derfor beskrives med 
risiko (gult) at dette resultatet oppnås.  Klinikkene Bærum sykehus, medisinsk diagnostikk, 
Kongsberg sykehus og psykisk helse og rus har størst risiko.  Den ekstra salgsgevinsten på 
Lerberg i Hokksund (16 MNOK) må imidlertid ikke bli sett på som en reserve som kan legges til 
grunn for klinikkenes styring.   Styret vil bli holdt løpende orientert om resultatutviklingen.  
Et eventuelt svekket resultat for 2016 med 30 MNOK vil gi redusert investeringslikviditet 
tilsvarende.  Administrerende direktør vil følge opp investeringsaktiviteten ut året.   
 
Administrerende direktør vil i budsjettarbeidet for 2017 legge til grunn dagens prognose på 120 
MNOK. Dette vil imidlertid revurderes når september resultatet og statsbudsjettet foreligger.   
 
Administrerende direktør har orientert foretakstillittsvalgte om resultatutvikling. 
Klinikktillitsvalgte involveres i de klinikkvise prosessene i samsvar med de retningslinjer som 
gjelder. På grunn av den pågående streik har akademikerens tillitsvalgte ikke vært tilstede i 
møtene. 
 
Det vil bli gjort rede for virkningen og utviklingen av arbeidskonflikten i lukket styremøte for de 
eieroppnevnte styremedlemmene.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapportering 2. tertial til 
orientering. 



 
Vedlegg 1 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 2. tertial 2016 
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1 VESTRE VIKEN HF 
 
Sammendrag 
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 2.tertial 2016. Resultatet for VVHF pr 2.tertial viser 
et akkumulert overskudd på 76,6 MNOK.  Dette er 23,4 MNOK bak budsjett. Inntektssiden er 40,6 
MNOK over budsjett, mens driftskostnader inklusive finans er 64,0 MNOK mer enn budsjettert. 
 
I august måned var andel fristbrudd 1,3 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 64 
dager.  
 
For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 
Andre forhold 
Pensjonskostnader 
Det er foretatt en ny aktuarberegning i juni 2016, som gir en reduksjon i pensjonskostnader på 287 
MNOK i forhold til opprinnelig budsjett.   
 
I juni ble VVHF trukket 293 MNOK i basisramme som følge av reduserte pensjonskostnader. 
Rammetrekket er VVHFs andel av totalbeløpet HSØ er trukket i revidert nasjonalbudsjett.  HSØ er 
trukket mer enn faktisk pensjonsreduksjon for regionen, fordi trekket fordeles mellom regionene ved 
bruk av inntektsmodellen (Magnussen).  2016 budsjett er korrigert i juni måned for redusert basis og 
pensjonskostnader.  Underfinansiering av pensjon er budsjettert som en reduksjon i andre 
driftskostnader.  Resultatkrav er uendret som følge av budsjettkorreksjoner.  
 
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.   
 

Parametere 2013 2015 2016 

Diskonteringsrente 4,05 2,30 2,10 

Forventet lønnsvekst 3,50 2,75 2,25 

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 negativt 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 
årsprognosen og realisert salg av eiendom.   
 
Resultatprognosen for 2016 er redusert med 30 MNOK per 2.tertial. Redusert overskudd gir mindre 
midler til investeringer. På den annen side gir salg ut over det som er i budsjettet økt tilgjengelig 
likviditet til investeringer i 2016. Til neste rapportering vil det utarbeides en revidert prognose for 
året som tar hensyn til endret resultatprognose, og realisert salg av eiendom. 
 

1.1 Økonomisk situasjon 
Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr 2.tertial 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 2.tertial 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 - 401 492 - 401 492  - 3 533 131 - 3 533 131  0 % - 3 676 889 -4 %
ISF inntekter - 168 173 - 173 517 - 5 344 - 1 496 091 - 1 462 727  33 364 2 % - 1 401 196 7 %
Gjestepasient inntekter - 10 274 - 9 211  1 062 - 77 759 - 74 340  3 419 5 % - 74 681 4 %
Øvrige driftsinntekter - 60 987 - 64 967 - 3 980 - 541 930 - 538 090  3 841 1 % - 522 478 4 %
SUM Inntekter - 640 925 - 649 187 - 8 262 - 5 648 911 - 5 608 288  40 623 1 % - 5 675 244 0 %

Varekostnader  87 023  84 291 - 2 733  734 156  700 608 - 33 548 -5 %  604 692 21 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  45 100  47 216  2 116  364 652  383 787  19 135 5 %  394 510 -8 %
Innleid arbeidskraft  8 901  4 921 - 3 980  30 402  15 048 - 15 354 -102 %  27 852 9 %
Lønnskostnader  412 435  406 777 - 5 658  3 677 269  3 646 789 - 30 480 -0,8 %  3 794 643 -3 %
Avskrivninger og nedskrivninger  20 788  21 127  339  160 284  163 567  3 283 2 %  152 345 5 %
Andre driftskostnader  68 105  71 157  3 052  602 054  589 072 - 12 981 -2 %  551 102 9 %
Netto finanskostnader  428  1 197  770  3 484  9 417  5 932 63 %  14 828 -77 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  642 781  636 687 - 6 094  5 572 300  5 508 288 - 64 012 -1,2 %  5 539 971 1 %

Resultat  1 855 - 12 500 - 14 355 - 76 611 - 100 000 - 23 389 -23 % - 135 273 -43 %
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Resultat per 2.tertial viser et overskudd på 76,6 MNOK. Dette er 23,4 MNOK bak budsjett, og er 58,7 
MNOK bak resultat per 2.tertial i fjor.  
 
Driftsinntekter er 40,6 MNOK foran budsjett, men driftskostnadene inklusive finanskostnader viser et 
negativt avvik i forhold til budsjett på 64 MNOK hittil i år.  
 
Resultat i august måned viser et underskudd på 1,9 MNOK. Dette er 14,4 MNOK bak budsjett. 
Inntekter i august er 8,3 MNOK lavere enn budsjettert, og driftskostnader inklusiv finans viser et 
negativt avvik på 6,1 MNOK i forhold til budsjett.   
 
Driftsinntekter 

 
 
Hittil i år er driftsinntektene 40,6 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er til 
sammen 36,8 MNOK foran budsjett, og øvrige driftsinntekter er 3,8 MNOK foran budsjett.  
Driftsinntekter hittil i år er 117,4 MNOK foran 2.tertial i fjor, en økning på 6 %. 
 
Driftsinntekter i august måned er 8,3 MNOK bak budsjett.  Det negative avviket er i knyttet til lavere 
ISF-inntekter og øvrige driftsinntekter enn budsjettert.    
 
Driftskostnader inklusive finans 

 
 
Sum driftskostnader inklusive finans pr 2.tertial viser et negativt avvik mot budsjett på 64,0 MNOK, 
og ligger 1 % over samme periode i fjor. Sum driftskostnader i august måned viser et negativt avvik 
mot budsjett på 6,1 MNOK.  
 
Varekostnader er 33,5 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. I august måned er varekostnader 2,7 
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 viser et positivt avvik mot budsjett på 0,4 MNOK hittil i 
år. 
 

pr 2.tertial 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 - 168 173 - 173 517 - 5 344 - 1 496 091 - 1 462 727  33 364 2 % - 1 401 196 7 %
Gjestepasient inntekter - 10 274 - 9 211  1 062 - 77 759 - 74 340  3 419 5 % - 74 681 4 %

Polikliniske inntekter - 20 276 - 21 832 - 1 556 - 179 701 - 184 074 - 4 373 -2 % - 173 150 4 %
Øremerket ti lskudd ”Raskere ti lbake” - 1 619 - 1 263  357 - 17 593 - 17 818 - 225 -1 % - 18 502 -5 %
Andre øremerkede ti lskudd - 3 594 - 3 646 - 52 - 28 720 - 29 169 - 449 -2 % - 28 682 0 %
Utskrivningsklare pasienter - 1 090 - 1 045  45 - 7 758 - 8 334 - 577 -7 % - 7 364 5 %
Andre driftsinntekter - 34 408 - 37 181 - 2 773 - 308 158 - 298 694  9 464 3 % - 294 781 5 %

Øvrige driftsinntekter - 60 987 - 64 967 - 3 980 - 541 930 - 538 090  3 841 1 % - 522 478 4 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 239 433 - 247 695 - 8 262 - 2 115 781 - 2 075 157  40 623 2 % - 1 998 355 6 %

pr 2.tertial 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  87 023  84 291 - 2 733  734 156  700 608 - 33 548 -5 %  604 692 21 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  45 100  47 216  2 116  364 652  383 787  19 135 5 %  394 510 -8 %
Innleid arbeidskraft  8 901  4 921 - 3 980  30 402  15 048 - 15 354 -102 %  27 852 9 %
Lønnskostnader  412 435  406 777 - 5 658  3 677 269  3 646 789 - 30 480 -0,8 %  3 794 643 -3 %
Avskrivninger og nedskrivninger  20 788  21 127  339  160 284  163 567  3 283 2 %  152 345 5 %
Andre driftskostnader  68 105  71 157  3 052  602 054  589 072 - 12 981 -2 %  551 102 9 %
Netto finanskostnader  428  1 197  770  3 484  9 417  5 932 63 %  14 828 -77 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  642 781  636 687 - 6 094  5 572 300  5 508 288 - 64 012 -1,2 %  5 539 971 1 %
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Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er 19,1 MNOK lavere enn budsjettert pr 2.tertial. 
Kostnader i august måned er 2,1 MNOK lavere enn budsjettert. Det lave forbruk hittil i år er i 
hovedsak knyttet til mindre kjøp av tjenester fra eksterne leverandører, og lavere kostnader på fritt 
behandlingsvalg enn budsjettert.  Konserninterne gjestepasientkostnader er 4,8 MNOK mer enn 
budsjettert hittil i år.  
 
Lønnskostnader er 30,5 MNOK mer enn budsjett hittil i år. I august måned er lønnskostnader 5,7 
MNOK over budsjett. Gjennomsnittlige kostnader pr måned på lønnsområdet er på om lag 3,8 MNOK 
mer enn budsjett.  Lønnskostnader inkluderer forventede effekter av årets lønnsoppgjør. 
 

 
 
Innleie er 15,4 MNOK mer enn budsjett hittil i år, og er 2,6 MNOK mer enn ved samme periode i fjor. 
Innleie i august måned er 4,0 MNOK mer enn budsjettert.   
 
Netto finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 5,9 MNOK. Finanskostnader er lavere 
enn budsjett som følge av bedre likviditet enn budsjettert.  Finanskostnader i august viser et positiv 
avvik mot budsjett på 0,8 MNOK.   
 
Avskrivninger viser et positiv avvik mot budsjett pr 2.tertial på 3,3 MNOK.  I august måned er 
avskrivninger 0,3 MNOK mindre enn budsjettert.  
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1.2 Resultat estimat pr 2.tertial  

 
 
Prognosen rapportert til HSØ pr 2.tertial viser et overskudd på 120 MNOK.  Dette er 30 MNOK lavere 
enn budsjettkrav på 150 MNOK.    
 
I prognosen pr 2. tertial er inntekter estimert til å øke med 47,1 MNOK som følge av høy aktivitet og 
pasientrelaterte inntekter. Varekostnader, innleie og lønnskostnader forventes å være mer enn 
opprinnelig budsjettert som følge av aktivitetsøkning og overforbruket hittil i år.  
 
Resultatkrav for året er et overskudd på 150 MNOK.  Det jobbes med å definere og iverksette tiltak 
for å opprettholde overskuddskravet, og følgende tiltak satt i gang: 

• Alle klinikker er gitt et nytt resultatkrav for 3.tertial og er bedt om å utarbeide konkrete tiltak 
som vil sikre et resultat i 3.tertial i tråd med nytt resultatkrav for klinikken. 

• Det er frys på alle vedtatte men ikke iverksatte satsninger for 2016 (Barnepoliklinikk BS og 
Nefrologivakt DS). 

• Det er innført stillingsstopp for alle nye stillinger, og ansettelsesstopp for ikke medisinske 
stillinger.  

• Klinikkene innfører et tett oppfølgingsregime for å begrense bruk av innleie og variabel lønn 
• Stram styring av stabene 
• Ytterligere reduksjon i investeringsnivå 

 
 
Ved neste rapportering vil prognosen oppdateres for å ta hensyn til utarbeidede tiltak i klinikkene.  
Målbildet er å opprettholde resultatkrav på 150 MNOK i 2016.  
 
I etterkant av rapportering ble det kjent at Lerberg er solgt for 16 MNOK mer enn forutsatt i budsjett.  
Økning i gevinst ve d salg er ikke hensyntatt i prognosen, og vil tas inn ved neste rapportering. 

pr 2.tertial 2016
Budsjett

2016
Estimat

2016 Avvik
Avviks 

%

Basisramme - 5 455 575 - 5 455 575  0 %

ISF inntekter - 2 211 575 - 2 253 227  41 652 2 %

Gjestepasient inntekter - 112 209 - 114 636  2 426 2 %

Øvrige driftsinntekter - 835 964 - 838 964  3 000 0 %

SUM Inntekter - 8 615 324 - 8 662 402  47 078 1 %

Varekostnader  1 077 949  1 117 949 - 40 000 -4 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  584 505  563 005  21 500 4 %

Innleid arbeidskraft  22 825  43 825 - 21 000 -92 %

Lønnskostnader  5 619 290  5 655 290 - 36 000 -1 %

Avskrivninger og nedskrivninger  247 873  243 873  4 000 2 %

Andre driftskostnader  898 687  910 866 - 12 178 -1 %

Netto finanskostnader  14 195  7 595  6 600 87 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 465 323  8 542 402 - 77 079 -1 %

Resultat - 150 000 - 120 000 - 30 000 25 %
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1.3 Resultatavvik pr klinikk  
Tabellen under viser akkumulerte avvik mot budsjett pr klinikk pr 2.tertial for henholdsvis inntekter, 
kostnader og resultat fra ordinær drift.  
 

 
 
Pr 2.tertial 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 negativt avvik mot budsjett.   
 
Tabellen nedenfor viser resultat fra ordinær drift pr klinikk pr måned hittil i år.   

 
 
I august måned er det er underskudd på 1,9 MNOK.  Det er første gang i år at foretaket har ikke gått 
med overskudd.  De fleste klinikker viser negativt avvik mot budsjett i både juli og august.  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 Juni Juli Aug Hittil i år

Drammen -1 006 1 659 1 770 253 71 2 439 -2 488 -2 691 6
Bærum -2 505 -6 009 4 915 -60 -2 217 1 631 -3 983 -5 269 -13 497 
Ringerike 289 -117 1 291 4 -551 1 179 -741 -240 1 115
Kongsberg -152 -1 186 621 -338 -2 246 -1 510 -585 -1 541 -6 938 
Intern service -1 753 -4 075 -2 215 -486 -3 055 5 490 845 -114 -5 364 
Psykisk helse og rus -1 593 -2 331 -1 571 -933 -5 045 1 530 -2 963 -4 359 -17 265 
Prehospital tjenester 137 233 -134 97 207 -919 302 1 174 1 098
Medisinsk diagostikk -964 79 181 -1 823 -919 1 296 -3 -621 -2 775 
Stabene 298 11 780 467 -311 986 1 304 488 4 022
Felles økonomi 15 796 16 866 12 369 26 504 21 848 -803 12 312 11 317 116 210
Sum 8 546 5 129 18 007 23 685 7 781 11 318 3 999 -1 855 76 611
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1.4 Lønnsavvik pr klinikk  

 
 
Totale lønnskostnader pr 2.tertial er 30,5 MNOK mer enn budsjettert.  Dette gir et negativt avvik mot 
budsjett på 0,8 % hittil i år. De fleste klinikker viser negativt avvik mot budsjett.  
 
Fastlønn er totalt 24,4 MNOK mer enn budsjettert, et negativ avvik på 1,0 %.  Overtid og variabel 
lønn er 5,5 % over budsjett, med et negativ avvik på 8,4 MNOK. Offentlige refusjoner er 9,7 % foran 
budsjett, og det er et overforbruk på annen lønn på 3,2 % i forhold til budsjett. 
 

1.5 Innleie  

 
 
Hittil i år er det brukt 30,4 MNOK på innleie av personell. Dette er 15,4 MNOK mer enn budsjettert, 
og 2,6 MNOK mer enn ved samme periode i fjor. Innleie i juli og august til sammen er 8,8 MNOK mer 
enn budsjettert, og om 4,3 MNOK over samme periode 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 august var opptrekk på driftskreditten på 1073,8 MNOK. Opptrekket er 46,1 MNOK mer enn 
budsjett, og 607,2 MNOK under kredittrammen på 1681 MNOK. Prognosen for året viser forbruk som 
er godt innenfor bevilget kredittrammen hver måned, men som overstiger budsjett i november og 
desember. Det høye trekket i november og desember er knyttet til pensjon og investeringer.  Positiv 
utvikling på likviditet har bidratt til å redusere finanskostnader i år.  
 

1.7 Investeringer   

 
 

Investeringer omstillingsprosjeter psyk. 17 643                     37 966                     20 323                     53 000                     52 881                     

Konseptfase nytt VV sykehus 11 329                     4 389                       -6 940                      8 000                       14 522                     

Investeringer Drammen Sykehus 13 549                     37 247                     23 698                     52 000                     55 362                     

Sum øvrige bygginvesteringer 19 023                     48 279                     29 256                     70 000                     70 600                     

Sum andre investeringer 64 389                     70 467                     6 078                       111 000                   97 787                     

Sum IKT-investeringer 5 330                       6 000                       670                           9 000                       11 848                     

Egenkapital innskudd pensjon -                           -                           -                           20 000                     20 000                     

Sum investeringsramme VVHF 131 263                   209 443                   78 180                     323 000                   323 000                   

Investeringer annen finansiering -                           -                           
Gave-/fondsfinansierte investeringer 2 164                       -                           -2 164                      2 164                       
Leasing-MTU 31 937                     9 334                       -22 603                   28 000                     28 000                     
Leasing-Ambulanser -                           3 000                       3 000                       9 000                       9 000                       

Sum investeringer annen finansiering 34 101                     12 334                     -21 767                   37 000                     39 164                     

Sum investeringsramme VVHF, inkl. annen finasiering 165 363                   221 777                   56 414                     360 000                   362 164                   

Saldert bud 
hittil 2016

Avvik hittil 
2016

Prognose   
2016Tall i hele 1000 kr

Regnskap hittil 
2016

Saldert 
budsjett 2016
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Hittil i år er det investert for 165,4 MNOK.  Dette er 56,4 MNOK mindre enn periodisert budsjett hittil 
i år. Prognosen for investeringsområdet i 2016 gir 362,2 MNOK i totale investeringer. Dette er 
inkludert finansiell leasing med 37 MNOK og ekstern finansierte investeringer med 2,2 MNOK. 
Endringen i prognosen i forhold til budsjett skyldes eksternt finansierte investeringer.  
 
Ved neste rapportering vil investeringsprognosen tilpasses tilgjengelig likviditet basert på 
årsprognosen og salgsmidler.   
 
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 
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. Gjennomgang av 
prosjektene med prosjektlederne tilsier at vi skal komme på prognosen som settes. 
 
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 
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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, operasjonsrobot og steinknuser (ESWL) aktivert, og anslås å gi en kostnad ut året på om 
lag 3 MNOK. 
 
Drammen Sykehus 
Den nye operasjonsmodulen på Drammen Sykehus er ferdigstilt og ble tatt i full drift fra september i 
fjor. Oppgraderingene av østfløyen på Drammen 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 11,3 MNOK. Dette må dekkes innenfor årets tildelte likviditetsmuligheter. 
 
Gavemidler 
Av investeringsbeløpet, er 2,2 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 23,5 MNOK av denne til diverse havarier og nye behov. En god del av bufferen ble hold 
holdt tilbake til årets planlagte salg var gjennomført.  
 

1.8 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet  
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DRG-poeng ”sørge for” ansvar er 1085 DRG-poeng foran budsjett hittil i år, og er 3124 poeng foran 
samme periode i fjor. Dette gir en økning på 4,9 % hittil i år i forhold til 2015 nivå. DRG-poeng 
produsert i eget foretak er 1242 DRG-poeng foran budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og 
kreftmedisiner er 504 poeng foran budsjett.  Prognosen for året gir total DRG-poeng ”sørge for” som 
er 1514 poeng foran budsjett. 
 
DRG-poeng ”sørge for” i august er 22 poeng bak budsjett.  DRG-poeng utført i eget foretak er 48 
poeng bak budsjett i august. 
  
Pr august 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 august 2016 er DRG-produksjon pr brutto månedsverk innenfor somatikk bak plan, men er foran 
august i fjor. Det er i august måned produsert 2,12 DRG-poeng pr månedsverk, mot 2,14 DRG-poeng 
pr månedsverk i budsjett og 2,07 DRG-poeng pr månedsverk i august i fjor.  
 
Hittil i år er det produsert 2,37 poeng pr månedsverk. Dette er i tråd med budsjett og foran samme 
periode i 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 august er 5,4 % bak plan, men 1,7 % foran samme periode i 2015. Det jobbes 
med tiltak for å øke aktiviteten, og prognosen for året gir poliklinisk aktivitet som er 3,7 % bak 
budsjett, men 4,5 % foran 2015 nivå.  
 
Tiltak for å oppnå 4,5 % økning i aktivitet i forhold til resultat 2015 er som følger: 

• Rammetilskuddet til klinikken er styrket med 5 MNOK ut året. Dette har gjort det 
mulig å øke timeverk for behandlere ved poliklinikkene. 
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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 2,4 % pr august 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. 
 
Seksjonslederne ved BUPene har fått i oppdrag å intensivere sitt oppfølgingsregime som innebærer 
ukesbudsjett, rapportering og oppfølging av tiltak per stilling/behandler og seksjon i alle BUPene. 
 

 
 
Prioriteringsregelen  
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 

 
 

Radetiketter Pr 31.08.16 Pr 31.08.15
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,42 2,36 2,4 %
Distriktspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,60 2,45 6,2 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,15 2,24 -3,9 %

Utvikling hittil i år Somatikk PHR
Aktivitet - polikliniske konsultasjoner 4,8 % 1,7 %

Årsverk 2,7 % 2,7 %

Ventetid for avviklet helsehjelp 65 59

Kostnader 10,3 % 6,3 %
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Hittil i år er aktivitetsvekst innenfor psykiatri og rus mindre enn i somatikken.  Aktiviteten målt som 
antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykiatri og rus er 1,7 % foran samme periode i fjor, mens 
somatikken har økte med 4,8 %.  Det jobbes i klinikk for psykisk helse og rus med tiltak for å øke 
aktivitet. For å støtte dette arbeidet, er årsbudsjett til psykisk helse økt med 5 MNOK i juni 2016.  
Økningen er tatt som en overføring fra fellesøkonomi. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp i psykiatrien på 59 dager.  Ventetid innenfor 
psykiatrien er lavere enn i somatikken på 65 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 økte noe til 1,3 % i august 2016, mens andelen er 0,6 % hittil i år. 
Økningen tilskrives sommerferieavviklingen. I tillegg er noen pasienter som ble tilbudt annet 
behandlingssted før fristen, men som heller ville vente på behandling i vårt foretak, blitt registrert 
som fristbrudd. Det forventes 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: 
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Utvikling i andel fristbrudd fordelt pr klinikk: 

 

1.10.2 Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var gjennomsnittlig 64 dager i august og 57 dager 
hittil i år, se figur nedenfor. Således er ventetiden i tråd med målet. Antall langtidsventende (ventet > 
1 år) har økt noe i løpet av sommeren. Det er 72 pasienter på ventelista som har ventet over ett år 
ved utgangen av august, men det forventes å gå ned i løpet av høsten.    
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter:  

 
 

Jan2016 Feb2016 Mar2016 Apr2016 Mai2016 Jun2016 Jul2016 Aug2016 Gj.snitt
hitti l  i  år

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

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

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

 
 

1.10.3 Korridorpasienter 

 
 

 
 
Andel korridorpasienter viser var 1,5 % i august og hittil i år er 1,8 %. Ringerike sykehus (RS) har den 
høyeste andelen korridorpasienter. Økt utnyttelse av Hallingdal sjukestugu med nytt driftskonsept 
fra midten av september 2016 er et tiltak som det er en forventning til at kan redusere noe på 
innleggelser ved sykehuset, og dermed påvirke korridorpasienter gunstig. For øvrig arbeides det 
stadig med effektive pasientforløp og best mulig utnyttelse av total sengekapasitet på tvers av 
fagområder ved alle våre sykehus.  

Jan2016 Feb2016 Mar2016 Apr2016 Mai2016 Jun2016 Jul2016 Aug2016 Gj.snitt
hitti l  i  år

Ventetid for avviklet helsehjelp
Vestre Viken HF totalt 62 59 55 61 56 56 47 64 57
Med rett ti l  nødvendig helsehje 49 48 49 55 51 52 46 62 51
Uten rett ti l  nødvendig helsehje 158 189 225 282 291 336 287 376 268

pr klinikk
Drammen sykehus 67 64 60 63 60 60 49 69 61
Bærum sykehus 62 58 56 71 57 55 52 56 58
Ringerike sykehus 58 54 48 54 51 53 35 67 53
Kongsberg sykehus 47 37 33 39 37 36 43 49 40
Psykisk helse og rus 51 52 48 48 47 44 42 59 49

Jan2016 Feb2016 Mar2016 Apr2016 Mai2016 Jun2016 Jul2016 Aug2016 Gj.snitt
hitti l  i  år

Andel korridorpasienter somatikk
Somatikk 3,0 % 2,7 % 2,2 % 2,1 % 1,0 % 1,3 % 1,2 % 1,5 % 1,9 %
Drammen sykehus 2,8 % 2,4 % 1,8 % 2,4 % 1,2 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,9 %
Bærum sykehus 2,7 % 2,0 % 1,8 % 1,3 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % 0,4 % 1,1 %
Ringerike sykehus 3,3 % 3,4 % 3,8 % 2,4 % 0,8 % 1,9 % 3,4 % 3,1 % 2,8 %
Kongsberg sykehus 4,1 % 4,2 % 2,1 % 2,6 % 2,5 % 0,9 % 0,1 % 1,3 % 2,2 %
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1.1.4 Pakkeforløp for kreft  
Det er pakkeforløp for 28 ulike krefttilstander. Det nasjonale 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 akkumulert for de to første tertialene i 2016 for alle pakkeforløpene 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  

 

 
Andel pasienter som har fått kreftdiagnose i et pakkeforløp og samlet andelen som er behandlet 
innen standard forløpstider er ved utgangen av 2. tertial 2016 om lag 1,5 % høyere i Vestre Viken enn 
de var ved utgangen av 1. tertial. Det er således noe forbedring. Det har vært noe forbedring også på 
landsbasis, slik at Vestre Viken fortsatt ligger litt under landsgjennomsnittet. Av de fire 
pakkefoløpene som omfatter mange pasienter ligger Vestre Viken godt over målet (85 % behandlet 
innen standard forløpstid), for tykk- og endetarmskreft ligger foretaket ved målet, mens det er et 
godt stykke til måloppnåelse for lungekreft og prostatakreft. Forbedringsarbeidet fortsetter. 

1.10.4 Nasjonale kvalitetsindikatorer 
En rekke nasjonale kvalitetsindikatorer for 1. tertial 2016 ble publisert i august 
2016 www.helsenorge.no. Det gjelder blant annet prosessindikatorer som inngår i kvalitetsbasert 
finansiering som bl. a. er: 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. Likeledes ble resultater for 30-dagers overlevelse etter 

http://www.helsenorge.no/
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innleggelse i sykehus for 2015 offentliggjort, disse inngår også i kvalitetsbasert finansiering. Data for 
overlevelse publiseres på www.kunnskapssenteret.no. 
 
30-dagers overlevelse etter innleggelse i sykehus. 
Det publiseres årlig resultater for risikojustert 30-dagers overlevelse etter innleggelse i sykehus for 
hjerneslag, 1. gangs hjerteinfarkt, hoftebrudd (> 65 år) og totalt etter innleggelse uansett årsak. 
Resultater foreligger på regionalt foretaksnivå, foretaksnivå og sykehusnivå. Det utarbeides nå også 
mer detaljerte rapporter for det enkelte sykehus. Det foreligger data fra 2010, slik at de kan følges 
over år, selv om metodikken har endret seg noe gjennom årene. 
 
Overlevelsestallene risikojusteres for alder, kjønn, tilleggssykdommer, om innleggelsen er akutt 
eller planlagt, tidligere innleggelser og diagnosekategori. Det tas imidlertid ikke hensyn til 
funksjons- og arbeidsfordeling. Det understrekes derfor fra Kunnskapssenteret at tallene ikke kan 
brukes til rangering av sykehus. For totaloverlevelse inkluderes 42 diagnosegrupper som 
står for 80 % av dødsfallene i sykehus. Sykehusopphold for palliativ behandling ekskluderes. 
 
På nasjonalt nivå ses det en svak økning i total overlevelse og overlevelse for 1. gangs hjerteinfarkt,  
i perioden 2010-2015. Norge har også i flere år kommet ut blant de beste OECD-landene i dødelighet 
etter hjerteinfarkt og hjerneslag. 
 
Figuren nedenfor viser utviklingen i 30-dagers total overlevelse ved de fire somatiske sykehusene i 
Vestre Viken og for foretaket samlet sammenliknet med nasjonale tall i perioden 2010-15.  

 
*Overlevelse signifikant høyere/lavere enn landsgjennomsnittet 
 
Som det fremgår har Vestre Viken ligger på landsgjennomsnittet i alle år. Bærum sykehus viser 
gode resultater og har hele tiden ligget på eller over landsgjennomsnittet for 30-dagers total 
overlevelse, og også for 2015 var forskjellen signifikant. Denne indikatoren taler således for god 
kvalitet i pasientbehandlingen. Ringerike sykehus lå signifikant under landsgjennomsnittet i 2012, 
mens overlevelsen ikke er signifikant forskjellig de andre årene. 
 
For de diagnosespesifikke overlevelsestall – hjerneslag, 1. gangs hjerteinfarkt og hoftebrudd - 
presenteres tallene samlet for 3 år av gangen for å få tilstrekkelig størrelse på materialene. Tall 
for 2014 er således samlet for 2012-14, og tilsvarende for tidligere år. For 1. gangs hjerteinfarkt lå 
Bærum sykehus også signifikant over landsgjennomsnittet 2015. De øvrige sykehusene skilte seg ikke 
fra landsgjennomsnittet. For hjerneslag og hoftebrudd lå alle sykehus som landsgjennomsnittet. 
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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.  
 2013 2014 2015 1.tertial 2016 
Vestre Viken 16,2 % 15,6 %  18,9 % 19,1 % 
Helse Sør-Øst 16,4 % 13,3 %  13,6 % 14,4 % 
Nasjonalt 15,5 % 14,1 %  15,1 % 15,9 % 
   
Vestre Viken ligger i 1. tertial nær målsettingen og bedre enn landsgjennomsnittet og på linje med 
2015. Det viktigste forbedringstiltaket er fortsatt å informere befolkningen om at de må søke hjelp 
raskt ved symptomer som kan være hjerneslag. Vestre Viken har arbeidet med en del med 
pasientinformasjon. Helsedirektoratet vil høsten 2016 gjennomføre en nasjonal 
informasjonskampanje.  
 
Øvrige prosessindikatorer somatikk 
 
Indikator Vestre Viken Helse Sør-Øst Nasjonalt 
 1.T-16* 2015* 1.T-16* 2015* 1.T-16* 2015* 
Andel fristbrudd somatikk 0,3 %  0,8 % 1,1 % 4,7 % 1,2 %  3,9 % 
Andel epikriser sendt < 7 dager 
somatikk 

88,7 %  88,1 % 81,0 %  79,8 % 81,1 %  80,8 % 

Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2,0 % 1,4 %  1,4 % 1,4 %  1,4 % 
Andel av planlagte operasjoner som 
utsettes 

5,5 %  4,6 % 5,2 %  5,4 % 5,5 %  5,6 % 

Andel pasienter med lårhalsbrudd 
operert innen 48 timer 

97,5 %  96,6 % 92,8 %  93,1 % 93,0 %  93,7 % 

*1.T-16 = 1. tertial 2016. 2015=hele året 
 
Vestre Viken har bedre resultater enn Helse Sør-Øst og landsgjennomsnittet både når det gjelder 
fristbrudd somatikk, epikrisetid og andel pasienter med lårhalsbrudd operert innen 48 timer. Andel 
av planlagte operasjoner som utsettes har økt igjen fra 2015 til i år etter nedgang året før. Det må 
arbeides for å få andelen redusert igjen, måltallet nasjonalt har her vært < 5 %. Vestre Viken har flere 
korridorpasienter enn gjennomsnittet både i Helse Sør-Øst og på landsbasis, det vises her til egen 
rapportering.  
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Kvalitetsindikatorer innen psykisk helse og rus 
 
 Vestre Viken Helse Sør-Øst Nasjonalt 
Registering av 
hovedtilstand: 

1.T-16 2015 1.T-16 2015 1.T-16 2015 

Psykisk helse voksne 94,5 %  98,1% 97,0 %  98,4 % 96,3 %  98,2 % 
Rus og avhengighet 94,5 %  99,6% 93,2 %  95,4 % 91,7 %  94,4 % 
    
Andel epikriser sendt 
innen 7 dager 

1.T-16 2015 1.T-16 2015 1.T-16 2015 

Psykisk helse voksne 69,5 %  72,7% 73,4%  73,7 % 74,3 %  75,3 % 
Rus og avhengighet 69,5 %  76,9% 66,8 %  71,0 % 70,4 %  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 fleste 
pasienter både innen psykisk helsevern for voksne og innen rus- og avhengighetsbehandling får 
spesifikk diagnose i Vestre Viken, men andelen har gått litt ned i 2016, slik at det er grunn til 
oppmerksomhet omkring diagnosesettingen. Hva angår epikrisetid, ligger foretaket noe under 
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, men noe under på andre. Det er særlig videre 
arbeid med reduksjon i andel korridorpasienter som krever oppmerksomhet, jfr. egen rapportering.  
   
 

1.10.5 Pasienterfaringer ved norske sykehus i 2015 (PasOpp) – nasjonal undersøkelse 
Kunnskapssenteret har i perioden 2011-2015 hver høst gjennomført en årlig nasjonal undersøkelse 
om pasienterfaringer ved somatiske sykehus, PasOpp. Resultatene kan sammenliknes fra år til annet. 
Hensikten er å fremskaffe systematisk informasjon om pasientenes erfaringer med sykehusene som 
ledd i faglig kvalitetsforbedring, virksomhetsstyring, støtte til brukervalg og samfunnsmessig 
legitimering og kontroll.  
 
Pasientene blir bedt om å vurdere ulike aspekter knyttet til det å motta behandling ved et somatisk 
sykehus. Det er innlagte pasienter som er blitt forespurt ved at pasientene har fått tilsendt et 
spørreskjema en tid etter innleggelsen. Det kunne svares på papir eller elektronisk. Pårørende kunne 
besvare undersøkelsen på vegne av pasienten. I Vestre Viken besvarte 838 pasienter spørreskjemaet, 
noe som gav en svarprosent på 56 (59 prosent svarte på landsbasis). 
 
Svarene samles i grupper som gir 10 ulike indikatorer som presenteres på en skala fra 0 til 10. Det 
korrigeres for ulikheter ved pasientsammensetninger som er kjent at kan påvirke resultatene. 
Resultatene er sammenliknet med tidligere år. Resultatene rapporteres på nasjonalt og regionalt 
nivå, og på foretaks- og sykehusnivå. Resultatene inngår i kvalitetsbasert finansiering. 
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Tabellen nedenfor viser oversikt over resultater for Vestre Viken totalt sett. Det er også angitt 
signifikante forskjeller fra landsgjennomsnittet og endringer fra 2014 til 2015 og for perioden 2011-
2015. 

 
I 2015 skiller ingen av indikatorene seg fra landsgjennomsnitt, og det er små forskjeller fra tidligere 
år. Noen verdier ligger litt nominelt litt under mens utskrivning ligger marginalt over 
landsgjennomsnitt. Opplevelse av ventetid scorer signifikant dårligere i 2015 enn året før til tross for 
at ventetid er redusert. Bakgrunnen for det må være at selv om ventetiden har gått ned i Vestre 
Viken, har forventningene vært en ennå større reduksjon i ventetider. For hele perioden 2011-2015 
er det signifikante forbedringer for indikatorene pleiepersonalet, legene, informasjon og 
organisering.  
 
Generelt scorer de mindre sykehusene Ringerike og Kongsberg bedre enn Drammen og Bærum. Det 
er en trend som også ses i landet for øvrig. Sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt ligger 
Ringerike sykehus signifikant bedre med hensyn itl legene og standard i 2015, mens Bærum og 
Drammen ligger under landsgjennomsnittet med hensyn til standard. 
 
Fortsatt er det indikatorene utskrivning og samhandling som har lavest score. Forbedringsarbeid på 
disse områdene bør derfor ha stor oppmerksomhet. 
 
Det er ingen endringer fra tidligere år Innen området pasientsikkerhet, se tabell under. Ringerike 
sykehus har en signifikant forbedring på området fra 2014 til 2015. 

 
 
Brukernes erfaringer er viktige tilbakemeldinger. Resultatene blir gjennomgått i klinikker og på 
foretaksnivå med tanke på forbedringstiltak. 
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Risikovurdering for måloppnåelse Oppdrag og bestilling ved utløpet av 2. tertial 2016 
Nedenfor vises risikovurdering med hensyn til måloppnåelse av Oppdrag og bestilling slik det 
vurderes ved utløpet av 2. tertial 2016. Risikovurderingen er endret på to områder siden 1. tertial. 
Den viktigste er at manglende økonomisk handlingsrom er flyttet til rødt område på bakgrunn av den 
økonomiske utviklingen. Tiltak knyttet til dette er omtalt i virksomhetsrapporteringen. 
 
Øvrige områder i rødt er: 

• Manglende måloppnåelse av aktivitetsmål innen psykisk helse og rus. Det vises her til tiltak i 
virksomhetsrapporteringen 

• Det vil fortsatt være korridorpasienter. Det vises også her til virksomhetsrapporteringen 
• Sykehusinfeksjoner er over målet på 3 %. Resultatet ved de to prevalensundersøkelsene 

hittil i år viser 3,7 %. Tiltak knyttet til pasientsikkerhetsprogrammet følges opp. 
Konsekvensen vurderes som moderat. 

  
 

1.11 Medarbeidere status  
Brutto månedsverk 
Utvikling i totale brutto månedsverk til og med september 2016 (faste og variable månedsverk), 
sammenlignet med 2015 og budsjett.  
 
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 september måned. 
 

 
 
Det 129 flere brutto månedsverk i september enn det som var budsjettert. Antall brutto månedsverk 
har økt hver måned siden mai.  Den store økningen i august og september er i hovedsak en følge av 
sommerferie avvikling. 
 
Variabel lønn utbetales etterskuddsvis, derfor vil variabel lønn (merarbeid og overtid), først vises i 
årsverkene i regnskapet påfølgende måned. 
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Utlønnede variable månedsverk 

 

Utlønnede variable månedsverk har økt med 47 siden juli. Fra mai til august er variable månedsverk 
økt med 411. Økning i sommer en 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.  
 
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 
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Per september 2016 er det en 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 

 
 

 
 
 
Sykefraværet pr måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder.  I juli er det 
rapportert 6,4 % sykefravær, som er en reduksjon på 0,3 % siden juni. Dette er lavere enn samme 
periode i fjor, så det går i riktig retning. 
 
Prognosen for totalt sykefravær i 2016 er 7,1 %, og foreløpig ser det ut til at Vestre Viken vil holde 
seg innenfor denne prognosen.  
 
Seksjon for arbeidsmiljø har hatt særlig fokus på opplæringsarbeid og bistand i dialogmøter i det siste 
halvåret, spesielt i tilfeller hvor sykefraværet er langvarig. Det jobbes aktivt med å støtte ledere i 
oppfølgingsarbeidet, som for eksempel opplæring i sykefraværsmodulen i personalportalen.   
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2016 Lang 2016 Kort Plan 2015 Total

Type jan feb mars april mai juni juli
Gj. Snitt
hittil i år

Gj. Snitt
hittil i fjor

2016 Kort 2,5 3,0 2,1 2,2 1,8 1,8 1,7 2,1 2,3
2016 Lang 4,8 5,1 4,9 5,1 5,1 4,9 4,7 5,0 5,0
2016 Total 7,4 8,1 7,0 7,3 6,9 6,7 6,4 7,1 7,3
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Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven  
 

 
 
I sommermånedene viser trenden at antall brudd øker, men august 2016 har færre brudd enn 
samme periode i fjor, noe som er et bra resultat selv om tallet fremdeles er høyt (dette med 
forbehold om at timeregistrering i GAT for august kan være ufullstendig). Økte brudd i 
sommerperioden henger sammen med avvikling av ferie, og følger mønsteret fra både 2014 og 2015. 
Det blir sjelden registrert dispensasjoner hos timelønnede vikarer og innleide, noe som bidrar til økte 
antall brudd om sommeren.  
 
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.  
 
Ledere i Vestre Viken har nå fått tilgang til GAT Analyse, som er en funksjon som ligger inne i GAT. 
Det blir holdt kurs for ledere i september og oktober. Dette er et nyttig styrings- og analyseverktøy 
som gir en rask og visuell analyse av tilstanden i “sanntid” på seksjonen, for eksempel status på 
fravær og bemanningsplanlegging.  
 
AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr ansatt, i perioden fra januar til august måned i 2015 og 
2016.  
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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.  
 

1.12 Årsverksanalyse   
Per september er det et overforbruk på 99 månedsverk.  Av økningen, er om lag 40 månedsverk 
finansiert gjennom økte refusjoner på langsiktig sykefravær og fødselspermisjoner, økt aktivitet, 
ekstern finansiering ut over det som er forutsatt i budsjett, og avvik på innleie hittil i år.   
 

 

Økt refusjoner langsiktig sykefravær ift budsjett 19,2
Økt refusjoner fødselspermisjoner ift budsjett 9,8
Eksternt finansiert årsverk ut over budsjett 5,0
Økt inntektsgivende aktivitet ift budsjett 35,0
Redusert (økt)  kjøp av eksternt innleie ift budsjett -29,4 
Sum overforbruk finansiert i drift 39,6
Sum underforbruk i klinikker med positiv avvik på 
årsverk ift budsjett -18,5 

Kortsiktig sykefravær 6,1
Annet overforbruk 71,8
Sum ufinansiert overforbruk 77,9
SUM overforbruk hittil i år 99,0
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Flere klinikker har forbrukt færre årsverk enn budsjettert. Etter at disse trekkes i fra, er det en  
økning på 71,8 månedsverk som ikke er finansiert gjennom drift, og som gir en utfordring for VVHF.   
For å sikre gangfart inn i 2017, må dette overforbruket reduseres.  De klinikkene som har overforbruk 
har identifisert tiltak for å redusere med om lag 60 månedsverk pr måned ut året.  Klinikkenes tiltak 
fremgår i de klinikkvise vedlegg.  
 

2 Omstillingsutfordring  
 

 
 
VVHF viser et overskudd fra ordinær drift pr 2.tertial 2016 på 76,6 MNOK. Resultatet hittil i år 
inkluderer engangs- og periodiseringseffekter på til sammen 1,4 MNOK og må korrigeres for forsinket 
og manglende effekt av budsjettert tiltak på 1,5 MNOK.  Styringsfart pr 2.tertial korrigert for disse 
forhold er 79,5 MNOK, eller om lag 9,9 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 
116,4 MNOK.  Dette er 33,6 MNOK bak budsjett for året.  
 
Ut året er det forventet både positive og negative effekter som tilsammen vil redusere resultatet 
med ytterlige 10,4 MNOK i forhold til styringsfart pr 2.tertial.  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 
44,4 MNOK ut året.   
 
Årsprognose inklusiv identifiserte tiltak gir et overskudd på 150 MNOK, i tråd med budsjett.   Det er 
risiko knyttet til oppnåelse av klinikkenes tiltak, både med hensyn til total besparelse og timing på 
når tiltakene vil oppnå effekt.  For å sikre oppnåelse av resultatkrav, jobbes det videre i klinikkene for 
å identifisere og igangsette tiltak. 

NOK 1000's VVHF
1. Resultat hittil i år 76 611
Forsinket (manglende) effekt av budsjettert tiltak 1 500
Engangseffekter 1 032
Periodiseringseffekter 376
Korrigert styringsfart hittil i år 79 519
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 39 759
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2 116 370

3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -1 379 
Periodiseringseffekter 3 115
Merforbruk innleie, varekost og variabel lønn -858 
Effekt av lønnsoppgjør 3 271
Korreksjoner ut året -14 547 
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 105 972
Sum av klinikkens tiltak p.t. 44 442

Prognose for året 150 414
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3 Overordnet risikovurdering pr 2. tertial - Oppdrag og Bestilling  
 
Nedenfor vises risikovurdering med hensyn til måloppnåelse av Oppdrag og bestilling slik det 
vurderes ved utløpet av 2. tertial 2016. Risikovurderingen er endret på to områder siden 1. tertial. 
Den viktigste er at manglende økonomisk handlingsrom er flyttet til rødt område på bakgrunn av den 
økonomiske utviklingen. Tiltak knyttet til dette er omtalt i virksomhetsrapporteringen. 
 
Øvrige områder i rødt er: 

• Manglende måloppnåelse av aktivitetsmål innen psykisk helse og rus. Det vises her til tiltak i 
virksomhetsrapporteringen 

• Det vil fortsatt være korridorpasienter. Det vises også her til virksomhetsrapporteringen 
• Sykehusinfeksjoner er over målet på 3 %. Resultatet ved de to prevalensundersøkelsene 

hittil i år viser 3,7 %. Tiltak knyttet til pasientsikkerhetsprogrammet følges opp. 
Konsekvensen vurderes som moderat. 

• Manglende måloppnåelse miljømål vedrørende matsvinn og forbruksmateriell.  
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4 Økonomisk risikobilde 
 
Økonomisk risiko pr august vurderes som høyt, og er reflektert i prognosen pr august som gir et 
årsresultat som er 30 MNOK bak budsjett. Risiko for negativ avvik i forhold til budsjett 2016 gruppes i 
følgende hovedkategorier: 
 

Lønn og brutto 
månedsverk  
 

Hittil i år viser lønnsområdet et negativ avvik mot budsjett på 30,5 MNOK.  
Forbruk av månedsverk hittil i år er 99 over plan.  Bemanning er det største 
kostnadsdriver i VVHFs regnskap.  For å oppnå resultatmål, må 
bemanningsutvikling stå i forhold til budsjett.  Det vil kreve stram styring i 
klinikkene fremover. 
 
Prognosen inkluderer et overforbruk på lønnsområdet på 36 MNOK.  Prognosen 
inkluderer forventet effekter av årets lønnsoppgjør. 
 

Varekostnader – 
inklusiv 
høykostmedisin 
og behandlings-
hjelpemidler 

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.  Hittil i år er kostnader knyttet til 
høykostmedisin i tråd med budsjett.  
 
Kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler vokste med 7 MNOK fra 2014 til 
2015. 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 7,7 
MNOK over budsjett, et negativt avvik på 30 %.  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 %.   
 
Varekostnader er tett knyttet til produksjon.  Høyere aktivitet enn budsjettert gir 
tilsvarende økning i varekostnader.   
 
Prognosen gir totale varekostnader (inklusiv høykostmedisin og 
behandlingshjelpemidler) som er 40 MNOK mer enn budsjett.   
 

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.  
 

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 august er det et 
overforbruk på 15,4 MNOK.   
 
I årsprognosen er det tatt høyde for et overforbruk på 21 MNOK i 2016. 
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Pensjon Det er foretatt en ny aktuar beregning i juni 2016, som gir en reduksjon i 
pensjonskostnader på 287 MNOK i forhold til opprinnelig budsjett.  I juni ble 
VVHF trukket 293 MNOK i basisrammen som følge av reduserte 
pensjonskostnader.  Trekket er VVHFs andel av totalbeløpet HSØ er trukket i 
revidert nasjonalbudsjett.  HSØ er trukket mer enn faktisk pensjonsreduksjon, 
fordi basistrekket fordeles regionen ved bruk av inntektsmodellen (Magnussen). 
2016 budsjett er korrigert i juni måned for redusert basis og pensjonskostnader.  
Endring gir en underfinansiering av pensjon på 6 MNOK. Underfinansiering er 
budsjettert som en reduksjon i andre driftskostnader.  
 

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. 
 

Tiltak For å oppnå resultatkrav på 150 MNOK har klinikkene identifisert tiltak på om lag 
44 MNOK.  Det er risiko knyttet til oppnåelse av tiltak, både med hensyn til total 
besparelse og timing av gevinstene. 
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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.  
 
  



 
 
 

3 
 

DRAMMEN SYKEHUS 
 
Sammendrag per 2.tertial 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi 
Drammen sykehus er pr august i balanse. Aktiviteten ved sykehuset har vært høy, men det er fortsatt 
noe gjenstående kvalitetssikring av pasientdata. Det er i resultat pr august avsatt 4,2 MNOK (200 
DRG poeng) for dette i resultatet. Totalt har inntektssiden et positivt budsjettavvik på 35,3 MNOK.  
 
Andre driftskostnader og varekostnader har pr august et negativt budsjettavvik på 16,4 MNOK og 
lønn viser også et merforbruk. Samlet sett avviker kostnadssiden med 35,3 MNOK. 
 
Aktivitet 
Hittil i 2016 er det behandlet 11 355 flere pasienter enn budsjettert, og 15 744 flere enn i samme 
periode i 2015. Den polikliniske aktiviteten er fortsatt høy ved Drammen sykehus. Døgnaktiviteten 
har også økt i antall opphold de to første tertialene. I juli og august har aktiviteten vært høy 
sammenlignet med tidligere år. I 2015 var det i de to sommermånedene 4 835 heldøgnsopphold, 
mens det i samme periode i år var 5 124. Gjennomsnittlig beleggsprosent var i juli og august i 2015, 
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85 og 84 prosent, mens det i samme periode i 2016 var 95 og 96 prosent. Stor pågang av øyeblikkelig 
hjelps innleggelser og høyt belegg på sengepostene har medført korridorpasienter. Den høye 
aktiviteten under hovedferieavviklingen har også generert årsverksforbruk. 
 
HR – Brutto månedsverk 
Pr september er månedsverkene i gjennomsnitt 39,1 over budsjett. 
 

 
 
 
Analyse av bemanningsutvikling  
Overforbruket hittil i år kan sorteres i følgende kategorier: 
 

 
 
27,4 månedsverk i stor grad finansiert over drift og refusjoner, og gir ingen vesentlig økonomisk 
utfordring for klinikken.  De resterende overforbruk på 11,7 årsverk er ikke finansiert over driften, og 
gir en økonomisk utfordring til klinikken.   
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For å møte denne utfordring og sikre gang fart inn i 2017 har klinikken følgende tiltak: 

  
 
Det er identifisert tiltak for å redusere med 11,3 månedsverk innen utgangen av året.  Klinikken er 
derfor nede i et nivå på årsverk, som sikrer gangfart ut høsten i 2016. 
 
Kvalitet og ventetider 
Systematisk arbeid over tid, blant annet for å øke tilgjengeligheten, viser gode resultater ved flere 
avdelinger. Styringsindikatorene gjennomsnittlig avviklet ventetid, antall langtidsventende over 12 
måneder og fristbrudd har alle hatt en liten økning i juli og august. Dette relateres til 
hovedferieavviklingen. Samlet ved Drammen sykehus er gjennomsnittlig avviklet ventetid 69 dager i 
august og antall langtidsventende over ett år er 33 pasienter. Antall ventende over seks måneder er 
halvert i løpet av siste år og fristbruddsandelen de siste tolv måneder har i gjennomsnitt vært 0,5 %. 
Flere av avdelingene har over tid hatt en høy prosentandel som får timeavtale i første brev.  
 
Produktivitet 

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

 
 
Drammen sykehus er pr august i balanse og prognoseberegningene viser 5 MNOK i overskudd ved 
årets slutt. 
 
Tiltaksplan 
Klinikken følger tiltakene som er innarbeidet i budsjett 2016, samt har iverksatt årsverksreduserende 
tiltak på til sammen 11,7 årsverk i høst. 

 
 
Økonomisk prognose 
Drammen sykehus forventer et overskudd på 5 MNOK i 2016. 
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BÆRUM SYKEHUS  
 
Sammendrag per 2.tertial 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Samlet resultat pr august viser et underskudd på 13,5 MNOK. ISF inntekter er 1,2 MNOK lavere enn 
budsjett, gjestepasientinntekter er 4,0 MNOK lavere enn budsjett og øvrige inntekter er 0,1 MNOK 
bedre enn budsjett. Totale inntekter er 5,1 MNOK lavere enn budsjett.  
 
Lønn har et merforbruk på 6,3 MNOK. Klinikken har et mindreforbruk på innleie fra eksternt 
vikarbyrå på 2,7 MNOK i forhold til samme periode i fjor, men et mer forbruk mot budsjett på 1,7 
MNOK. Varekostnader er 0,9 MNOK over budsjett, hvilket i stort kan tilskrives kostnader til operativ 
aktivitet. Øvrige kostnader er 0,5 MNOK lavere enn budsjett. Totale kostnader er 8,4 MNOK høyere 
enn budsjett. 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -5 269 -13 497

Mål 0 0 0

Avvik -5 269 -13 497

I fjor -3 366 -14 225 -9 904

2 Virkelig 2 209 18 688 28 719

Mål 2 220 18 839 28 652

Avvik -11 -151 67

I fjor 2 109 17 970 27 457

3 Virkelig 1 023 976 971

Mål 990 950 951

Avvik 33 26 20

I fjor 985 942 946

4 Virkelig 6,6 7,0 6,9

Mål 6,5 6,8 6,9

Avvik 0,1 0,3 0,0

I fjor 6,0 6,8 6,6

5 Virkelig 56 58 65

Mål 65 65 65

Avvik -9 -7 0

I fjor 63 62 63

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,7 % 0,4 % 0,0 %

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

7 Virkelig 0,4 % 1,1 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,4 % 1,1 % 0,0 %

I fjor 1,3 % 1,4 % 1,5 %

8 Virkelig 87 % 88 % 90 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 0 % -2 % 0 %

I fjor 72 % 74 % 77 %

KVALITET
Timeavtale i første brev
ANDEL (etterskuddsvis)

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Bærum sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Fristbrudd
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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Klinikken tar situasjonen alvorlig og jobber målrettet med tiltak for å snu den negative styringsfarten, 
samt å gå i budsjettbalanse for året som helhet. 
 
Aktivitet 
I klinikken er det behandlet 4 876 pasienter flere enn samme periode i fjor, hvilket utgjør en økning 
på 6,9 prosent. Hensyntatt klinikkens egen vurdering av kvalitetssikring av pasientdata per august er 
det behandlet pasienter tilsvarende 18 688 DRG poeng, 151 poeng bak plan. Dette er en økning fra 
samme periode i fjor på 718 DRG poeng (4 prosent). 
 
Hensyntatt tiltak, beskrevet senere i saken, prognostiserer klinikken med en aktivitet på 28 719 DRG 
poeng, 67 DRG poeng foran plan. Til grunn for denne vurderingen ligger det tiltak i avdelingene som 
øker aktiviteten. 
 
HR – Brutto månedsverk 
I august hadde klinikken 39 brutto månedsverk flere enn budsjett. I september er det 33 brutto 
månedsverk flere enn budsjett, men tilsvarende lønnskostnader i september er iht. budsjett.  
September lønnskostnad, inkludert estimert effekter av årets lønnsoppgjør, er lavere enn budsjett 
med det vi har av opplysninger per i dag.  
 
I gjennomsnitt for årets 9 første måneder er det lønnet 25,6 brutto månedsverk flere enn budsjett. 
Dette relateres til et høyt belegg på sengepostene, sykdom og svangerskap. 
 
Grunnet negativ økonomisk utvikling er det igangsatt tiltaksarbeider for å bedre styringsfarten ut 
året. Per nå har klinikken identifisert tiltak som reduserer merforbruket mot budsjett fra oktober og 
ut året (se nærmere til redegjørelse under). Dette vil slå ut i en reduksjon på 5,6 brutto månedsverk 
som gjennomsnitt for året. 
 
Klinikken prognostiserer med 20 brutto månedsverk høyere enn plan for året som helhet.  
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Analyse av bemanningsutvikling  
Per september har klinikken brukt 25,6 månedsverk mer enn budsjettert. Overforbruket hittil i år kan 
sorteres i følgende kategorier: 

 
 
Sykehusets bruk av vikarer fra eksternt byrå er ikke en del av merforbruket i månedsverk. Klinikken 
har brukt mer kostnader enn budsjett på disse vikarene. Omregnet til månedsverk er 
underfinansierte månedsverk på 28,7. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 957 959 963 956 956 962 983 1023 1023 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968 951 950
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

860
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Overforbruk årsverk hittil i år:
Økt refusjoner langsiktig sykefravær ift budsjett 4,1
Økt refusjoner fødselspermisjoner ift budsjett -2,9 
Eksternt finansiert årsverk ut over budsjett 0,5
Redusert (økt)  kjøp av eksternt innleie ift budsjett -4,8 
Sum overforbruk finansiert i drift -3,1 

Kortsiktig sykefravær 0,5
Annet overforbruk 28,2
Sum ufinansiert overforbruk 28,7
SUM overforbruk hittil i år 25,6
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For å møte denne utfordringen og sikre gangfart inn i 2017 har klinikken følgende tiltak: 

 
 
Det er identifisert tiltak for å redusere med 32,2 månedsverk innen utgangen av året, hvilket er 
tilstrekkelig til at klinikken har positiv styringsfart i månedsverk i november og desember. 
 
HR – Sykefravær i prosent 
Sykefraværet hittil i år er på 6,9 prosent. Samme periode i fjor var sykefraværet 7,0 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 8 første måneder er på 58 dager, hvilket er lavere 
enn Helse Sørøst sin målsetning på 65 dager. Tilsvarende periode i fjor var ventetiden 63 dager. 
Ventetiden i august isolert er på 56 dager. Ventetiden i august er inkludert pasienter med lang 
ventetid overtatt fra andre helseforetak. Det er registrert 23 pasienter i august med ventetid over 12 
måneder. På samme periode i fjor var det 74 pasienter som hadde ventet over 12 måneder. 
Klinikken prognostiserer med en ventetid i henhold til målsetting på 65 dager. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det er registrert 7 fristbrudd på behandlede pasienter i august 2016, hvilket utgjør 0,7 %. 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 23 korridordøgn i august, hvilket utgjør 0,4 prosent. I samme periode i fjor utgjorde 
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 
Rapporteringen av timeavtale i første brev er endret til å rapportere nå i tråd med Helse Sør Øst og 
vil rapporteres en måned på etterskudd for å få riktig periode. Andel timeavtale i første brev er for 
første juli 87 prosent. Klinikken prognostiserer med en andel på 90 prosent for 2016. 

Reduksjon i månedsverk

Tiltak sept okt nov des
1 Ledigholdelse av stillinger 0,0 8,6 9,1 9,6 2,3
2 Redusert annen månedsverk 0,0 13,9 22,4 22,6 4,9

SUM tiltak 0,0 22,5 31,5 32,2 7,2

Ufinansiert økning uten tiltak 28,7 6,2 -2,8 -3,5 21,5

SUM
årsverks-effekt 

2016
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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. 
 
Samlet for årets 8 første måneder i 2016 er det en økning i produktiviteten på ytterligere 0,4 prosent 
målt mot samme periode i 2015. Samlet produktivitetsøkning fra 2012 til i dags dato er på 15 
prosent. Effekt av de definerte vil ytterligere bedre produktiviteten ut året. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Klinikken har et regnskapsført underskudd per august på 13,5 MNOK.  Analyser av resultater per 
august viser at det ligger engangseffekter i regnskapet på 10 MNOK som er viktig å korrigere for i en 
utregning av styringsfart ut året. De to viktigste engangseffektene er grep tatt i avdelingen ifm 
tiltaksprosessen om betydelig reduksjon i ekstern innleie og overtidsbruk. 
 
De øvrige engangseffektene skyldes i hovedsak kostander knyttet til aktivitetsbaserte avlønninger 
utover normal arbeidstid, arbeidsgiveravgift, varekostnader ifm brekkasje, bytte av produkter og 

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 Bærum

budsjett faktisk i fjor

NOK 1000's BS
1. Resultat hittil i år -13 497 
Engangseffekter 12 342
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -578 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2 -14 075 

3. Korreksjoner ut året:
Effekt av lønnsoppgjør 290
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -13 785 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 13 786
Prognose for året 0
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anskaffelse av utstyr til nytt rom på poliklinikken for å innfri aktivitetskravene og holde ventetidene 
nede. 
 
Kostnadene ifm lønnsoppgjøret er beregnet til å utgjøre 0,29 MNOK lavere enn det som er avsatt i 
budsjettet. 
 
Hensyntatt effekten av planlagte tiltak i høst, 13,786 MNOK, vurderes styringsfarten i klinikken til å 
balansere for året som helhet. 
 
Tiltaksbehov/tiltaksplan 
Klinikken har sett en negativ utvikling av det økonomiske resultatet utover året og har arbeidet med 
tiltak for å motvirke dette. Disse tiltakene har hatt fokus på å bedre styringsfarten ved en langsiktig 
virkning. En ytterligere forverrelse i sommer har ført til intensivert tiltaksarbeid som også har 
elementer av kortsikt effekt ut året. 
 
Klinikken er i vedtak i ekstraordinært styremøte den 8. september bedt om å levere tiltak for en 
prognose i balanse for året som helhet. I dagene etter dette har man nå utarbeidet tiltak for å 
imøtekomme dette. Det ble i møter med avdelingene og med involvering av tillitsvalgte, verneombud 
og brukerrepresentant (invitert) lagt en prosess der avdelingene ble gitt i oppdrag å lage tiltak per 
avdeling etter en forutgående diskusjon om felles innsatsområder. Prosessene i avdelingene har vært 
gjennomført med samme involvering som for klinikken og avdelingen har gjennomført en 
risikovurdering av sine tiltak. 
 
Det er gjennomført en risikovurdering på klinikknivå i samarbeid med fagdirektør i VVHF og 
tillitsvalget og hovedverneombud på Bærum for tiltak på til sammen 15,4 MNOK. Risiko er vurdert ut 
fra pasientsikkerhet og arbeidsmiljø. Risikovurderingen grupperte tiltakene i risikoklasse grønn, gul 
og rød:  

• Grønn 6,1 MNOK 
• Gul 7,7 MNOK 
• Rød 1,6 MNOK 

 
Tiltakene i kategori rød gjennomføres ikke, og klinikkens fokus vil være å redusere risiko for tiltak i 
gule og grønn kategori. 
De tiltakene som nå ligger til grunn utgjør 13,786 MNOK i forventet bedret økonomi ut året (se 
tabell). 
 

 
 

Tiltak Sep okt nov des
Total ut 

året
Reduksjon var lønn og innleie - 120 - 1 108 - 1 536 - 1 548 - 4 313
Reduksjon kurs - 50 - 62 - 67 - 70 - 248
Reduksjon varekostnad - 688 - 738 - 748 - 768 - 2 940
Økt aktivitet og inntekter  - 816 - 1 064 - 1 673 - 3 552
Ledigholdelse av stilling - 306 - 618 - 604 - 585 - 2 111
Endret bemanningsplan   - 300 - 322 - 622
SUM - 1 163 - 3 341 - 4 318 - 4 965 - 13 786
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Økonomisk prognose 
Klinikken prognostiserer med en økonomi i balanse for året. Tiltakene som ligger til grunn for dette 
er risikovurdert for hver avdeling, og med hensyntaken til effekter som kan innvirke på tvers mellom 
avdelingene. Det kan allikevel tilkomme effekter for totaliteten på Bærum sykehus som må følges og 
vurderes med tanke på risiko i forløpet av gjennomføringen av tiltakene. 
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RINGERIKE SYKEHUS  
 
Sammendrag per 2.tertial 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
August viser et negativt resultat på 0,24 MNOK. Inntekter er negativt med 0,37 MNOK, og kostnader 
er positivt med 0,13 MNOK. På inntektssiden er det isolert sett en nedgang i aktivitet på dag- og 
døgnpasienter, men poliklinikk og gjestepasienter er over budsjett. På kostnadssiden er det positivt 
avvik på lønn som i størst grad påvirker resultatet. Varekostnader og innleid arbeidskraft er i balanse 
i perioden. 
 
Samlet resultat pr august er positivt med 1,1 MNOK, hvorav inntekter er positivt med 8,7 MNOK og 
kostnader er negativt med 7,6 MNOK. ISF-inntekter er positivt med 5,1 MNOK, og 
gjestepasientinntekter er positivt med 3,2 MNOK. På kostnadssiden er varekostnader negativt med 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -240 1 115 1615

Mål 0 0 0

Avvik -240 1 115 1615

I fjor -272 1 784 6 453

2 Virkelig 1 213 10 476 15 630

Mål 1 175 10 162 15 416

Avvik 38 314 214

I fjor 1 103 9 956 15 194

3 Virkelig 582 548 549

Mål 582 551 552

Avvik 0 -4 -3

I fjor 568 533 538

4 Virkelig 6,1 6,2 6,5

Mål 5,0 6,5 6,5

Avvik 1,1 -0,3 0,0

I fjor 4,7 6,1 6,1

5 Virkelig 67 53 52

Mål 52 52 52

Avvik 15 1 0

I fjor 60 53 55

6 Virkelig 2,9 % 0,9 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 2,9 % 0,9 % 0,0 %

I fjor 0,6 % 0,7 % 0,8 %

7 Virkelig 3,1 % 2,8 % 3,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 3,1 % 2,8 % 3,0 %

I fjor 3,2 % 4,8 % 3,8 %

8 Virkelig 88 % 82 % 90 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 0 % -8 % 0 %

I fjor 79 % 75 % 77 %

KVALITET
Timeavtale i første brev
ANDEL (etterskuddsvis)

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Ringerike sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Fristbrudd
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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3,5 MNOK, hvorav medikamenter utgjør -2 MNOK og medisinske forbruksvarer -1,3 MNOK. Innleie 
fra byrå er negativt med 3,6 MNOK og lønnskostnader er negativt med 0,9 MNOK, hvorav manglende 
refusjoner utgjør 0,4 MNOK av det negative avviket. 
 
Aktivitet 
Samlet aktivitet pr august var 1015 avdelingsopphold foran plan, som utgjør 306 DRG-poeng. Det er 
avviklet 2041 flere opphold/konsultasjoner på døgn, dag og poliklinikk enn samme periode i fjor, som 
tilsvarer en økning på 5 prosent.  
 
HR - brutto månedsverk 

 
 
Brutto månedsverk i september er 582, i tråd med plan.  
 
Analyse av bemanningsutvikling  
Per september har klinikken brukt 3 årsverk mindre enn budsjettert. Klinikken har et merforbruk av 
ekstern innleie tilsvarende 5,7 årsverk som skyldes vansker med å skaffe egne vikarer. Samtidig har 
klinikken økt inntektsgivende aktivitet som finansierer 8,4 årsverk. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 536 531 551 545 528 534 548 574 582 - - -
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555 553 553
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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HR – sykefravær  
Sykefravær i juli var 6,1 prosent, mot 6,7 prosent foregående måned og 4,7 prosent i samme periode 
i fjor. Gjennomsnittlig sykefravær pr juli er 6,2 prosent, mot 6,3 prosent i samme periode i fjor.  
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet totalt 
Gjennomsnittlig ventetid i august var 67 dager, som er over nasjonal målsetting på 65 dager. Årsaken 
til noe lengre ventetid i august skyldes ferieavvikling.  
I driftsavtalen for klinikk Ringerike er målsettingen at ingen skal vente over 52 dager.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det ble registrert 20 avviklede fristbrudd i august som utgjør en andel på 2,9 prosent. Over de siste 
12 måneder er andel avviklede fristbrudd 0,9 prosent. 
 
Produktivitet  

 
 
Antall DRG-poeng pr brutto månedsverk hittil i år er 2,41, som er 3,9 prosent foran plan, og 3,1 
prosent høyere enn samme periode i fjor.  
 

Redusert refusjoner langsiktig sykefravær ift budsjett -0,4
Økt refusjoner på fødselspermisjoner ift budsjett 0,6
Økt inntektsgivende aktivitet ift budsjett 8,4
Økt kjøp av eksternt innleie -5,7
Annet underforbruk -5,9
Sum finansiert -3,0
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Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Klinikken har et overskudd hittil i år på 1,1 MNOK.  Klinikken har i hele 2016 styrt mot økonomisk 
balanse. I ledermøte 13.september ble det presentert nye forutsetninger, og klinikken er tildelt et 
overskuddskrav på 0,5 MNOK for 3.tertial, samt at overskuddet hittil i år skal stå ved årets slutt.  
I prognosen mot et resultat i balanse er det allerede gjort disponeringer som innebærer økte 
kostnader på 1 MNOK i nye stillinger fra 1. september. 
 
Klinikken skal arbeide med tiltak for å oppnå årsprognosen på 1,6 MNOK, ved interne 
omdisponeringer av stillinger, samt videreføring av vakanser. I tillegg til dette skal beleggsprosenten 
økes på HSS.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikk Ringerike justerer prognosen til 1,6 MNOK for 2016. Prognosen består av overskudd pr august 
(1,1 MNOK) og resultatkrav ut året (0,5 MNOK). 

 
  

NOK 1000's RS
1. Resultat hittil i år 1 115
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 557
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2 1 672

3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -1 000 
Merforbruk innleie, varekost og variabel lønn -858 
Økt aktivtet 1 301
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 1 115
Sum av klinikkens tiltak p.t. 500

Prognose for året 1 615
Resultatkrav 1 600
REST  positiv = tiltak ut over resultatkrav, negativ = uløst utfordring 15
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KONGSBERG SYKEHUS  
 
Sammendrag per 2.tertial 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikk Kongsberg sykehus har i august et negativt avvik på 1,5 MNOK. Det er et negativt avvik pr 
august på 6,9 MNOK. Det er et negativt inntektsavvik på 6,2 MNOK og et negativt kostnadsavvik på 
0,8 MNOK. Det er merforbruk på innleie fra byrå og lønn. Merforbruket på lønn har sammenheng 
med høy aktivitet på enkelte avdelinger sett oppimot tilgjengelige ressurser.  
 
Aktivitet 
Pr august er det et negativt avvik på 415 DRG-poeng. Totalt for sykehuset er det 46 flere 
døgnpasienter hittil i år enn samme periode i fjor, i hovedsak på føde- og ØNH-avdelingen. 

• Ortopedisk avdeling har 108 færre døgnpasienter  
• 16 % færre dagkirurgiske pasienter enn plan, samtlige avdelinger har negativt avvik på 

dagkirurgi.  
• 7 % lavere DRG-indeks enn plan på døgnaktivitet. 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -1 541 -6 938 -4 000

Mål 0 0 0

Avvik -1 541 -6 938 -4 000

I fjor -313 -4 094 -3 902

2 Virkelig 576 5 069 7 803

Mål 625 5 444 8 245

Avvik -49 -375 -442 

I fjor 642 5 275 8 048

3 Virkelig 342 325 324

Mål 335 327 325

Avvik 7 -2 -1

I fjor 337 323 323

4 Virkelig 3,9 5,5 6,7

Mål 6,2 6,9 6,7

Avvik -2,3 -1,4 0,0

I fjor 5,1 7,0 6,3

5 Virkelig 49 40 57

Mål 57 57 57

Avvik -8 -17 0

I fjor 57 52 53

6 Virkelig 0,0 % 1,1 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 3,1 % 0,8 % 0,8 %

7 Virkelig 1,3 % 2,2 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,3 % 2,2 % 0,0 %

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

8 Virkelig 88 % 82 % 90 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 0 % -8 % 0 %

I fjor 75 % 73 % 72 %

KVALITET
Timeavtale i første brev
ANDEL (etterskuddsvis)

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Kongsberg sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Fristbrudd
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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Det er 4,5 % større aktivitet på poliklinikk enn plan. Det har vært mange utskrivningsklare pasienter 
dette året.   
Prognosen for KS 2016 er i dag 442 DRG poeng under plan, prognose oppdateres etter stengning av 2 
tertial.  
 
HR – Brutto månedsverk 
Brutto månedsverk er omtrent som budsjett i 2016, det er realisert en lavere bemanning med 2,3. 
 

 
 
 
Analyse av bemanningsutvikling  
Pr september har klinikken brukt 2,3 færre månedsverk enn budsjettert. Det er samtidig brukt 1 
MNOK mer på innleid arbeidskraft, som tilsvarer 2,6 stillinger. Det er identifisert tiltak for å redusere 
lønnsutgifter for inneværende år.   
 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 320 322 327 319 322 318 321 330 342 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 320 321
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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Årsverksanalyse pr september KS
Faktisk månedsverk hittil i år 324,5
Budsjettert månedsverk hittil i år 326,8
Over(under)forbruk ift budsjett -2,3 
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HR – Sykefravær 
Sykefraværet var 5,5 % pr juli. Dette er lavere enn klinikkens mål for perioden.  
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter 
Ventetiden er hittil i år 40 dager. Dette er lavere enn målet på 57 dager.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det har hittil i år vært 1,1 % fristbrudd.  
 
Kvalitet – Korridorpasienter 
På grunn av mange pasienter på medisinsk avdeling og mange liggedøgn for utskrivningsklare 
pasienter har det i 2016 vært 2,2 % korridorpasienter. I august var det 1,3 %.  
 
Kvalitet – Timeavtale i første brev 
I august får 88 % av pasientene timeavtale i første brev. 
 
Produktivitet 
DRG pr månedsverk ligger under budsjett pr august grunnet lavere aktivitet og DRG-indeks.  
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Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 
 

 
 
Pr august har klinikken et negativt avvik på 6,9 MNOK. Klinikkens drift tilsier et underskudd i 2016. 
Det har hittil i 2016 vært generelt lavere aktivitet enn planlagt, spesielt innenfor ortopedi i parallell 
med reduksjon i indeks på medisinsk avdeling.  
 
Tiltaksplan 
Klinikken har iverksatt prosess for utarbeidelse av tiltak på kort og lang sikt.  
Det er definert tiltak for 2,5 MNOK. For å nå prognosekrav er tiltak for nye 2,4 MNOK under 
utarbeidelse.  
 

 
 
Økonomisk prognose 
Klinikken iverksetter nå tiltak internt for å møte prognosekravet på -4 MNOK. 

  

NOK 1000's KS
1. Resultat hittil i år -6 938 

Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 2 650
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -2 144 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2 -9 082 

3. Korreksjoner ut året:
Effekt av lønnsoppgjør 170
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -8 912 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 4 911

Prognose for året -4 000 
Resultatkrav 0
REST  positiv = tiltak ut over resultatkrav, negativ = uløst utfordring -4 000 

Tiltak okt nov des
Total ut 

året
Reduksjon innleie - 17 - 17 - 17 - 50
KS Kvalitetssikring av koding - 150 - 150
KS Ansettelsesstopp     
KS Reduksjon Innleie korttid - 6 - 6 - 6 - 18
KS kursbudsjett - 125 - 125 - 125 - 375
KS Innkjøpsstans - 33 - 33 - 33 - 99
KS Drift - 183 - 183 - 183 - 548
KS Kostnadsbesparelse - 202 - 33 - 33 - 269
KS Inntektsøkning - 340 - 340 - 300 - 980
KS tiltak under utarbeidelse - 122 - 1 150 - 1 150 - 2 422
SUM - 1 178 - 1 887 - 1 847 - 4 911
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INTERN SERVICE  
 
Sammendrag per 2.tertial 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Intern Service har et underskudd denne måneden på 0,1 MNOK. Akkumulert viser resultatet et 
underskudd på 5,4 MNOK.  
 
Hovedårsaken til det akkumulerte underskuddet er knyttet til IKT området og lønnsområdet i 
klinikken. For IKT kostnadene er det de lokale prosjektene i Vestre Viken som er årsaken til 
merforbruket. Det er stort press på å få gjennomført prosjekter og den samlede porteføljen har 
foreløpig et omfang og styringsfart som overstiger de midlene som er stilt til rådighet. Det arbeides 
nå med å justere disse for å redusere kostnadene. For lønnsområdet er avviket spesielt knyttet til en 
avdeling som gjennomfører et større omstillingsprosjekt. Prosjektet har hatt forsinket framdrift i 
forhold til planen, men begynner nå å gi effekt. Det er videre positivt avvik på inntekter samt 
merforbruk på kostnader til husleie, energi og leie av utstyr. 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -114 -5 364

Mål 0 0 0

Avvik -114 -5 364

I fjor 1 885 -4 129 -9 950

2 Virkelig 18 203 310

Mål 15 196 310

Avvik 3 7 0

I fjor 15 196 310

3 Virkelig 572 551 547

Mål 572 539 538

Avvik 0 12 10

I fjor 571 546 547

4 Virkelig 6,6 9,3 9,5

Mål 8,1 9,0 9,0

Avvik -1,5 0,2 0,5

I fjor 7,9 9,2 9,1

5 Virkelig 385 393 395

Mål 356 366 384

Avvik 28 27 11

I fjor 342 351 367

6 Virkelig 254 254 250

Mål 255 255 250

Avvik -1 -1 0

I fjor 260 270 267

7 Virkelig 36 % 33 % 35 %

Mål 36 % 36 % 36 %

Avvik 0 % -2 % -1 %

I fjor 32 % 33 % 34 %

8 Virkelig 1,20 1,15 1,12

Mål 1,14 1,11 1,12

Avvik 0,06 0,04 0,00

I fjor 1,18 1,15 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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Varekostnader til behandlingsmidler for diabetespasienter har vært en vesentlig årsak til underskudd 
i klinikken tidligere måneder. Dette skyldes mer bruk av dyrere utstyr enn tidligere, men 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 etableres egne produktråd i 
VVHF som skal styre utviklingen av hvilket utstyr som benyttes framover.  Fra og med juni 2016 er 
behandlingshjelpemidler flyttet til felles område, og ikke lengre inngår i klinikkens resultat. 
 
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.  
 
Inntektene er høyere 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 på grunn av 
mersalg i kioskene og høyere husleieinntekter enn forutsatt.  
  
Varekostnadene viser et merforbruk på grunn av høyere salg i kiosker- og kantiner enn forutsatt  
 
Lønnsområdet viser akkumulert et underskudd målt mot budsjett. Hovedårsaken er aktivitetsvekst i 
klinikkene som medfører mer bruk av variabel lønn enn tidligere og forsinket effekt av et større 
omstillingsprosjekt innenfor renholdsområdet. Tiltaket har nå begynt å gi effekt, og vil gi større effekt 
fra neste måned. Det settes også større fokus på reduksjon av variable lønnskostnader for å redusere 
disse ytterligere.    
 
Andre driftskostnader viser et akkumulert overforbruk.  De viktigste årsakene er merforbruk innenfor 
IKT området, husleiekostnader og energi. IKT området har kostnader utover budsjett i hovedsak som 
følge av omfang og styringsfart på de lokale prosjektene. Det arbeides nå med å justere dette for å 
redusere kostnadene. Kostnader til husleie er høyere på grunn av uforutsette avregningskostnader 
fra 2015 og endring i porteføljen. Avvik på energikostnadene skyldes i hovedsak 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 er denne måneden på plan på forbruk av årsverk, mens det hittil i år i gjennomsnitt er 
brukt 12 årsverk mer. Økningen skyldes flere forhold. Gjennomføring av prosjekt innenfor 
renholdsområdet som har forsinket effekt i forhold til budsjettet er en hovedårsak. Prosjektet som nå 
begynner å gi effekt er en hovedårsak til den positive trenden de to siste månedene. Videre er det 
høyere forbruk av vikarer enn i fjor som følge av økt aktivitet i klinikkene. 
 
Ytterligere fokus på reduksjon av variable lønnskostnader framover vil også redusere forbruk av 
antall forbrukte årsverk.   



 
 
 

24 
 

 
 
 
Analyse av bemanningsutvikling  
Per september har klinikken brukt 12,2 månedsverk mer enn budsjettert. Overforbruket hittil i år kan 
sorteres i følgende kategorier: 
 

 
 
6,3 månedsverk er i stor grad finansiert over drift, og gir ingen vesentlig økonomisk utfordring for 
klinikken.  De resterende overforbruk på 5,9 årsverk er ikke finansiert over driften, og gir en 
økonomisk utfordring.   
 
For å møte denne utfordringen og sikre styringsfart inn i 2017 har klinikken følgende tiltak: 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 548 541 551 545 544 538 548 574 572 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 533 541
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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Økt refusjoner langsiktig sykefravær ift budsjett 4,6
Økt refusjoner fødselspermisjoner ift budsjett 1,2
Eksternt finansiert årsverk ut over budsjett 0,5
Sum overforbruk finansiert i drift 6,3

Kortsiktig sykefravær 0,0
Annet overforbruk 5,9
Sum ufinansiert overforbruk 5,9
SUM overforbruk hittil i år 12,2
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Prosjektet skal til sammen redusere eksisterende bemanning med 7 årsverk når tiltaket fullt ut er 
implementert. Ved to av sykehusene har tiltaket allerede begynt å gi effekt. Prosjektet er nå 
implementert ved alle lokasjoner og skal gi ytterligere reduksjon med 5 månedsverk fra oktober og ut 
året. 
I tillegg til dette konkrete prosjektet er det fokus på reduksjon av variabel lønn i avdelingene. Disse 
har blant annet avlyst planlagte samlinger som ville krevet bruk av vikarer og vil redusere kostnader 
til kompetanseutvikling i forhold til planen. Utviklingen av månedsverk har hatt en positiv trend de 
siste månedene. Gjennomsnittlig merforbruk før sommeren var 16 årsverk, mens det i august kun var 
et merforbruk på 2,4 og i september et mindreforbruk på 0,4 årsverk. Det mangler likevel noe for å 
være på linje med forventet styringsfart inn i 2017.  
 
HR – Sykefravær 
Intern Service har denne måneden et sykefravær som er 1,5 % -poeng lavere enn målet. Akkumulert 
er sykefraværet 0,2 % -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 imidlertid reduksjonen større 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. 
 
Avfall  
Som en del av miljøprosjektet i VVHF har Intern Service som mål å øke sorteringsgraden på avfall. 
Sorteringsgraden er siste måned på plan, mens den er noe lavere akkumulert.  
 
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.  
 

Reduksjon i månedsverk

Tiltak okt nov des
1 Prosjekt renhold Clean Pilot 5,0 5,0 5,0

SUM tiltak 5,0 5,0 5,0
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 Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Intern Service har et negativt resultat hittil i år på 5,4 MNOK.  Samlet er det behov for en 
omstillingspakke som skal gi en effekt på 7,9 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.  
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De viktigste tiltakene relaterer seg til følgende: 

 
• 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.  

 
• Brannopplæring, økt salg og vakthold 

Tiltak innenfor brannopplæring medfører standardisering av opplæringsmateriell og at klinikkene 
gjennomfører mer av opplæringen lokalt. Videre er det reduksjon i bruk av vaktselskap innenfor 
spesifikke områder. Til slutt settes det i verk noe økt salg av tjenester til eksterne enheter. 

 
• Strengere prioritering av vedlikeholdsoppdrag MTU 

Dagens kostnadsnivå til løpende vedlikehold av det medisinsktekniske utstyret krever en 
strengere prioritering av oppdragene framover for å holde seg innenfor budsjettet for året. 

 
• Ledighold av stillinger 

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

• Reduksjon kompetanseutvikling 
Som et ekstraordinært tiltak for 2016, stoppes all videre kompetanse- og fagutvikling ut året.  
 

• IKT - området 
Innenfor IKT området må det gjennomføres tiltak for å klare resultatmålet for året. Tiltakene er 
reduksjon i kostnadsnivå for leie av periferiutstyr, gjennom leasing. Videre er alle lokale 

Tiltak sep okt nov des
Total ut 

året
Reduksjon konsulentbruk - 200 - 300 - 300 - 300 - 1 100
Brannopplæring - 63 - 63 - 63 - 63 - 252
Vakthold - 38 - 38 - 38 - 38 - 152
Økt salg av tjenester ED - 38 - 38 - 38 - 38 - 152
Reduksjon driftskostnader MTU - 250 - 250 - 250 - 250 - 1 000
Reduksjon bemanning MTU - 35 - 35 - 35 - 35 - 140
Reduksjon kompetanseutvikling - 150 - 150 - 150 - 150 - 600
IKT - redusert leie av utstyr - 200 - 600 - 600 - 600 - 2 000
IKT - Redusert kostnad arbeidsflater - 300 - 400 - 400 - 1 100
IKT - Stopp av lokale tjenesteendringer - 100 - 300 - 300 - 300 - 1 000
IKT Prosjekt bemanning - 40 - 120 - 120 - 120 - 400
SUM - 1 114 - 2 194 - 2 294 - 2 294 - 7 896
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tjenesteendringer gjennomgått og noen av disse leveransene utsettes. Til slutt er klinikken i 
dialog med Sykehuspartner for å korrigere kostnadsnivået for leie av Pcèr. Vestre Viken betaler i 
dag for flere Pcèr enn de som er i bruk.  

 
Økonomisk prognose 
Resultat hittil i år tilsier at klinikken har en betydelig utfordring med å holde årets økonomiske 
driftsmål. Opplysninger om omfang og styringsfart på lokale IKT prosjekter medfører økt press på 
økonomien i klinikken med om lag 6,2 MNOK for året.  
 
Øvrig drift i klinikken viser også et underskudd akkumulert, i hovedsak som følge av høye kostnader 
til lønn, husleie og energi. Ny tiltaksplan, som beskrevet over, skal sikre lavere kostnadsnivå 
framover. Basert på resultat hittil i år hensyntatt nye omstillinger forventes det at klinikken vil levere 
et resultat i balanse målt mot planen for 2016.    
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PSYKISK HELSE OG RUS 
  
Sammendrag per 2.tertial 2016 
 

 
Kommentarer til måltavlen 
 
Kvalitet 
Klinikk psykisk helse og rus har få fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid er 49 dager. Begge deler er 
innenfor målene som er satt. 
 
Økonomi  
Resultat til og med august er 17,265 MNOK i merforbruk.  
Årsprognosen er 9,948 MONK i merforbruk, dette etter at det er innarbeidet innsparingstiltak fra 
medio september og ut året for 13,188 MNOK.    
 
Ubalansen i økonomien er i hovedsak knyttet til fire forhold: 

1. Økte gjestepasientkostnader.  
2. Lavere polikliniske inntekter enn budsjettert. 
3. Omstilling ved Strandveien boliger 
4. Innleie av overleger og sykepleiere gjennom vikarbyrå. 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -4 359 -17 265 -9 948

Mål 0 0 0

Avvik -4 359 -17 265 -9 948

I fjor 505 -11 807 3 991

2 Virkelig 304 2 722 4 135

Mål 351 2 758 4 135

Avvik -47 -36 0

I fjor 338 2 750 4 184

3 Virkelig 18 108 150 494 239 900

Mål 19 753 159 123 249 110

Avvik -1 645 -8 629 -9 210 

I fjor 16 546 148 023 229 678

4 Virkelig 1 943 1 843 1 828

Mål 1 890 1 801 1 797

Avvik 53 42 31

I fjor 1 911 1 834 1 830

5 Virkelig 8,3 8,4 8,4

Mål 7,2 6,8 7,0

Avvik 1,1 1,6 1,4

I fjor 8,0 7,8 7,8

6 Virkelig 59 49 49

Mål 50 50 50

Avvik 9 -1 -1 

I fjor 62 51 51

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 3,1 % 1,1 % 1,0 %

8 Virkelig 91 % 84 % 84 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 0 % -6 % -6 %

I fjor 87 % 81 % 0 %

Psykisk helse og rus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

AKTIVITET  
Utskrevne pasienter døgn 
ANTALL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for 
pasienter totalt
DAGER

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

AKTIVITET  
Polikliniske konsultasjoner 
totalt
ANTALL

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

KVALITET
Timeavtale i første brev
ANDEL (etterskuddsvis)

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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Punkt 1 – Økte gjestepasientkostnader:  
Gjestepasientoppgjøret er en betydelig økonomisk risikofaktor.  
 
Netto merforbruk i gjestepasientoppgjøret er 7,6 MNOK hittil i år. Årsprognosen viser et antatt netto 
merforbruk på 11,7 MNOK i 2016.  
 
Gjestepasientkostnader til tvangsbehandling av gravide rusmisbrukere i Vestre Vikens 
opptaksområde har økt betydelig i 2016.  
 
Borgestadklinikken gir behandling til denne målgruppen, og tilbudet er finansiert gjennom 
driftsavtale med Helse Sør-Øst. Det er totalt 4 plasser. Disse benyttes av flere helseforetak. 
Gjennom den regionale inntektsmodellen trekkes helseforetakenes rammer ut fra nivået på historisk 
forbruk hos private avtalepartnere. Bruken av disse plassene er derfor forhåndsfinansiert, og det 
foretas ikke løpende fakturering. 
 
I forbindelse med tre innleggelser av gravide i 2016 fra Vestre Vikens opptaksområde har det vært 
fullt på Borgestadklinikken. 
 
Sykehuset Innlandet har også tilbud til gravide og familiebehandling etter at barnet er født. Dette 
tilbudet er gjestepasientfinansiert, dvs. det helseforetaket som pasienten tilhører må betale for 
oppholdet. 
 
I disse tre konkrete sakene var sykehuset Innlandet det eneste alternative behandlingsstedet. 
For tiden er det innlagt to mødre med barn fra Vestre Vikens opptaksområde ved Sykehuset 
Innlandet. Dette koster til sammen ca. kr. 710.000,- pr måned.  
 
Dette vurderes som en dobbelt økonomisk belastning. Det er lagt inn rammetrekk for bruk av private 
avtaleplasser (Borgestad) som ikke kan benyttes når det er fullt og man henvises da til helseforetak 
som sender regning. 
 
Videre har det vært en betydelig nedgang i gjestepasientinntekter. 
 
Punkt 2 - Lavere polikliniske inntekter enn budsjettert. 
Det har vært et krav over flere år at poliklinisk aktivitet innen fagområdene psykisk helse og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal øke.  
 
Vekst i antall polikliniske konsultasjoner fra 2011 - 2016 i psykisk helsevern og rus i Vestre Viken er  
30 %. Fra 2014 til 2016 er økningen 11 %.  
 
Økningen hittil i år er 1,7 % sammenlignet med samme periode i fjor. Prognose pr 30.09 basert på de 
to første ukene av september er en akkumulert vekst på 2,3%. 
Resultatet hittil er 5,4 % bak budsjett.  
 
Styret i Vestre Viken vedtok i juni i år en tilleggsbevilgning på 5 MNOK til å øke timeverk ved 
poliklinikkene. Dette sammen med andre tiltak er iverksatt for å øke aktiviteten.  
 



 
 
 

31 
 

Det er estimert et årsresultat som ligger 3,7 % bak budsjett, noe som er 4,5 % bedre enn resultatet 
for 2015. Hittil i år er det et negativt avvik på polikliniske inntekter på 6,5 MNOK. Årsprognose er 5,9 
MNOK i negativt avvik. 
 
Produktiviteten har økt med 2,4 % sammenliknet med samme periode i 2015.  
Det har vært en god produktivitetsvekst i de distriktspsykiatriske sentrene (DPSene), men det har 
vært en nedgang i de barne og ungdomspsykiatriske poliklinikkene (BUPene), som hadde en 
betydelig vekst i 2015. Se tabell senere i saken. 
 
Seksjonslederne ved BUPene har fått i oppdrag å intensivere sitt oppfølgingsregime som innebærer 
ukesbudsjett, rapportering og oppfølging av tiltak per stilling/behandler og seksjon i alle BUPene.  
 
Punkt 3 – omstilling ved Strandveien boliger: 
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 2,3 MNOK.  
 
Kommunene er i ferd med å finne tilbud i egen virksomhet til flere av beboerne, men også i 
nedtrappingsfasen medfører dagens 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. 
Det forventes at årsresultatet holder seg på samme nivå som resultat pr august, dvs et merforbruk på 
ca 2,3 MNOK. 
 
Punkt 4 - innleie: 
Langvarig sykefravær hos 5 overleger, i hovedsak ikke arbeidsrelatert, ved avdeling Blakstad har 
nødvendiggjort innleie av vikarer for å sikre forsvarlig drift. Det er også to vakante stillinger. 
En innleid lege koster oss dobbelt så mye som en fast ansatt. 
 
I den pågående sammenslåingen mellom psykiatrisk avdeling Blakstad og Lier, der driften ved Lier 
skal avvikles, er det vanskelig å rekruttere sykepleiere ved ledighet, sykdom og fødselspermisjoner. 
Derfor har innleie av pleiepersonell fra vikarbyrå vært nødvendig.  
 
Vi ser at det blir ledige stillinger også fordi helseforetak i nærheten aktivt rekrutterer fra Lier. 
 
Ved avdeling for rus og avhengighet (ARA) har flere leger sluttet og det har ennå ikke lykkes 
avdelingen å rekruttere nye. Dette har gjort det nødvendig å leie inn leger fra vikarbyrå. 
 
Det vil bli en gradvis nedtrapping av antall kontrakter både ved Blakstad, Lier og ARA fra oktober 
2016 og videre frem til februar 2017. 
 
Det har hittil i år vært et merforbruk på innleie av vikarer fra vikarbyrå på 7,7 MNOK. Årsprognose er 
merforbruk på 11,6 MNOK. 

 
 

HR – Brutto månedsverk 
Mesteparten av merforbruket på brutto månedsverk hittil i 2016 er knyttet til Strandveien boliger. 
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Prognosen tilsier en reduksjon i dette merforbruket resten av året, noe som betyr økonomisk balanse 
de siste månedene av året. Videre har det vært en utfordrende situasjon med høyt belegg ved 
akuttseksjonene ved psykiatrisk avdeling Blakstad, samt mange innleggelser og ressurskrevende 
pasienter ved døgnseksjoner i BUPA. 
 
Det er et mindreforbruk av månedsverk ved døgnseksjonene i DPS’ene. 
 
I prognosen for årets siste tre måneder er økt ressursinnsats knyttet til aktivitetsøkning innarbeidet. 
(ref. styrevedtak i juni). Reduksjon i årsverk knyttet til kostnadsreduserende tiltak også er innarbeidet 
i prognosen (se tiltaksbeskrivelse nedenfor).  
 
Som tidligere beskrevet er det et visst omfang av innleie fra vikarbyrå. Disse ressursene inngår ikke i 
bildet under, og kommer i tillegg. 
 

 
 
Analyse av bemanningsutvikling  
Per september har klinikken brukt 41,6 månedsverk i snitt per måned mer enn budsjettert. 
Overforbruket hittil i år kan sorteres i følgende kategorier: 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 1820 1814 1811 1809 1801 1802 1848 1936 1943 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1769 1762 1767
Budsjett 1784 1778 1787 1762 1779 1762 1778 1890 1890 1790 1780 1790
I fjor 1818 1809 1829 1802 1818 1803 1811 1904 1911 1814 1810 1833
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19,2 årsverk er i stor grad finansiert over drift, og gir ingen vesentlig økonomisk utfordring for 
klinikken.  De resterende overforbruk på 22,4 årsverk er ikke finansiert over driften. 
 
For å møte denne utfordringen og sikre gangfart inn i 2017 har klinikken følgende tiltak: 

 
 
Det er identifisert tiltak for å redusere med 47 årsverk innen utgangen av året. Dette er hovedsakelig 
knyttet til utsettelse av ansettelse i ledige stillinger samt reduksjon av overtid og ekstrahjelp. 
 
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 2,4 % pr hittil i år 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. 
 

Økt refusjoner langsiktig sykefravær ift budsjett 15,0
Økt refusjoner fødselspermisjoner ift budsjett 13,0
Økt inntektsgivende aktivitet ift budsjett 3,0
Redusert (økt)  kjøp av eksternt innleie ift budsjett -11,8 
Sum overforbruk finansiert i drift 19,2

Kortsiktig sykefravær 4,0
Annet overforbruk 18,4
Sum ufinansiert overforbruk 22,4
SUM overforbruk hittil i år 41,6

Reduksjon i månedsverk

Tiltak sept okt nov des
Redusert bemanning -10,4 -46,0 -45,5 -47,1 -12,4

SUM tiltak -10,4 -46,0 -45,5 -47,1 -12,4

SUM
årsverks-effekt 

2016

Radetiketter Pr 31.08.16 Pr 31.08.15
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,42 2,36 2,4 %
Distriktspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,60 2,45 6,2 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,15 2,24 -3,9 %
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Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Klinikken har pr utgangen av august en styringsfart som tilsier et merforbruk på 25,9 MNOK i 2016. 
Det er planlagt tiltak for til sammen 13,2 MNOK. En står da igjen med behov for ytterligere tiltak på 
9,9 MNOK. 
 
Utfordringer: 

• Dreining fra døgnbehandling 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 er planlagt tiltak for til sammen 13,2 MNOK ut året. Disse er innarbeidet i årsprognosen. Dette er 
kortsiktige tiltak som må erstattes av mer permanente, strukturelle tiltak. 

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

NOK 1000's PHR
1. Resultat hittil i år -17 265 

2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -8 633 
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) -25 898 

3. Korreksjoner ut året:
Effekt av lønnsoppgjør 1 500
Korreksjoner ut året 1 262
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -23 136 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 13 188

Prognose for året -9 948 

Resultatkrav 0
REST  positiv = ti ltak ut over resultatkrav, negativ = uløst utfordring -9 948 
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Når det gjelder polikliniske stillinger er føringen at disse ikke skal inngå i tiltaksplanen da dette vil 
ramme aktivitetsmålet. 
 

 
 
Økonomisk prognose og profil på budsjett 2017. 
Oppdatert årsprognose viser et antatt netto merforbruk for 2016 på 9,9 MNOK. Planlagte tiltak nevnt 
over er innarbeidet i årsprognosen. Det er en viss risiko knyttet til anslag for polikliniske inntekter. 
Det vil fortløpende bli vurdert ytterligere tiltak. 
 
Tiltakene som er foreslått for å oppnå budsjettbalanse er ikke tilstrekkelige, flere av tiltakene 
innebærer også en forskyvning av ansettelser til neste år. Det vurderes ikke som gjennomførbart å 
iverksette strukturelle tiltak med effekt i 2016.  
 
Følgende faktorer må få betydning når klinikken planlegger budsjettet for 2017: 

• Økte gjestepasientutgifter med ca. 11 millioner fra 2014 til 2016 tilsier at det må avsettes 
mer til gjestepasientområdet i 2017 i klinikkens budsjett. 

• Krav til ytterligere 8 % økning i poliklinisk aktivitet i 2017.  
 

Foreløpig vurdering av omstillingsbehov for 2017 er ca. 25 MNOK. 
Klinikken må omstrukturere tilbud for å drive mer kostnadseffektivt. Klinikkledelsen vil omgående 
sette i gang med foranalyser av fag- og funksjonsfordelingen i klinikken for å utarbeide en plan for 
omstilling i 2017 og for de nærmeste årene. Styring av omstillingen vil forankres i klinikkledelsen. Det 
skal utarbeides en modell for endring basert på analyser av data og innspill fra fagmiljøene i 
avdelingene om virksomme endringer. Det skal sikres fortløpende medvirkning fra brukere, 
kommunene, tillitsvalgte og vernetjeneste. Av modellen for endring skal det også utledes 
resultatindikatorer som gir mulighet for å monitorere utviklingen. 
 
Hensikten er å organisere til mer kostnadseffektiv drift og samtidig videreutvikle kvaliteten i 
tilbudene. Det vurderes at døgnkapasiteten må gjennomgås med tanke på reduksjon, og at poliklinisk 
kapasitet må økes.  
 
Beleggsprosenten ved de elektive døgnseksjonene ved DPSene er gjennomgående noe lav. Dette vil 
være et av fokusområdene for omstillingsarbeidet i 2017. 
 
Klinikken vil utarbeide en plan for omstilling som det er ønskelig at legges frem for styret i Vestre 
Viken. 

 

Tiltak sep okt nov des Total ut 
Økt aktivitet - 250 - 250 - 250 - 250 - 1 000
Redusert innleie fra vikarbyrå - 38 - 154 - 326 - 326 - 844
Reduksjon kursutgifter - 139 - 219 - 283 - 1 389 - 2 031
Begrenset ansettelsesstopp - 616 - 1 403 - 1 339 - 1 425 - 4 782
Økte prosjektinntekter - 126 - 215 - 63 - 413 - 817
Forbedret takstbruk poliklinikk - 48 - 69 - 86 - 93 - 294
Reduksjon andre driftskostnader - 50 - 50 - 50 - 50 - 200
Reduksjon variabel lønn - 1 073 - 1 073 - 1 073 - 3 220
SUM - 1 266 - 3 433 - 3 470 - 5 019 - 13 188
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PREHOSPITALE TJENESTER  
 
Sammendrag per 2.tertial 2016 
  

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Driftsresultatet i august viser 1,2 MNOK i overskudd. Alle avdelinger i klinikken går med overskudd i 
august.  
 
Per 31.august har klinikken et overskudd på 1,1 MNOK. Nettokostnader til pasientreiser ligger lavere 
enn budsjett i perioden januar tom august. Inntektene for transport av utenlandske pasienter i 
ambulansetjenesten ligger høyere enn budsjett.  Lønnskostnadene ligger 2,7 MNOK høyere enn 
budsjett per august. Lønnsavviket skyldes lavere refusjoner på sykepenger og fødselspenger. Avviket 
skyldes i stor grad betydelig lavere sykefravær enn i fjor og i forhold til budsjettet. 
 
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. 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 1 174 1 098 2 162

Mål 0 0 0

Avvik 1 174 1 098 2 162

I fjor 1 022 -31 6 399

2 Virkelig 3 279 27 883 39 867

Mål 3 295 26 709 39 867

Avvik -16 1 174 0

I fjor 3 295 26 709 39 867

3 Virkelig 2 328 16 986 26 333

Mål 2 477 19 430 28 333

Avvik -149 -2 444 -2 000 

I fjor 2 477 19 430 0

4 Virkelig 2,1 2,1 2,0

Mål 2,0 2,0 2,0

Avvik 0,1 0,1 0,0

I fjor 1,8 1,9 0,0

5 Virkelig 331 318 320

Mål 321 317 316

Avvik 10 1 5

I fjor 319 309 312

6 Virkelig 6,6 6,4 6,5

Mål 7,9 8,2 7,9

Avvik -1,3 -1,8 -1,4 

I fjor 6,7 8,4 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

b l k
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Vestre Viken har gjennomført kurs og dette har medført økte kostnader for klinikken som ikke fullt ut 
er budsjettert. 
Aktivitet 
Antall gjennomførte ambulanseoppdrag i perioden januar tom august ligger på 27 883.  Antall 
oppdrag ligger 4,4 % og 1 174 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 august bortsett 
fra Lier og Røyken. 
 
Målet på 30 min for akuttoppdragene i grisgrendte strøk ble oppnådd for alle kommuner i Vestre 
Viken i august bortsett fra Nore og Uvdal og Ål.  
 
Målet på 40 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk for kommunene Flesberg, Flå, 
Hemsedal, Hurum, Rollag og Sigdal ble oppnådd i august bortsett fra Flå. 
 
PHT har iverksatt tiltak for å ivareta responstidsmålene for 2016. 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 90,8 % i august. 
 
Utvikling brutto månedsverk 
Forbruk av brutto månedsverk ligger på 318 i gjennomsnitt for perioden januar tom september. 
Forbruk årsverk for perioden januar tom september ligger 1 årsverk høyere enn budsjettet. Forbruk 
av brutto månedsverk i september ligger 10 årsverk høyere enn budsjettet. Dette har bl.a. 
sammenheng med litt økt overtidsbruk i juli og august på grunn av mangel på vikarer. Alle vakter ved  
kort- og langtidsfravær må erstattes fullt ut i ambulansetjenesten. 
 
Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2016 ligger på 316.  
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Analyse av bemanningsutvikling  
Per september har klinikken brukt 1,0 månedsverk mer enn budsjettert. Plivoopplæringen har 
forårsaket økt forbruk av årsverk. Alle i ambulansetjenesten har gjennomført pålagte Plivokurs.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet er betydelig redusert det siste året. Sykefraværet i perioden januar til juli ligger på  
6,4 % mot budsjettert 8,1 %. Korttidsfraværet ligger på 1,9 % og langtidsfraværet på 4,5 % for 
perioden januar til juli. Sykefraværet i 2015 lå på 8,8 % i perioden jan – juli.  
 
Lederne i ambulansetjenesten jobber meget aktivt med sykefraværsoppfølging.  
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 308 311 318 316 319 318 318 326 331 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 327 317
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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Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  
 

 
 
Effekt at lønnsoppgjøret er beregnet til 0,4 MNOK. Engangseffekter gjelder enkelte avdelinger i 
klinikken og en reduksjon av kostnader i forhold til budsjett innenfor pasientreiser. 
 
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. Årsverksutviklingen følges kontinuerlig. 
 
Pasientreiser arbeider videre med samkjøring, rekvisisjonspraksis, faste utskrivningstider ved 
sykehusene i Buskerud. 
 
Økonomisk prognose 
Økonomisk prognose settes til 2,2 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. 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOK 1000's PHT
1. Resultat hittil i år 1 098
Korrigert styringsfart hittil i år 1 098
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 549
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) 1 647

3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året 147
Effekt av lønnsoppgjør 368
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 2 162
Sum av klinikkens tiltak p.t. 0

Prognose for året 2 162

Resultatkrav 2 100
REST  positiv = ti ltak ut over resultatkrav, negativ = uløst utfordring 62
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK 
 
Sammendrag per 2.tertial 2016 
 

 
 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikkens økonomiske resultat viser et negativt avvik i august på 0,6 MNOK og et negativ avvik hittil i 
år på 2,8 MNOK. Det negative avviket i august er hovedsakelig knyttet til økt varekost i forhold til 
budsjett (0,3 MNOK) og lavere polikliniske inntekter enn budsjettert (0,3 MNOK).  Hittil i år er det 
negative avviket i hovedsak knyttet til økte varekostnader og innleie av radiologer. 
 
De totale inntektene for august ligger 0,4 MNOK under budsjett, men 4,1 MNOK over budsjett hittil i 
år. Det negative avviket i august skyldes lavere polikliniske inntekter enn budsjettert, og knyttet til 
Avdeling for Bildediagnostikk. Det positive avviket hittil år i skyldes en merøkning i polikliniske 
inntekter i forhold budsjett i Avdeling for laboratoriemedisin. Det positive avviket er knyttet til 
influensadiagnostikk og høy PCR-aktivitet (genbasert diagnostikk). 
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Varekostnadene har et negativ avvik i august på 0,3 MNOK, og et negativt avvik hittil i år på 5,7 
MNOK. Det negative avviket år er knyttet til meraktivitet i forhold til 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 1,6 MNOK for 2016.  
 
Lønnskostnadene inkludert innleie har et negativt avvik mot budsjett på 0,1 MNOK for august og et 
negativt avvik hittil i år på 1,0 MNOK. Det negative avviket er knyttet til innleie. Det er vanskelig å 
rekruttere både bioingeniører og radiologer. Klinikken har benyttet innleie av radiologer for å kunne 
håndtere 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 hittil i år. 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 25 % mens de polikliniske 
analysene har hatt en økning på 12 % hittil i år. Økningen i aktivitet er spesielt knyttet til PCR-
analyser og influensadiagnostikk i begynnelsen av året. 
 
Seksjon for medisinsk biokjemi har hatt en total aktivitetsøkning på 8 % 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 9 %.  
 
Antall blodtappinger på Seksjon blodbank har økt med 2 % 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 32 % sammenlignet med 2015. 
 
Avdeling for bildediagnostikk har hatt en total aktivitetsøkning hittil i år på 3 % sammenlignet med 
2015. Aktiviteten på Brystdiagnostisk senter ligger 5 % over 2015-aktivitet, mens aktiviteten på 
Seksjon for Nukleærmedisin har gått ned med 1 % hittil i år. Øvrig aktivitet/modaliteter ved 
avdelingen har i snitt økt med 3 %. Den polikliniske aktiviteten har hatt en økning hittil i år på 5 % 
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 
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 24 %, noe som medfører økt varekostnad 
og økt behov for bemanningsressurser. 
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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 10 % 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 med 18 % økning. 
 
Sykefraværet 
Sykefraværet for perioden januar – juli har vært under måltallet. 5,5 % sykefravær mot måltallet 6,4 
%. Korttidsfraværet (inntil 16 dager) for perioden har vært på 2,3 % og langtidsfraværet på 3,2 %. 
Sammenlignet med samme periode i fjor viser sykefraværsprosenten en nedgang på 2,1 % -poeng, 
hvorav langtidsfravær har hatt størst nedgang (1,7 % -poeng). 
 
HR – Brutto månedsverk 
I perioden januar – september har klinikken i snitt brukt henholdsvis 594 månedsverk mot 
budsjettert 605 månedsverk, dvs. 11,5 månedsverk mindre enn budsjettert i snitt pr. måned. 
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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Analyse av bemanningsutvikling  
Per september har klinikken brukt 11,5 månedsverk mindre enn budsjettert. Det er vanskelig å 
rekruttere riktig fagkompetanse både for bioingeniører og radiologer, og enkelte stillinger har derfor 
stått ufrivillig vakante.  
 
Klinikken har benyttet innleie av radiologer for å kunne håndtere vente- og svartider. Det er et 
negativt avvik mot budsjett på innleie på 1,8 MNOK. Avviket utgjør 5,3 månedsverk. 
 

 
 
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 87 %. 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 
81 %. 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 august og hittil i år er 53 % av prøvene besvart 
innen 3 virkedager.  Gjennomsnittlig svartid for hudprøver for august var 1,6 uker og 2 uker hittil i år. 
Måltallet for 2016 er satt til 3 uker. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 
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Klinikken har pr. august et underskudd på 2,8 MNOK. Underskuddet er knyttet til innleie av 
radiologer og økt aktivitet utover budsjett for Avdeling for Bildediagnostikk.  
 
Lønnsoppgjøret for klinikken ble lavere enn budsjettert, og det er estimert en besparelse for året på 
ca. 0,4 MNOK. Effekten av lønnsoppgjøret blir hovedsakelig effektuert i september - oktober. 
 
Klinikken har økning i varekostnad pga. aktivitet utover budsjettert aktivitet. Den økte aktiviteten 
skyldes merøkning av interne henvisninger/rekvisisjoner fra somatiske klinikker. Klinikken utfører 
tiltak for å kvalitetssikre henvisningsgrunnlaget og optimalisere gjennomføringen av pasientforløpet. 
Nivået på innleie av radiologer vurderes forløpende og klinikken gjør på tiltak for å redusere 
innleiekostnaden samtidig som det fortløpende overvåkes vente- og svartider. I tillegg vil det bli 
ledighold ytterligere stillinger ut året. 
 
Tabellen under viser klinikkens tiltak for å komme i balanse. 

 
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens prognose for 2016 er estimert til balanse. For å oppnå resultatkravet gjennomfører 
klinikken tiltak som baserer seg hovedsakelig på å redusere innleie/vikarer og overtidstimer. 
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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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Saksfremlegg 
 
 
Eksterne tilsyn – status pr. 2. tertial 2016 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 40/2016 26.09.2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Oversikt status tilsyn Vestre Viken pr. 2. tertial 2016 
 

 
Ingress 
I saken gis en oversikt over eksterne tilsyn, påviste avvik og status for lukking av avvik pr. 2. tertial 
2016. 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 19. september 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 15.09.16 
Saksbehandler: Kvalitetsavdeling/HMSavdeling 
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 
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. 2. tertial 2016. 
 
Saksopplysninger 
I annet tertial 2016 har det vært en rekke branntilsyn, jfr. vedlagte oversikt. Det har også vært 
tilsyn fra Mattilsynet. Fylkesmannen har hatt tilsyn med tankanlegg.  
 
Når det gjelder pasientbehandling har det vært tilsyn med identifisering og behandling av 
pasienter med sepsis (blodforgiftning)/mistanke om sepsis ved akuttmottaket ved Drammen 
sykehus som ledd i en landsomfattende tilsyn med området. Her avventes tilsynsrapport. 
 
Avvik avdekket ved tilsyn blir systematisk fulgt opp til de er lukket. En del tilsyn er avsluttet i 
løpet av tertialet. 
 
Vurdering og konklusjon 
Påviste avvik følges opp og lukkes fortløpende. Adm. direktør anbefaler at styret tar 
statusrapporten til orientering.  
 
 
 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 2. 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 
25.05.16 16/02449 Fylkesmannen 

i Buskerud 
KIS 5  • Mangler dokumentert miljørisikovurdering av 

tanklagring 
• Mangelfulle barrierer og overvåkning av 

tanklagring 
• Mangler system for forebyggende vedlikehold 

av tanker og rør. 
• Tanker og rør mangler merking. 
• Virksomhetens beredskap dekker ikke 

tanklagring. 

Arbeid med lukking pågår.  

23.06.2016 13/00725-21 Mattilsynet Intern service – 
Matforsyning BS 

1 1 Mattilsynet gjennomførte en uanmeldt inspeksjon, 
følgende områder ble vurdert: skadedyr, 
vedlikehold og renhold av utstyr, opplæring.  
Avvik: Noe av utstyret er slitt og må byttes ut. 
Virksomheten pålegges å ha prosedyre som 
beskriver når utstyr skal byttes ut.  
Anmerkning:  En viktig forutsetning for å hindre 
problemer med skadedyr er å ha lokaler som er 
tette. Mattilsynet har observert en lysåpning i 
porten ved varemottaket det det er mulighet for 
skadedyr å komme inn.  
 
 
 

Utstyr er byttet ut og prosedyre er under utarbeidelse.  
 
 
Lysåpningen er tettet igjen.  



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 2. tertial 2016 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

29.06.2016 13/00725/22 Mattilsynet Intern service – 
Matforsyning KS 

 1 Mattilsynet gjennomførte en uanmeldt inspeksjon, 
følgende områder ble vurdert: Rutiner 
virksomheten har for å sikre tilberedning av trygg 
mat. Hovedfokus var lagring og håndtering av 
næringsmidler, renhold, orden og vedlikehold, 
personlig hygiene, temperaturstyring og 
matkontaktmateriale.  
Anmerkning: Gluten er ikke spesifisert med 
kornslag i kantina på enkelte produkter.  

Produktene som inneholder gluten er merket med 
kornslag.  

18.02.16 16/00145-23 Drammen 
Brannvesen  

Lerberg skole og 
kompetanssenter 

1 0 Mangler ekstern årskontroll brannvarling og 
ledelys 

Tilsynsrapport mottatt 21.02.16. Bestilt kontroll utføres i 
løpet av høsten 16 Synergi  36338 
 

09.02.2016 16/00145-16 Drammen 
Brannvesen  

Lier Psyk.avd 2 0 Mangler på brannplaner og sprinkleranlegg har feil 
og mangler 

Tilsynsrapport mottatt 8.3.16 
Svart ut ,venter  tilsvar fra brannvesen 

23.04.16 16/00145-34 Kongsberg 
Brannvesen  

Kongsberg sykehus   1 1 Brannventilasjon må etterses og repareres 
/detektorer. 

Svarfrist 01.09.2016 
 
Synergi 40488-89-90 

23.03.16 16/00145-18 Drammen 
Brannvesen  

Drammen Sykehus 2 0 Ekstern brannrådgiver TK3 trappeløsning 
røyk,gassanlegg 

Tilsvar gitt, brannvesen ønsker ytterligere tilbakemelding 
med frist 07.10.16 da fant tilbakemelding mangelfull 
Synergi.39479-80-81 

23.05.2016 16/0145-35-46 Bærum 
Brannvesen  

Bjerketun  1 1  Tillsvar sendt 30.06.2016  
venter  tilsvar fra brannvesen 

08.03.2016 16/00145-19 Ringerike 
Brannvesen 

Røysetoppen   Egen rapporteringsskjema til Brannvesen  Tilsvar sendt 02.05.2016 
venter  tilsvar fra brannvesen 

18.04.2016 16/01482-1 Fylkesmannen i Akuttmottaket Vestre   Tilsyn med identifisering og behandling av Tilsyn gjennomført, avventer rapport 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 2. tertial 2016 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

Buskerud Viken Drammen sh.  pasienter med sepsis/mistenkt sepsis 

31.05.2016 16/00145-45 Bærum 
Brannvesen 

Blakstad    Tilsyn gjennomført 09.06.16, aventer rapport  

 Tidligere tilsyn, nå lukket 

 16/00847 Arbeidstilsynet 
(Postalt tilsyn) 

KIS / 
behandlingshjelpe-
midler 

  AT har bedt om opplysninger vedr. innklima og 
andre bygningsmessige forhold. 

Utsvaring og dokumentasjon godkjent og tilsynet lukket. 

06.04 -
07.04.2016 

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 
 

04.07.13 Godkjent lukking av avik, tilsynet avsluttet. 

21.08.2015 14/04210-51 
 
Tilbakemelding  
14/04210-57 

Drammen 
brannvesen 

Drammen Sykehus 2 4 Avvik: Utførelse av kontrollrunder 
            Dokumentasjon på bygningsmessige avvik 
 
Anm: Seksjoneringsvegger-løse oksygenflasker-
hindringer i rømningsvei-kiler i dører. 

Synergi 33727 
Avsluttet . 
 

23.04.16 16/00145-42 Kongsberg 
Brannvesen 

Kongsberg DPS 0 2 Bruk av brennbart sengetøy /lagring papir . Synergi 40492  
Avsluttet  

23.06.2016 16/00145-28 Ringerike  
Brannvesen  

Ringerik e Sykehus 0 0  Avsluttet . 

01.04.2016 12/03943 DLE Stanga 14 3 0 Kursfortegnelse,småelektrisk  Avsluttet  

01.04.2016 12/03943 DLE Stanga 16 4 0 Avdekking og merking av siskringskurser  Avsluttet  



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 2. tertial 2016 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

01.04.2016 12/03943 DLE Stanga18 3 0 Avdekking og merking av siskringskurser Avsluttet  

 Tidligere tilsyn ikke lukket ennå 

16 og 17. 
juni 2015 

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

Vestre Viken, klinikk 
for Psykisk Helse og 
Rus, Drammen DPS 
og seksjon for 
avgiftning ved 
avdeling for rus og 
avhengighet 

4 1 I hht utkast: 
Avvik 2: Manglende dokumentasjon av 
rettighetsvurderinger 
Avvik 3: manglende lovpålagt oppfølging av barn 
som pårørende 
 

Dokumentasjon i forbindelse med lukking av avvik 2 og 3  
oversendt 13.04.16 avventer svar fra Fylkesmannen i 
Buskerud 
 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 2. tertial 2016 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

25.02.15 16/00145-24 
16/00145-17 

Drammen 
Brannvesen 

Lier psyk.avd 1 0 Pålegg om retting av brannventegninger i Lydia 
som ble varslet i tillsynsrapporten 2015  .Ved årets 
tillsyn 09.02.2016 ble det avdekket at dette ikke er 
utført . 

Tilsvar sendt 31.03.16 Ikke mottatt tilbakemelding. 
Synergi 36519 
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Saksfremlegg 
 
 
I saken orienteres det om arbeidet for å fremme sikkerhet for ansatte, pasienter og besøkende i 
sykehusene i Vestre Viken HF. 
  
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken HF 41/2016 26.09. 2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Sikkerhet i sykehus – veileder fra Helse Sør-Øst 

 
Forslag til vedtak 
 

1) Styret tar saken til orientering 
 

 
 
 
 
 
 
 

Drammen 19. september 2016  
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 

 
  

Dato: 16. september 
2016 

Saksbehandler: Narve H.  Furnes 
Klinikk/avdeling: Intern Service 
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Bakgrunn 
 
Vinningskriminalitet, trusler og vold har fått økt oppmerksomhet i sykehusene de senere årene, 
både på grunn av den generelle kriminalitetsutviklingen samt interne hendelser i norske 
sykehus. Generelt ser man at hendelser, som vold og trusler, skjer oftere nå enn tidligere. Denne 
utviklingen  skjer også i Vestre Viken.  
For å forbygge og redusere risiki innen dette området har Helse Sør-Øst utviklet en veileder for 
sikkerhet i sykehus.  
 
Det er flere områder innen sikkerhetsarbeid, og denne saken er avgrenset til fokus på sikkerhet 
for ansatte, pasienter og pårørende, som oppholder seg i våre sykehus, og hvordan disse kan 
utsettes for truende og/eller farlige situasjoner med medvirkning av tredjeperson. 
 
Basert på veilederen fra Helse Sør-Øst har Administrerende direktør foretatt en gjennomgang av 
sikkerheten ved sykehusene i Vestre Viken, og det er laget en strategi for hvordan foretaket skal 
ivareta dette området fremover.  

 
Dagens situasjon 
 
Alle sykehusene i Vestre Viken er i hovedsak åpne sykehus. Det vil si at ansatte, pasienter og 
pårørende i stor grad har adgang til sykehuset, men med begrenset adgang til områder som 
medisinrom, akuttmottak, operasjonsavdelinger og sikkerhetsavdelinger.  
 
Dagens sikkerhetsarbeid er i vesentlig grad fokusert på brannvern, internkontroll elektro, 
tekniske sikkerhetsinstallasjoner samt enkelte avtaler om begrenset vektertjeneste. Det er et 
nært samarbeid med politi i mange enkeltsaker.  
 
Historisk er det på akuttmottak somatikk og innen psykisk helsevern at en har hatt de største 
utfordringer innen sikkerhet. I fremtiden er det også andre avdelinger på sykehusene som får 
større utfordringer.  
 
Vestre Viken har frem til nå driftet videre de eksisterende lokale ordningene i hvert sykehus. Nå 
legger foretaket om til en mer systematisk tilnærming til sikkerhetsområdet. Dette skal sikre 
målrettede tiltak som er tilpasset lokale forhold.  
 
Strategi for arbeid med sikkerhet for ansatte, pasienter og pårørende 
 
Vestre Viken legger til grunn tre verdier som skal være overordnede målsetninger for de 
vurderinger og tiltak som gjøres innen sikkerhetsområdet: 

• Liv og helse 
• Trygghet 
• Åpenhet og tilgjengelighet 

 
På oppdrag fra Vestre Viken er det levert en sårbarhetsanalyse fra et rådgivningsselskap, Falck 
Nutec,   innen sikkerhet. I denne sårbarhetsanalysen er det gjort vurderinger av mulige trusler 
som foretaket står ovenfor i henhold til standarder for samfunnssikkerhet (NS5830, NS5831 og 
NS5832). Analysen konkluderer med følgende trusselbilde: 
 
Trusselnivå Trusselaktør 
HØYT Voldelige psykisk ustabile, ruspåvirkede 
LAVT Politisk motivert vold. Terror fra ytterliggående 

grupper 



 
 
 

3 
 

LAVT Kriminelle 
 
Trusler fra voldelige psykiske ustabile og/eller ruspåvirkede personer utgjør den største 
trusselen for ansatte, pasienter og pårørende. Dette blir dermed hovedfokuset for det videre 
arbeidet. Trusler om politisk motivert vold og trusler fra kriminelle er det politiet som har et 
hovedansvar for å forebygge og håndtere. Politiet vil også ha en rolle ved trusler fra voldelige 
psykiske ustabile og/eller ruspåvirkede personer. Det er blant annet kun politiet som kan 
pågripe en person som utgjør en trussel.  
 
Hvordan sikkerheten skal være er konkretisert i fire sikringsmål: 

 
• Grunnsikringen skal gi beskyttelse mot trusselaktører med lav kapasitet og lav intensjon, 

samt ivareta behovet for nødvendig adgangskontroll 
• Uvedkommende skal ikke kunne ta seg inn på sykehuset utenom normal åpningstid, (i 

tidsrommet 19:00 – 07:00) uten å bli oppdaget 
• Ingen uvedkommende skal ha tilgang til definerte skjermede områder uten ledsager eller 

spesiell tillatelse 
• Personer som befinner seg på, og ved sykehusene, skal oppleve det som trygt, og ikke 

utsettes for vold eller trusler om vold  
 
Basert på sikringsmålene og trusselbildet er det nå laget en handlingsplan for å gjøre et konkret 
arbeid ved våre sykehus og institusjoner. Hovedpunktene i denne er: 
 

• Det etableres en egen sikkerhetsressurs i Intern Service for å lede og koordinere 
arbeidet med sikkerhet for ansatte, pasienter og pårørende i Vestre Viken 

• Det etableres en nettverksbasert sikkerhetsorganisasjon i Vestre Viken. Hver lokasjon 
skal ha en sikkerhetskontakt. 

• Det lages en sikringsrisikoanalyse per lokasjon i samarbeid med tillitsvalgte og 
vernetjeneste. Denne skal utvikle tiltak som er tilpasset lokasjonen, og som sørger for at 
vi når sikringsmålene. 

• Systemet for sikringsrisikostyring utvikles videre slik at ledere får rapportering for sine 
ansvarsområder, og at en får til læring og forbedring gjennom hele foretaket 

 
Administrerende direktørs vurdering 
Samfunnet er i endring, og det er behov for å utvikle og tilpasse nye tiltak i driften av sykehusene 
innen sikkerhetsområdet. Slik kan vi redusere trusler, og håndtere de konkrete situasjoner som 
oppstår. Ansatte, pasienter og pårørende skal oppleve at det er trygt å være på sykehus. Det er 
en viktig verdi for Vestre Viken. 
 
Det er nå laget en felles metodikk for å arbeide med sikkerhet ved våre sykehus. Arbeidet vil bli 
fulgt opp slik at konkrete tilpassede tiltak blir gjennomført ved våre lokasjoner.  
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En veileder for helseforetakene i Helse Sør -Øst 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet 
Vinningskriminalitet, trusler og vold har fått økt oppmerksomhet i sykehusene de senere 
årene, både på grunn av den generelle kriminalitetsutviklingen samt interne hendelser i 
norske sykehus. Generelt ser man at hendelser som vold og trusler, skjer oftere nå enn 
tidligere. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har på forespørsel om sikkerhetstilstanden for 
norske sykehus påpekt at sykehus bør vurdere alvorlig kriminalitet og terrorisme som mulige 
scenarioer i fremtiden.  
 
Helsedirektoratet har uttalt behovet for at helsetjenestens holdninger og kultur når det 
gjelder risiko må endres, slik at arbeidet med å identifisere helsevirksomheter som 
risikoobjekter for terroranslag og andre voldshandlinger har de beste forutsetninger.  
 
I 2014 avsluttet Standard Norge, i samarbeid med blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
og PST, arbeidet med nye standarder innen samfunnssikkerhet. Den nye standardserien har 
vært et viktig bidrag til en begrepsavklaring på et relativt ungt fagområde som til nå ikke har 
hatt en gjennomarbeidet og samordnet terminologi.  
 
Denne standard-serien (NS 583X) er derfor valgt som grunnlag for prosjektets arbeid: 
 

 NS 5830:2012 (Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – 
Terminologi) 

 NS 5831:2014 (Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – 
Krav til sikringsrisikostyring) 

 NS 5832:2014 (Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – 
Krav til sikringsrisikoanalyse) 

 
Helse Sør-Øst RHF hadde sikkerhet i sykehus på agendaen i to direktørmøter høsten 2013. På 
bakgrunn av en generell gjennomgang av problematikken rundt dette fagfeltet, ble det 
besluttet å nedsette en prosjektgruppe med representanter fra de ulike helseforetakene og 
Helse Sør-Øst RHF. Formålet var å rette en oppmerksomhet mot en mer systematisk og 
helhetlig innsats mot sikkerhetsfaget og innarbeide gode systemer og rutiner for dette i 
helseforetakene. 
 
Mandatet var å utarbeide en veileder som kan benyttes i de ulike helseforetakenes arbeid 
med å vurdere eget sikkerhetsnivå. Det er i tillegg utarbeidet en prosessveileder i 
sikringsrisikoanalyse, som en del av prosjektet. 
 
Prosjektgruppen har bestått av representanter fra hele Helse Sør-Øst:  

 Øyvind Grimestad, sikkerhetssjef Sørlandet sykehus (prosjektleder) 

 Tore Bjørnstad, sikkerhetsansvarlig Sykehuset Østfold 

 Gry Strand, sikkerhetssjef Oslo universitetssykehus 

 Hans-Kristian Solberg, leder Regionalt beredskapsutvalg i Helse Sør-Øst RHF 

 Leif-Olav Røsholt, beredskapsleder, Sykehuset Telemark 

 Henry Dallager, avdelingssjef, Sykehuset i Vestfold 

 Sigmund Stikbakke, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF 

 Tommy Johansen, konsernverneombud, Helse Sør-Øst RHF 

 Tor Martin Haaland, avdelingssjef, Sykehuset Innlandet 

 Ruth Ann Gullbekk, avdelingssjef, Akershus universitetssykehus 

 Trine Eriksen, arkivleder, Sunnaas Sykehus 

 Jon Hoff, avdelingssjef, Vestre Viken 

 Tom Østhagen, prosjektleder, Helse Sør-Øst RHF 
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1.2 Hensikt 
Hensikten med denne veilederen er å bidra med et lederverktøy som det enkelte sykehus 
kan benytte i eget sikkerhetsarbeid.  
 
Veilederen er utformet slik at sykehusene skal få innspill til ulike aktuelle 
sikkerhetsutfordringer, og sette i gang prosesser som bidrar til bevisstgjøring av handlinger 
på alle nivåer i organisasjonen. Dette gjelder da handlinger som er rettet mot temaet 
sikkerhet i forholdet til lover og regler, interessekonflikter og informasjonsflyt. Prosessene 
har som hensikt å sikre en felles forståelse av organisasjonenes sikkerhetsprofil. 
 
Slike prosesser for å forstå hva som er sikkerhetsmessige gode løsninger, er en vesentlig del 
av fundamentet som legges til grunn for gode, sikkerhetsmessige handlinger i 
organisasjonen. Ved å diskutere og utveksle erfaringer om ulike situasjoner i hele 
virksomheten, skapes det et grunnlag for en god sikkerhetskultur. Åpenhet rundt vurderinger 
av situasjoner der ansatte og ledelse kommer opp i ulike sikkerhetsdilemmaer, er anbefalt. 
Man unngår da individuelle tolkninger, noe som kan gi rom for feilvurderinger. 

1.3 Sammenhenger med andre fagområder 
Det pågår mye arbeid innenfor sikkerhetsområdet i sykehusene, spesielt knyttet opp i mot 
vold og trusler, men også innenfor andre fagområder innen HMS, beredskap, 
pasientsikkerhet og IKT. Når disse ulike interne fagmiljøene møtes i gråsonene er det derfor 
viktig med god dialog for å forvisse seg om at helheten blir ivaretatt. Disse fagområdene blir 
ikke behandlet spesielt i veilederen, men er her trukket frem for å vise at det er en rekke 
grensesnitt som må håndteres. 
 

 HMS 

Helse, miljø- og sikkerhet (HMS) eller HMS-arbeid, er et samlebegrep for alt det 

forebyggende helsearbeidet som utføres i arbeidslivet. Det nærmeste vi kommer en 

definisjon av HMS-begrepet er gjennom formålsparagrafen til Forskrift om helse, - 

miljø og sikkerhet i virksomheter: 

“Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift 

fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen arbeidsmiljø og 

sikkerhet, forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter 

eller forbrukertjenester, vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre 

behandling av avfall slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen 

oppnås.” 

Dette betyr at sikkerhet slik dette omtales i denne veilederen, må oppfattes som en 

del av HMS-arbeidet og således underlegges de samme krav til systematisk arbeid 

(internkontroll) som for HMS-forskriftenes virkeområde forøvrig.  

 

 Beredskap 

I henhold til Norsk standard (NS 5830) defineres beredskapsbegrepet slik: ”Forberedt 

evne til på kort varsel å kunne øke sikkerhetsnivået, håndtere en uønsket hendelse 

eller tilstand, eller evne til å gjenopprette tilfredsstillende tilstand etter en uønsket 

hendelse eller tilstand”. En annen og enklere definisjon brukes i NOU 2006:6 Når 

sikkerhet er viktigst: ”Beredskap er planlegging og forberedelse av tiltak for å 

håndtere uønskede hendelser på best mulig måte etter at de har skjedd”. 

Begge definisjonene viser at det å være forberedt står helt sentralt og at hensikten er 
å håndtere uønskede hendelser. Det er ingen klar grense for overgangen fra en 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2006/nou-2006-6/5.html?id=157438
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2006/nou-2006-6/5.html?id=157438
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”daglig” hendelse til en beredskapssituasjon (se figur). Det er derfor viktig å klargjøre 
når den som oppdager hendelsen skal varsle det nivået som har 
definisjonsmyndighet, det vil si myndighet til å iverksette aktuelle beredskapsplaner. 

 
 

 

 Pasientsikkerhet 
Pasientsikkerhet kan defineres som ”vern mot unødig skade som følge av 
helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser”. (ref Nasjonalt 
pasientsikkerhetsprogram 2014-2018). Feilbehandling eller mangel på behandling av 
pasienter har ikke vært en del av prosjektets arbeid.  
Pasienters trygghet mot tyveri, trusler og vold omfattes av prosjektarbeidet. 

 

 IKT 
Prosjektet har ikke vurdert tiltak for elektronisk sikring av informasjon som lagres 
eller overføres, som for eksempel brannmurer og antivirusprogram  
 

 Eiendom og Teknisk drift 
Disse er vesentlige aktører i forhold til teknisk infrastruktur og fysisk sikring. 

 
De nye standardene bruker begrepet ”sikring” om beskyttelse mot og håndtering av 
uønskede tilsiktede handlinger, og erstatter dermed det engelske begrepet ”security”.  Dette 
er i samsvar med i NOU 2006:6 Når sikkerhet er viktigst som foreslår å erstatte “security” 
med ”sikring”. 
 

1.4 Hvordan jobbe med veilederen? 
Hvordan veilederen best kan benyttes i det enkelte sykehus, må vurderes lokalt. 
Helseforetakene er ulikt organisert og har ulik sikkerhetsrisiko. En vesentlig del av de 
elementene veilederen tar for seg vil likevel være aktuelle i de fleste sykehusene. 
 
Veilederen presenterer ulike temaer som etterfølges av spørsmål til diskusjon. I tillegg 
presenteres ett verktøy som kan være et hjelpemiddel i håndteringen av sikkerhetsmessige 
utfordringer. Veilederen ”Sikringsrisikoanlyse i sykehus” går i dybden på dette verktøyet.  
Til slutt i veilederen henviser vi til relevant lovverk.  
 
 
 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2006/nou-2006-6/5.html?id=157438
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1.5 Forankring av sikkerhetsarbeidet 
Arbeidet med sikkerhet må forankres i ledelsen, og det videre arbeidet må gjøres på en måte 
som ivaretar helheten i foretakets sikkerhetsutfordringer og ses i sammenheng med øvrige 
deler av virksomhetens arbeid med HMS, beredskap, pasientsikkerhet og IKT. Medvirkning og 
forankring av arbeidet i foretakets hovedarbeidsmiljøutvalg anbefales.  
Prosessen for øvrig kan legges opp som for det øvrige arbeidet med HMS; kartlegging av 
status i eget foretak og avdekking av risikoområder knyttet til manglende sikkerhet i 
foretaket.  Avdekket risiko må vurderes og planer med risikoreduserende tiltak fastsettes og 
følges opp.  Veilederen gir noen innspill til aktuelle risikoområder som bør vurderes og annen 
relevant informasjon. 
 

1.6 Sikkerhet – et lederansvar 
Sikkerhet er et lederansvar og en del av et helhetlig HMS-arbeid. Alle ledere har et spesielt 
ansvar for sikkerheten til ansatte og for materielle ressurser innenfor sitt ansvars- og 
myndighetsområde i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 
 
Dette innebærer at lederne må ha en basis kunnskap om regelverk, kunne ta ansvar for 
sikkerheten på sitt område, inneha forståelse for risiko, rapportere uønskede handlinger og 
hendelser samt sørge for at disse korrigeres.  
 
Ansatte har også en plikt til å medvirke til sikkerhet på arbeidsplassen. I Arbeidsmiljøloven § 
2-3 står det 

”Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av 
virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta 
i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved 
gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert 
arbeidsmiljø”. 

 
Systematisk HMS-arbeid (internkontroll) skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, 
arbeidsmiljøutvalg (AMU), verneombud og tillitsvalgte. 
Ledelsen har ansvaret for å forankre sikkerhetsarbeidet gjennom å legge til rette for 
opplæring og medvirkning hos arbeidstakerne, på lik linje med det øvrige HMS-arbeidet. 
Hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) og AMU er viktige arenaer for å behandle spørsmål/ 
temaer knyttet til “Sikkerhet i sykehus”, i tillegg til andre arenaer og møteplasser med 
verneombud, tillitsvalgte og øvrige arbeidstakere. 
 
Utvikling og forbedring av sikkerhetsarbeidet kan blant annet skje gjennom risikovurderinger 
og kartlegginger i forbindelse med vernerunder. 
 
Prosjektet anbefaler at vedtatte sikringstiltak settes inn i HMS-handlingsplan og følges opp 
sammen med øvrige HMS-tiltak. 

2. Sikkerhetspolicy og sikkerhetsmål 
 
Veilederen i sikkerhet er forankret i Helse Sør-Øst sin HMS-policy. 
Sykehusene bør ha en sikkerhetspolicy, som er forankret hos ledelsen.  
 
En sikkerhetspolicy skal for ansatte, ledelse og samarbeidspartnere beskrive hvordan 
virksomheten definerer og adresserer sikkerhet. Innholdet i en policy må tilpasses 
virksomhetens ønsker og behov, deriblant ønsket sikkerhetsnivå og  gjeldende lovverk og 
standarder. Sikkerhet i sykehusene innebærer å beskytte personell, materielle verdier, 
informasjon og drift mot uønsket skadelig virksomhet og uønskede hendelser, og skal 
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ivaretas ved hjelp av holdningsskapende arbeid, opplæring, systematisk adgangskontroll, 
sikkerhetsrutiner, og vakttjeneste med mer.  
 
Sikkerhetsmål skal beskrive hva virksomheten ønsker å oppnå med sikringstiltakene. 
Fastsettelse av mål er en forutsetning for å kunne velge riktig sikkerhetsstrategi, og for å 
vurdere om tiltakene har den effekt de var tiltenkt. Helseforetaket skal organisere sin 
virksomhet og gjennomføre sikkerhetstiltak for å forhindre uønskede hendelser som kan 
skade personell, materielle verdier, drift og informasjon, samt virksomhetens omdømme. 

 
Aktuelle spørsmål til diskusjon: 

 Har foretaket en sikkerhetspolicy?  

 Gir sikkerhetspolicyen tilstrekkelig med føringer for sikkerhetsarbeidet? 

 Har foretaket fastsatt mål for sikkerheten? 

 Hvilket sikkerhetsnivå ønsker vi, og hva er vårt potensiale for et godt 
sikkerhetsregime? 

 Har virksomheten en strategi for sikkerhetsnivå og sikringsregime? 
 

3. Mulige hendelser i sykehus 
 

Det er mange tilsiktede uønskede handlinger som kan ramme sykehus. I Norge har vi erfaring 
med de fleste av de hendelsene som er nevnt under, og mange har etablert gode tiltak. I 
tillegg til forebyggende tiltak, bør det være etablerte rutiner for å håndtere slike hendelser 
når de oppstår (beredskap). 
 
Omfanget av slike uønskede tilsiktede hendelser bør registreres, slik at man kan sette inn 
tiltak der det trengs og se utvikling over tid. Registrerte hendelser vil være god 
dokumentasjon i risikovurderinger. Det anbefales at hendelsene beskrives og kategoriseres i 
foretakets avvikssystem. Hendelsene vil på denne måten bli fanget opp i foretakets 
kvalitetsråd og HAMU, og bli håndtert som sykehusets øvrige avvik. 

 
Eksempler på hendelser som kan vurderes: 

 

 Innbrudd og tyveri 

 Hærverk og sabotasje 

 Skyting, trusler og grov vold 

 Terror og trussel om terror 

 Kidnapping/bortføring av barn 

 
Disse hendelsene skaper en rekke utfordringer for sykehusene.  
 
Sykehusene i Norge er i utgangspunktet åpne og tilgjengelige for alle. Et klassisk dilemma 
har vært hvorvidt det skal være mulig for alle å bevege seg fritt rundt i sykehusets 
avdelinger, eller om denne bevegelsesfriheten bør innskrenkes. I de senere årene har denne 
bevegelsesfriheten blitt noe innskrenket, men fremdeles er det stor grad av fri ferdsel. Et 
sykehus kan være åpent og tilgjengelig for pasienter og besøkende selv om man må ringe på 
en dør eller møte i en ekspedisjon før man kan komme videre inn til den avdelingen man 
ønsker. Utfordringen i fremtiden blir å definere hvilke områder som sykehuset ønsker skal ha 
begrenset tilgjengelighet, og i hvilke tidsrom. Sykehuset må ha en bevisst holdning til 
balansen mellom synlige og skjulte sikringstiltak, og hvilke signal dette eventuelt gir til 
publikum. 
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Faktorer som man bør ta med i vurderingene og kartleggingene av mulige hendelser, er 
blant annet: 

 Tidligere gjennomførte risikovurderinger 

 Sykehusenes ønske om å fremstå som åpne og tilgjengelige 

 Pasienters/ besøkendes opplevelse av trygghet 
 

Denne balansen må sykehuset selv finne ut av i en kombinasjon av permanent grunnsikring 
og forberedte, tidsbegrensede tiltak som kan etableres for eksempel for å kunne skjerme en 
spesielt utsatt pasient eller avdeling.  
 

Aktuelle spørsmål til diskusjon: 

 Hvordan dokumenterer vi hendelser? 

 Hva slags uønskede tilsiktede hendelser har vi hatt i sykehuset? 

 Hvilke andre tilsiktede hendelser bør vi være forberedt på i fremtiden? 

 Har sykehuset soneinndeling som beskriver hvilke grupper som har adgang til de 
ulike områdene? 

 Har sykehuset en skriftlig policy som sier noe om graden av åpenhet og 
adgangskontroll? 

 Er policy for åpenhet/adgangskontroll forankret på rett nivå? 

 Hvordan er balansen mellom synlige og skjulte sikringstiltak? 

 Hvordan oppfatter besøkende sykehusets sikkerhetspreg? 
 

4. Risikovurderinger 
 
Risikovurderinger er grunnleggende for å identifisere og håndtere risiko i sykehuset. 
Gjennom risikovurderinger blir sykehuset klar over hvilke utfordringer man står ovenfor og 
hvilke tiltak som bør iverksettes. I denne veilederen har vi lagt til grunn sikringsrisikoanalyse i 
henhold til NS 5832 for å bidra til identifisering og håndtering av risiko knyttet til sikkerhet. 

 

4.1 Sikringsrisikovurderinger, anvendelsesområde 
Sikringsrisikovurderinger skal gjennomføres i hele virksomheten, fra den enkelte avdeling og 
til sykehuset som helhet.  
 
En sikringsrisikovurdering kan være omfattende eller enkel. Sykehusene må sannsynligvis 
gjennomføre flere sikringsrisikovurderinger for å få en oversikt over all risiko i forhold til de 
tilsiktede uønskede hendelsene. Sikringsrisikovurderinger på lavere nivå må sees i 
sammenheng med overordnede risikovurderinger for sykehuset.  
 

Eksempler på forhold som kan sikringsrisikovurderes: 

 Innbrudd og tyveri 

 Hærverk og sabotasje 

 Skyting, trusler og grov vold 

 Terror og trussel om terror 

 Kidnapping/bortføring av barn 

 

4.2 Sikringsrisikoanalyser, gjennomføring/valg av metode 
Standarden (NS 5832) legger til grunn ”3-faktormodellen” som angir en risiko ved å vurdere 
faktorene VERDI, TRUSSEL og SÅRBARHET. Modellen bygger på antakelsen om at risiko 
oppstår der det eksisterer en mulig trussel som kan utnytte en sårbarhet for å ramme en 
verdi, eller om det knyttes usikkerhet til disse faktorene. Dette er en god modell for å ivareta 
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sikringsrisikoanalyser i forhold til tilsiktede uønskede hendelser. Ved tilsiktede uønskede 
hendelser blir sannsynlighetsbegrepet mindre aktuelt. Ekspempelvis er det vanskelig å anslå 
sannsynligheten for skyting (tilsvarende skoleskyting) i et sykehus. Mer relevant blir det å 
identifisere ulike trusselaktører og deres kapasitet, intensjon og tilstedeværelse sammen 
med våre sårbarheter. Det gir oss et bedre grunnlag for å vurdere risikoen. Denne modellen 
har fått økt fokus de siste årene. 
 
Veilederen ”Sikringsrisikoanlyse i sykehus” går i dybden på dette verktøyet.  
Det finnes flere ulike metoder for å gjennomføre risikoanalyser. Tradisjonelt er det benyttet 
en ”2-faktormodell”, der faktorene SANNSYNLIGHET og KONSEKVENS er satt inn i en matrise 
for å synliggjøre risiko.  
 
3-faktormodellen:                                    2-faktormodellen: 

 

 

                                                                  
   Endring i V, T eller S vil endre risikobildet   Endring i S eller K vil endre risikobildet 

Aktuelle spørsmål til diskusjon: 

 Har sykehuset som helhet oversikt over aktuelle risikoområder? 

 Har avdelingene oversikt over aktuelle risikoområder? 

 Er det gjennomført risikoanalyser på alle risikoområdene? 

 Er risikoen håndtert? 

 Er risikoen forankret på rett plass i organisasjonen? 

 Har sykehuset handlingsplan for håndtering av uønsket risiko? 

 Hvilken risiko aksepterer sykehuset? 

 Oppbevares risikoanalysene på en forsvarlig måte i henhold til egne vurderinger? 
 

5. Verdi, trussel og sårbarhet 
 
Sykehuset må ha fokus på de tre faktorene verdi, trussel og sårbarhet da dette er dynamiske 
forhold som kan endre seg på kort tid. Under beskrives hva som menes med de tre faktorene 

og hvorfor sykehuset bør ha et kontinuerlig fokus på dem. 

 

5.1 Verdivurderinger/fokus på verdier 
En bevisst oppfatning av hva som er sykehusets verdier,              
er helt sentralt i arbeidet med sikring av sykehus.  
 
Norsk Standard (NS5830) definerer verdi slik:  
”En verdi er en ressurs, som hvis den blir utsatt for uønsket 
påvirkning vil medføre en negativ konsekvens for den som 
eier, forvalter eller drar fordel av ressursen.” 
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Eksempler på verdier er:  
 

 Mennesker (pasienter, pårørende, ansatte) som oppholder seg i sykehuset eller 
sykehusområdet 

 Kritisk infrastruktur (strøm, vann, medisinske gasser, inkludert forsyningssystemer) 

 Kritiske funksjoner  

 Andre verdier 
 

Ikke alle verdier er like viktige, derfor må de kartlegges og rangeres. En vanlig måte å 
rangere dem på, er å beskrive konsekvensen ved fravær av eller skade på verdien. 
Verdiene endres over tid, og bør evalueres jevnlig.  

Når verdiene endres, kan det medføre at sikringstiltak må forsterkes eller reduseres. 
Derfor må sykehusene til enhver tid være oppmerksomme på de verdiene som er 
tilstede, ikke bare ved oppdatering av risikoanalyser. 

 

Aktuelle spørsmål til diskusjon:   

 Har sykehuset oversikt over de viktigste verdiene? 

 Oppbevares informasjon om verdiene på en forsvarlig måte? 

5.2 Trusselvurderinger/fokus på trusler 
I henhold til Norsk Standard (NS5830) defineres trussel slik:  
”Mulig uønsket handling som kan gi en negativ konsekvens for en 
entitets1 sikkerhet.” 

 
Kunnskap om trusselen har to formål:  
Den skal gi sykehuset mulighet til dimensjonere riktige 
sikringstiltak/sikringsnivå, og den gir sykehuset mulighet for 
tidlig varsling slik at sikringstiltak kan iverksettes 
for å motstå trusselen.  

 
Den trusselen som er vurdert gjennom risikoanalyser, kan raskt endres. Eksempler på 
endret trusselbilde kan være pasienter/pårørende som kan utgjøre en trussel, eller lokale 
forhold som vurderes av politiet å utgjøre en økt trussel.  
 
Aktuelle spørsmål til diskusjon:  

 Er det interne forhold i sykehuset som tilsier permanent eller midlertidig økt trussel? 

 Er det etablert et miljø i nærheten, med aktører som utgjør en trussel mot 
sykehuset? 

 Utfører sykehuset handlinger som provoserer enkelte grupper? 

 Er det pasienter som gir en økt trussel (for eksempel andres hevnmotiv eller 
liknende)? 

 Har sykehuset et tilstrekkelig godt samarbeid med politiet, slik at økt trussel raskt 
kan kommuniseres begge veier? 

 

 

 

                                                 
1 Fysisk objekt, individ, organisasjon, stat, gruppering, virksomhet eller annen enhet som passer inn i 

sammenhengen 
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5.3 Sårbarhet 
Ihht Norsk standard (NS5830) defineres sårbarhet slik:  
”Sårbarhet er manglende evne til å motstå en uønsket 

hendelse eller å opprette ny stabil tilstand dersom en verdi er 
utsatt for uønsket påvirkning” 

  
Det er med andre ord sykehusets sikringstiltak og deres evne 
til å motstå en uønsket hendelse, som vurderes. Dette gjelder 
både de permanente og de forberedte/tidsbegrensede tiltakene. 
Det finnes en rekke aktuelle tiltak som kan benyttes for å redusere sårbarheten. 
Eksempler på dette er beskrevet i kapittel 6. 
 
Et sentralt spørsmål i vurderingen av sårbarhet er i hvilken grad det er mulig for en 
trusselaktør å forsere virksomhetens sikringstiltak. Muligheten avhenger blant annet av 
aktørens kapasitet, kunnskaper, ferdigheter med mer. Endringer i faktorene ”verdi” eller 
”trussel” vil medføre endrede behov for sikringstiltak. 

Det er derfor vesentlig at virksomheten har et bevisst fokus på hvilke sikringstiltak som 
er en del av den permanente grunnsikringen og hvilke sikringstiltak som er 
forhåndsplanlagte og tidsbegrensede, og som på kort varsel kan etableres. 

Sikringstiltak kan være ute av drift i en periode, de kan være gamle og utgått på dato slik 
at det må investeres i nye anlegg, det kan hende de ikke lengre er kvalitativt gode nok 
fordi trusselaktøren har nye metoder, osv. 

Derfor må foretaket ha et kontinuerlig fokus på sikringstiltakene, både de som er en del 
av grunnsikringen, og de forberedte, tidsbegrensede tiltakene (beredskapstiltakene), for 
å forsikre seg om at de til enhver tid er i stand til å motstå den trusselen de er tiltenkt å 
kunne motstå. 

Dersom sikringstiltak er midlertidig ute av drift, må det vurderes kompenserende tiltak 
for å opprettholde et akseptabelt risikonivå. 

Aktuelle spørsmål til diskusjon:   

 Har vi oversikt over sikringstiltakene? 

 Har vi oversikt over beredskapstiltakene? 

 Er det utarbeidet rutiner for varsling av beslutningstakere hvis det oppstår en alvorlig 
situasjon? 

 Har sikkerhetstjenesten beredskapsplaner/tiltakskort for alvorlige hendelser på 
sikringsområdet? 

 Har sikkerhetspersonell tilstrekkelig kunnskap om sykehusets beredskapssystem og 
planverk for alvorlige interne hendelser? 

6. Sikringstiltak 
 
Dette kapittelet beskriver ulike sikringstiltak. Sikringstiltak kan være forebyggende eller 
skadereduserende, rettet mot grunnsikring eller beredskap, være synlige eller skjulte. 
Risiko for uønskede hendelser som kan ramme virksomheten kan reduseres gjennom for 
eksempel reduksjon av sårbarhet ved etablering av sikringstiltak. Sikringstiltak bør etableres 
på bakgrunn av gjennomførte risikovurderinger der det fremkommer hvilken 
risikoreduserende effekt tiltakene skal ha, etableringskostnader, driftskostnader og 
avhengigheter til andre tiltak  
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I denne veilederen har vi lagt tilgrunn Sikringstrekløveret™ utviklet av Proakt AS2, som viser 
en oppstilling og kategorisering av sikringstiltak gruppert i teknologiske, organisatoriske og 
menneskelige tiltak (se figur under).  
 

 
 
 

6.1 Teknologiske sikringstiltak 

Dette er sikringstiltak som er avhengig av organisatoriske og 

menneskelige sikringstiltak for å fungere optimalt. Tiltakene er ofte 

sentrale for å redusere kostnader og optimalisere andre grupper av 

tiltak. 

 

6.1.1 Teknologisk sikringstiltak deles opp i tre underkategorier:  

Logisk sikring er typisk rettet mot IKT. Eksempler på logiske sikringstiltak kan være 

brannmur, antivirus, inntrengningssikring og kryptering. 

Elektronisk sikring er elektroniske overvåkingssystemer. Eksempler på elektroniske 

sikringstiltak er automatisk innbruddsalarmanlegg, TV overvåkning, automatisk 

adgangskontrollanlegg og brannvarsling. 

Fysisk sikring er fysiske barrierer. Dette kan være naturlige barrierer som fjell og vann eller 

menneskeskapte barrierer som kjøretøybarrierer, bommer, forsterkede dører og vinduer, 

samt verdiskap. 

 

6.2 Organisatoriske sikringstiltak 

Denne gruppen av sikringstiltak er gjerne en katalysator for at blant 

annet teknologiske sikringstiltak blir utnyttet optimalt. I tillegg er 

                                                 
2 http://www.proakt.no/sikringstrekloveret/  

http://www.proakt.no/sikringstrekloveret/
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sikringstiltak her sentrale i å redusere menneskelige svakheter ved planlegging, drift og 

kontroll av tiltak. 

 

6.2.1 Organisatoriske sikringstiltak deles opp i tre underkategorier:  

Administrasjon og ledelse omhandler organisering og styring av sikringstiltak og ressurser. 

Et viktig moment her er at alle sikringstiltak i sikringstrekløveret er avhengig av god styring 

for å kunne fungere sammen. Eksempler på tiltak innenfor administrasjon og ledelse er valg 

av styreform, organisering av ressurser, planverk, dokumentasjon, beslutningsprosesser og 

kommunikasjon. 

Analyse omhandler ulike måter å etablere et situasjonsbilde. Fokus for slike analyser kan 

være et historisk tilbakeblikk for å avdekke hva som eventuelt har skjedd i en situasjon, eller 

så kan analysene kan være fremtidsrettet og forsøke å beskrive hvordan ting kan utvikle seg i 

fremtiden. Eksempler på sikringstiltak innenfor analyse er risikoanalyser, granskninger, 

SWOT-analyser og etterretningsvirksomhet. 

Verifikasjon handler primært om å svare på spørsmålet om hvorvidt vi har den sikkerheten 

vi har bestemt oss for å ha eller ikke. Eksempler på sikringstiltak innenfor verifikasjon er 

øvelser, revisjon, tester, sammenligning og analyse av sikkerhetstruende hendelser. 
 

6.3 Menneskelige sikringstiltak 

Menneskelige sikringstiltak består av faktorer som påvirker oss 

mennesker fysisk og psykisk. Dette er helt grunnleggende forhold som 

påvirker alle andre sikringstiltak. 

 

6.3.1 Menneskelige sikringstiltak deles opp i tre 
underkategorier:  

Biologiske faktorer omhandler fysiologiske forhold ved oss mennesker som påvirker blant 

annet vår forståelse av verden rundt oss og vår adferd. Eksempler på sikringstiltak innenfor 

biologiske faktorer er de som reduserer stress, legger til rette for søvn og næring, 

optimaliserer arbeidsmiljø og hindrer bruk av ulike rusmidler. 

Kognitive faktorer omhandler hvordan vi mennesker forstår verden rundt oss og hvordan vi 

forholder oss til den. Eksempler på sikringstiltak innenfor kognitive faktorer er tiltak som 

legger til rette for læring og bevissthet om trusler og sikringstiltak, kommunikasjon, 

problemløsning, etablere en forståelse av situasjonen vi er i og etablerer en kjennskap til 

våre mentale predisposisjoner slik at vi kan kompensere for de negative effektene av dem.  

Sosiale faktorer omhandler betydningen av hvordan vi mennesker påvirkes av andre 

mennesker rundt oss. Vi mennesker er sosiale individer som i stor grad påvirkes av ulike 

grupper vi identifiserer oss med. Eksempler på sikringstiltak innenfor sosiale faktorer er tiltak 

som reduserer tendensen til ulydighet, konformitet, gruppetenkning samt bevisst og 

ubevisst gruppepress. 
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Aktuelle spørsmål til diskusjon:   

 Har vi oversikt over sikringstiltakene som er etablert og hvilke ressurspersoner som 
finnes i sykehuset? 
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Vedlegg: 
 

Aktuelle lover og forskrifter 
 

 Lov om helsemessig og sosial beredskap 
o https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-

56?q=lov+om+helsemessig+og+sosial 
 

 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven) 
o https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=arbeidsmilj%C3%B8 

 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) m/kommentarer 

o https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-
1127?q=internkontrollforskriften 

 

Aktuelle veiledere og rapporter 
 

 HSØ 2015: Veileder i Sikringsrisikoanalyse i sykehus 
 

 NSM 2015: Veileder i Sikkerhetsstyring 
o http://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/veileder-i-

sikkerhetsstyring--endelig.pdf 
 

 NSM 2015: Risiko 2015 
o  http://www.nsm.stat.no/globalassets/rapporter/rapport-om-

sikkerhetstilstanden/nsm_risiko_2015-web.pdf 
 

 DSB 2014: Nasjonalt risikobilde 2014 
o http://www.dsb.no/no/toppmeny/Publikasjoner/2004/Tema/Nasjonalt-

risikobilde-2014/ 
 

 PST 2014: Åpen trusselvurdering 
o http://www.pst.no/media/67044/PSTs_tv2014.pdf 

 

 FFI 2014: Norges sikkerhetstilstand – en årsaksanalyse av mangelfull forebyggende 
sikkerhet 

o http://www.ffi.no/no/Rapporter/14-00948.pdf 
 

 NOU 2006:6 Når sikkerhet er viktigst: 
o https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2006-6/id157408/ 

 
 

 NSM, PD og PST 2010: Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger 
o https://www.politi.no/vedlegg/rapport/Vedlegg_882.pdf 

 

 Stm 21 (2012-2013): Terrorberedskap – Oppfølging av NOU 2012:14 (Rapport fra 22. 
juli-kommisjonen) 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-21-
20122013/id718216/?docId=STM201220130021000DDDEPIS&ch=1&q= 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56?q=lov+om+helsemessig+og+sosial
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56?q=lov+om+helsemessig+og+sosial
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=arbeidsmilj%C3%B8
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontrollforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontrollforskriften
http://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/veileder-i-sikkerhetsstyring--endelig.pdf
http://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/veileder-i-sikkerhetsstyring--endelig.pdf
http://www.nsm.stat.no/globalassets/rapporter/rapport-om-sikkerhetstilstanden/nsm_risiko_2015-web.pdf
http://www.nsm.stat.no/globalassets/rapporter/rapport-om-sikkerhetstilstanden/nsm_risiko_2015-web.pdf
http://www.dsb.no/no/toppmeny/Publikasjoner/2004/Tema/Nasjonalt-risikobilde-2014/
http://www.dsb.no/no/toppmeny/Publikasjoner/2004/Tema/Nasjonalt-risikobilde-2014/
http://www.pst.no/media/67044/PSTs_tv2014.pdf
http://www.ffi.no/no/Rapporter/14-00948.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2006/nou-2006-6/5.html?id=157438
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2006-6/id157408/
https://www.politi.no/vedlegg/rapport/Vedlegg_882.pdf
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-21-20122013/id718216/?docId=STM201220130021000DDDEPIS&ch=1&q
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-21-20122013/id718216/?docId=STM201220130021000DDDEPIS&ch=1&q
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Saksfremlegg 
 
 
Orienteringer  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte Vestre Viken 42/2016 26.09. 2016 
 
Vedlegg: 
 

 
1. Oppdragsdokument 2016 – brev fra HOD datert 30.06. 2016 
2. Tilleggsdokument oppdrag og bestilling 2016, HSØ august 2016 
3. Brev til HSØ fra foretakstillitsvalgte i Vestre Viken datert 26. august 

2016 
4. Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 6. september 2016 
5. Sentralt kvalitetsutvalg referat 6. september 2016  
6. Brukerutvalget referat 12. september 2016 
7. Foreløpig møteprotokoll styremøte HSØ 8. september 2016 
8. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr. 19. september 2016 

Ingress 
 
I saken gis en oppsummering av om aktuelle saker som styret har bedt om fremlegges og 
henvendelser det er naturlig at styret orienteres om. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 19. september 2016 
  

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 19. september 
2016 

Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 32861125 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Administrasjon 
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Bakgrunn 
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
 
Vurdering 
 
1. Oppdragsdokument 2016 – brev fra HOD datert 30.06. 2016 og Tilleggsdokument 

oppdrag og bestilling 2016, HSØ august 2016  
 
Viser til vedlegg 1 og 2 
 

2. Brev til HSØ fra foretakstillitsvalgte i Vestre Viken datert 26. august 2016 
 
Viser til vedlegg 3 
 

3. Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 6. september 2016 
 
Viser til vedlegg 4 

 
4. Sentralt kvalitetsutvalg referat 6. september 201 

 
Viser til vedlegg 5 
 

5. Brukerutvalget referat 12. september 2016 
 
Viser til vedlegg 6 
 

6. Foreløpig møteprotokoll styremøte HSØ 8. september 2016 
 
Viser til vedlegg 7 
 

7. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr 19. september  
 
Viser til vedlegg 9 

 
 
Konklusjon 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar de ovennevnte dokumenter til orientering. 
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Oppdragsdokument  2016 -  tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S
(2015-2016)

Vi viser til oppdragsdokument 2016 til de regionale helseforetakene 12. januar 2016. Som
følge av blant annet Stortingets behandling av Prop. 122 S (2015-2016), jf. Innst. 400 S
(2015-2016), sender departementet ut et tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2016. Det
vises også til utbetalingsbrev for august.

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Mål 2016:

0  Hvert regionale helseforetak skal i 2016 lyse ut driftsavtaler for avtalespesialister, med
sikte på at antall avtalte årsverk i 2017 blir større enn i 2016.

Andre oppgaver 2016:
0  Departementet har i brev av 20. juni 2016 bedt Helsedirektoratet om å se på ulike

problemstillinger innen registrering av ventetid i spesialisthelsetjenesten. Det vil blant
annet være nødvendig med joumal gj ennomganger. De regionale helseforetakene skal
bidra i arbeidet.

0 I  arbeidet for å redusere unødvendig venting og variasj on i kapasitetsutnyttelsen, jf.
oppdragsdokument 2016, gis det fra og med andre halvår 2016 særskilt styringsmessi g
prioritet til fagområdene ortopedi og psykisk helsevem.

Det skal etableres et sett av indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse og effektivitet.
Indikatorsettet skal inneholde indikatorer som muliggjør sammenlikning av
kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus og primært måles på nivået der
pasientbehandlingen faktisk finner sted, for eksempel poliklinikk, avdeling, sengepost
og operasj onsenhet. Fra og med andre halvår 2016 skal følgende indikatorer inngå i

Postadresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon: 22 24 90 90

Org. nr.: 983 887 406



Side 2 

dette indikatorsettet, jf. leveranse av l. juni 2016 fra regionale helseforetak for 
nærmere definisjoner: Nyhenviste (antall per l 000 innbyggere og andel per enhet), 
henvisninger som ikke gis rett til helsehjelp (antall per lO 000 innbyggere og andel per 
enhet), polikliniske kontroller (antall per 1 000 innbyggere og andel per enhet, 
avgrenset i første omgang til ortopedisk fagområde), tentativ tid til kontakt 
(nyhenviste pasienter og pasienter i forløp der planlagt dato for kontakt er overskredet) 
og ambulant virksomhet (antall per l O 000 innbyggere og andel per enhet). Endelige 
definisjoner, og tall for fagområdene ortopedi og psykisk helsevern, skal rapporteres 
til departementet senest 15. oktober 2016 og gås gjennom på tertia1oppfølgingsmøtet 
annet halvår 2016. Det skal videre vurderes hvordan styringsindikatorer kan 
understøtte eierstyring og ledelsesbeslutninger, samt bidra til å avdekke avvik og 
identifisere korrigerende tiltak. 

I den styringsmessige oppfølgingen skal det benyttes systematiske sammenlikninger 
mellom sykehus av gjennomsnittlig liggetid og andel dagbehandling for utvalgte 
prosedyrer/pasientforløp. Utvalget av prosedyrer skal ikke avgrenses til de prioriterte 
fagområdene. Det skal legges vekt på å identifisere prosedyrer med betydelig volum 
og/eller betydelig ventetid som det samtidig er mulig å definere og rapportere på innen 
den aktuelle tidsfristen. For dagbehandling kan det bl.a. tas utgangspunkt i de 
ortopediske prosedyrene for dagkirurgi foreslått i leveransen av l. juni. For 
gjennomsnittlig liggetid skal de regionale helseforetakene bl.a. vurdere de prosedyrene 
som helseforetakene i Helse Sør-Øst i dag måler gjennomsnittlig liggetid for i sin 
kvalitetsstyring. NPR skal sammenstille og publisere dataene for dagbehandling og 
gjennomsnittlig liggetid på prosedyrenivå basert på utvalget av og definisjoner av 
prosedyrer fastsett av de regionale helseforetakene. Disse sammenligningene skal 
rapporteres til departementet senest 15. oktober 2016 og gås gjennom på 
tertialoppfølgingsmøtet annet halvår 2016. 

Indikatorsettet, antall fagområder og antall prosedyrer skal bygges ut fra og med 2017, 
jf. oppdrag med frist l. november 2016 gitt i oppdragsdokument 2016. Som del av 
leveransen til l. november skal de regionale helseforetakene oppsummere erfaringene 
fra prosjektet "Global Comparator Program som nasjonalt pilotprosjekt". De 
regionale helseforetakene skal i samråd med Helsedirektoratet gi en vurdering av evt. 
videreutvikling av dette prosjektet til en nasjonal løsning, evt. foreslå konkrete 
alternativer som kan sikre samme funksjonalitet på kort til mellomlang sikt. 

Arbeidet for å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelse skal ses 
i sammenheng med og koordineres tett med oppdraget om å måle uberettiget variasjon 
i forbruk av helsetjenester for et utvalg av prosedyrer innen l. november 2016. Det 
vises til at dette oppdraget ble gitt til de regionale helseforetakene under ledelse av 
Helse Nord i oppdragsdokument 2016. 



2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Andre oppgaver 2016: 

• RHF skal levere kort status for arbeidet med å etablere systemer som sikrer komplette 
og korrekte data om bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern til NPR. Komplette data 
om bruk av tvangsmidler for 2014 og 2015 skal være levert NPR innen 15. september. 

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
Andre oppgaver 2016: 

• Helsedirektoratet har fått i oppdrag å legge til rette for en nasjonal 
opplysningskampanje i 2016 for å lære befolkningen å identifisere symptomer på 
hjerneslag, jf. brev til Helsedirektoratet av juni 2016. Helsedirektoratet har startet en 
prosess som involverer brukere og tjenesten med sikte på en anbefaling om ett 
akronym eller symptombeskrivelse som kan ligge til grunn for en nasjonal kampanje. 
De regionale helseforetakene bes om å delta i arbeidet med å planlegge og rulle ut 
kampanjen. 

• Departementet la 3. juni 2016 fram Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens 
helsetjeneste- Melding om prioritering. Basert på Stortingets behandling av 
meldingen vil departementet fastsette nye rammer for de regionale helseforetakenes 
beslutninger om innføring av nye metoder, samt sende på høring et forslag til reviderte 
forskrifter på legemiddelområdet. For å understøtte departementets arbeid ber vi om at 
Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, i samråd med de 
regionale helseforetakene, iverksetter: 
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o En utredning av hvordan de foreslåtte prinsippene for prioritering, herunder 
særlig forslagene knyttet til unntaksordning, skjønnsmessige vurderinger og 
alvorlighet, kan konkretiseres og operasjonaliseres. Utredningen skal ikke 
adressere spørsmålet om hvordan alvorlighet og skjønnsmessige vurderinger 
skal vektes inn i beslutningene om å finansiere nye legemidler og nye 
metoder. 

o Et arbeid, basert på forslagene i meldingen, for å revidere Statens 
legemiddel verk og Folkehelseinstituttet sine veiledere for metodevurderinger 
og Helsedirektoratets veileder for økonomisk evaluering av helsetiltak. 

Statens legemiddelverk skal lede arbeidet. Nærmere innretning og timeplan for 
utredningsarbeidet avklares nærmere med departementet innen l. september 2016. 
Leveranser til departementet skal unntas offentlighet, jf. § 15 i offentlighetsloven. 

Regionale helseforetak, i samråd med Statens legemiddelverk, bes med utgangspunkt i 
forslagene i Meld. St. 34 (2015-2016) om å iverksette et arbeid med sikte på å etablere 
en felles praksis for hvordan alvorlighet og skjønnsmessige vurderinger, herunder 
vurderinger knyttet til hhv. usikkerhet og budsjettvirkninger, skal vektes inn i 
beslutningene om å finansiere nye legemidler og nye metoder. Arbeidet må innrettes 
med forbehold om endringer i rammene for arbeidet som kan følge av Stortingets 
behandling av meldingen. 



De regionale helseforetakene skal, sammen med Statens legemiddelverk, bistå
Helsedirektoratet i utredningen knyttet til hhv. kriterier for fordeling av
finansieringsansvar for legemidler mellom folketrygden og de regionale
helseforetakene, system for avklaring av fmansieringsansvar før legemidler får
markedsføringstillatelse og en plan for ev. overføring av finansieringsansvaret for
enkeltlegemidler eller grupper av legemidler fra folketrygden til de regionale
helseforetakene, jf. brev til direktoratet om dette i juni 2016.

4. Oppfølging og rapportering
Vi ber om rapportering på pkt. 1, 2 og 3  i Årlig melding 2016.

Vedlegg 1 - Tildeling av midler
Kap. 732, post 70
Vedlikeholdstiltak
Det tildeles et engangstilskudd på 50 mill. kroner til vedlikeholdstiltak i helseforetakene.
Hensikten er å bidra til økt aktivitet i områdene på Sør- og Vestlandet der arbeidsledigheten
har økt mest. Midlene foreslås fordelt med 7,5 mill. kroner til Helse Sør-Øst (for å treffe
agderfylkene), 35 mill. kroner til Helse Vest og 7,5 mill. kroner til Helse Midt-Norge (for å
treffe Møre og Romsdal). Midlene skal fordeles av de regionale helseforetakene etter
individuell vurdering. Vedlikeholdstiltakene skal komme i tillegg til allerede planlagte
vedlikeholdstiltak, og det skal rapporteres på sysselsettingseffekten.

Pilotprosjekt i Helse Nord  — samhandling i den akuttmedisinske kjede
Det vises til Meld. St. ll (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019, jf. Innst.
206 S (2015-2016), vedrørende pilotprosjekter om samhandling innen den akuttmedisinske
kjede. Ved Stortingets behandling av Prop. 122 S (201 5-2016) ble det bevilget 2 mill. kroner
til pilotprosjekter om samhandling innen den akuttmedisinske kjede; 1 mill. kroner til
pilotprosjekt med Evenes luftambulansebase som mulig forankringspunkt og 1 mill. til
pilotprosjekt forankret ved Valdres lokalmedisinske senter. Helse Nord skal etablere et
pilotprosjekt som skal bidra til mer systematisk arbeid med prosedyrer, erfaringsutveksling,
samhandling og kommunikasj on. Ambulansehelikopterbasene i Evenes og Tromsø skal
omfattes av arbeidet. Det er ønskelig at praktisk trening i samhandling, evt. med simulering
som verktøy, inngår i pilotprosjektet. Det vises for øvrig til brev til Helsedirektoratet
(oppfølging av revidert nasjonalbudsjett - tillegg til bevilgning) vedrørende oppdrag om
Valdres lokalmedisinske senter.

Kap.  732, postene 72- 75  Økte pensjonskostnader
I Prop. 1 S (201 5-2016) ble det lagt til grunn en pensjonskostnad på 18 650 mill. kroner.
Oppdaterte beregninger fra pensj onsleverandørene innebærer et anslag for pensjonskostnaden
på 14 100 mill. kroner. Den reduserte kostnaden skyldes hovedsakelig endringer i de
økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for beregningen av pensjonskostnaden. På
denne bakgrunn reduseres basisbevilgningen til de regionale helseforetakene med 4 550 mill.
kroner som følge av redusert pensjonskostnad. Dette innebærer følgende endringer:
Kap. 732, post 72 reduseres med 2 449 mill. kroner
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Kap. 732, post 73 reduseres med 864 mill. kroner
Kap. 732, post 74 reduseres med 654 mill. kroner
Kap. 732, post 75 reduseres med 583 mill. kroner

De regionale helseforetakenes ramme for driftskreditt øker med 4 050 mill. kroner fra l 846
mill. kroner til 5 896 mill. kroner ved utgangen av 2016. Endringen skyldes at
pensjonskostnaden er nedjustert med 4 550 mill. kroner og at anslag for pensjonspremien er
500 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett 2016. Det vises til foretaksmøtet
22. juni 2016.

Departementet ber de regionale helseforetakene forberede seg på følgende, jf.
Kommuneproposisjonen 2017 (Prop. 123 S (20l5-20l6):

Som varslet i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste  -  nærhet og
helhet vil regjeringen innføre kommunal plikt til  å  tilby øyeblikkelig hjelp
døgnopphold for mennesker med psykisk helse- og eller rusmiddelproblemer fra
2017. Rammene for innføringen av ordningen vil bli nærmere omtalt i statsbudsjettet
for 2017, herunder beløp som skal overføres fra helseforetakene til kommunene og
fordeling av midlene på kommunene.
l Fremtidens prímærhelsetjeneste ble det også varslet at regjeringen tar sikte på  å
innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevem og tverrfaglig
spesialisert behandling (TSB), tidligst fra 2017. Regjeringen vurderer at det fremdeles
er for stor usikkerhet i datagrunnlaget til  å  kunne innføre ordningen uten betydelig
risiko for tjenestetilbudet til brukere med omfattende og sammensatte behov.
Regjeringen tar derfor initiativ til et samarbeid med KS med sikte  på å  innføre
tydeligere krav til planlegging og samarbeid omkring utskrivningsklare pasienter fra
2017, både for å skape bedre pasientforløp og for  å  heve kvaliteten på dataene. Det er
fremdeles et mål for regjeringen  å  innføre betalingsplikt for utskrivningsklare
pasienter i psykisk helsevem og TSB så raskt som mulig, men en slik innføring vil
tidligst kunne skje i 2018.

 
Kopi: Riksrevisjonen
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Om tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 

 
Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling er et likelydende dokument til alle helseforetak og 
private ideelle sykehus som har mottatt oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. 
Dokumentet omfatter oppfølging av foretaksmøteprotokoll fra juni 2016 der det ble varslet om 
at noen styringsbudskap skulle presiseres i dette tilleggsdokumentet1. Tilleggsdokumentet 
omfatter styringsbudskap som Helse Sør-Øst RHF har mottatt fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og styringsbudskap som er forankret i vedtak i styret for Helse Sør-Øst 
RHF etter at oppdrag og bestilling til helseforetakene/sykehusene ble utarbeidet. Det vises i 
denne sammenheng til “Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 
122 S (2015-2016)”. Dette dokumentet legges for ordens skyld med som vedlegg til 
tilleggsdokumentet. 
 
For alle de nye styringsbudskapene forutsettes at det enkelte helseforetak/sykehus gjør seg kjent 
med innholdet og følger opp det som er relevant gjennom innarbeidelse i virksomhetsplanlegging 
og rapportering på lik linje med styringsbudskapene som inngår i oppdrag og bestilling. 
Styringsbudskapene i tilleggsdokumentet er rapporteringspliktige i årlig melding. 
 
 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen 

Annen oppgave 2016: 

 Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 20. juni 2016 bedt Helsedirektoratet om å 
se på ulike problemstillinger innen registrering av ventetid i spesialisthelsetjenesten. Det 
vil blant annet være nødvendig med journalgjennomganger. Helseforetakene og de private 
ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst skal bidra i arbeidet etter nærmere anvising fra Helse 
Sør-Øst RHF. 

 

 I arbeidet for å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, jf. 
oppdragsdokument 2016, gis det fra og med andre halvår 2016 særskilt styringsmessig 
prioritet til fagområdene ortopedi og psykisk helsevern. 
 
I Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S (2015-
2016) gir Helse- og omsorgsdepartementet blant annet følgende beskrivelse av arbeidet 
videre: 
 
“ Det skal etableres et sett av indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse og effektivitet. 

Indikatorsettet skal inneholde indikatorer som muliggjør sammenlikning av 
kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus og primært måles på nivået der 
pasientbehandlingen faktisk finner sted, for eksempel poliklinikk, avdeling, sengepost og 
operasjonsenhet. Fra og med andre halvår 2016 skal følgende indikatorer inngå i dette 
indikatorsettet, jf. leveranse av 1. juni 2016 fra regionale helseforetak for nærmere 
definisjoner: Nyhenviste (antall per 1 000 innbyggere og andel per enhet), henvisninger 
som ikke gis rett til helsehjelp (antall per 10 000 innbyggere og andel per enhet), 
polikliniske kontroller (antall per 1 000 innbyggere og andel per enhet, avgrenset i første 
omgang til ortopedisk fagområde), tentativ tid til kontakt (nyhenviste pasienter og 

                                                 
 
1 Samme styringsbudskap er formidlet til de private ideelle sykehusene i eget brev. 
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pasienter i forløp der planlagt dato for kontakt er overskredet) og ambulant virksomhet 
(antall per 10 000 innbyggere og andel per enhet). Endelige definisjoner, og tall for 
fagområdene ortopedi og psykisk helsevern, skal rapporteres til departementet senest 15. 
oktober 2016 og gås gjennom på tertialoppfølgingsmøtet annet halvår 2016. Det skal 
videre vurderes hvordan styringsindikatorer kan understøtte eierstyring og 
ledelsesbeslutninger, samt bidra til å avdekke avvik og identifisere korrigerende tiltak. 
 
I den styringsmessige oppfølgingen skal det benyttes systematiske sammenlikninger 
mellom sykehus av gjennomsnittlig liggetid og andel dagbehandling for utvalgte 
prosedyrer/pasientforløp. Utvalget av prosedyrer skal ikke avgrenses til de prioriterte 
fagområdene. Det skal legges vekt på å identifisere prosedyrer med betydelig volum 
og/eller betydelig ventetid som det samtidig er mulig å definere og rapportere på innen 
den aktuelle tidsfristen. For dagbehandling kan det bl.a. tas utgangspunkt i de 
ortopediske prosedyrene for dagkirurgi foreslått i leveransen av 1. juni. For 
gjennomsnittlig liggetid skal de regionale helseforetakene bl.a. vurdere de prosedyrene 
som helseforetakene i Helse Sør-Øst i dag måler gjennomsnittlig liggetid for i sin 
kvalitetsstyring. NPR skal sammenstille og publisere dataene for dagbehandling og 
gjennomsnittlig liggetid på prosedyrenivå basert på utvalget av og definisjoner av 
prosedyrer fastsett av de regionale helseforetakene. Disse sammenligningene skal 
rapporteres til departementet senest 15. oktober 2016 og gås gjennom på 
tertialoppfølgingsmøtet annet halvår 2016. “ 
 

Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst skal følge opp arbeidet for å 
redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen og, når det er behov, 
bidra aktivt i arbeidet med å utvikle og følge opp kvalitetsindikatorer. Videre skal 
helseforetak og private ideelle sykehus rapportere på indikatorer når disse tas i bruk. 

 
 

2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling 

Annen oppgave 2016: 

 Helse Sør-Øst RHF skal levere kort status for arbeidet med å etablere systemer som 
sikrer komplette og korrekte data om bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern til NPR. 
Komplette data om bruk av tvangsmidler for 2014 og 2015 skal være levert NPR innen 
15. september. Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i dette 
arbeidet når det er behov. 

 
 

2.1 Medikamentfri behandling 
Annen oppgave 2016: 

 I oppdrag og bestilling 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: 
 

o 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 
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psykisk helsevern som ønsker det bør det utarbeides en plan for 
nedtrapping/avslutning av medikamentell behandling innenfor faglig forsvarlige 
rammer. 

o 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. 

o Frist for når protokoll skal være undertegnet settes til 01.03.16. Protokollen 
sendes departementet til orientering. 

o 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. 

o 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. 
 
Alle helseforetak og private ideelle sykehus som gir tilbud innen psykisk helsevern skal 
høsten 2016 etablere tilbud om medikamentfri behandling. Tilbudet skal dekke eget 
opptaksområde og det legges til grunn at tilbudet er finansiert innenfor den tildelte 
økonomiske rammen. 
 
Det skal utarbeides en plan som beskriver tilbudet, og tilbudet skal være etablert i løpet av 
høsten 2016. 

 
 

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Annen oppgave 2016: 

 Helsedirektoratet har fått i oppdrag å legge til rette for en nasjonal opplysningskampanje i 
2016 for å lære befolkningen å identifisere symptomer på hjerneslag, jf. brev til 
Helsedirektoratet av juni 2016. Helsedirektoratet har startet en prosess som involverer 
brukere og tjenesten med sikte på en anbefaling om ett akronym eller 
symptombeskrivelse som kan ligge til grunn for en nasjonal kampanje. De regionale 
helseforetakene er bedt om å delta i arbeidet med å planlegge og rulle ut kampanjen. 
Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i dette arbeidet når det 
er behov. 

 

 I Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S (2015-
2016), datert 30. juni 2016, er Helse Sør-Øst RHF orientert om at Helse- og 
omsorgsdepartementet 3. juni 2016 la fram Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens 
helsetjeneste - Melding om prioritering: 
 
“ Basert på Stortingets behandling av meldingen vil departementet fastsette nye rammer 

for de regionale helseforetakenes beslutninger om innføring av nye metoder, samt sende 
på høring et forslag til reviderte forskrifter på legemiddelområdet. For å understøtte 
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departementets arbeid ber vi om at Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet og 
Helsedirektoratet, i samråd med de regionale helseforetakene, iverksetter: 

 
o En utredning av hvordan de foreslåtte prinsippene for prioritering, herunder 

særlig forslagene knyttet til unntaksordning, skjønnsmessige vurderinger og 
alvorlighet, kan konkretiseres og operasjonaliseres. Utredningen skal ikke 
adressere spørsmålet om hvordan alvorlighet og skjønnsmessige vurderinger skal 
vektes inn i beslutningene om å finansiere nye legemidler og nye metoder. 

o Et arbeid, basert på forslagene i meldingen, for å revidere Statens legemiddelverk 
og Folkehelseinstituttet sine veiledere for metodevurderinger og 
Helsedirektoratets veileder for økonomisk evaluering av helsetiltak. 

 
Statens legemiddelverk skal lede arbeidet. Nærmere innretning og timeplan for 
utredningsarbeidet avklares nærmere med departementet innen 1. september 2016. 
Leveranser til departementet skal unntas offentlighet, jf. § 15 i offentlighetsloven. 
 
Regionale helseforetak, i samråd med Statens legemiddelverk, bes med utgangspunkt i 
forslagene i Meld. St. 34 (2015-2016) om å iverksette et arbeid med sikte på å etablere en 
felles praksis for hvordan alvorlighet og skjønnsmessige vurderinger, herunder 
vurderinger knyttet til hhv. usikkerhet og budsjettvirkninger, skal vektes inn i 
beslutningene om å finansiere nye legemidler og nye metoder. Arbeidet må innrettes 
med forbehold om endringer i rammene for arbeidet som kan følge av Stortingets 
behandling av meldingen. 
 
De regionale helseforetakene skal, sammen med Statens legemiddelverk, bistå 
Helsedirektoratet i utredningen knyttet til hhv. kriterier for fordeling av 
finansieringsansvar for legemidler mellom folketrygden og de regionale helseforetakene, 
system for avklaring av finansieringsansvar før legemidler får markedsføringstillatelse og 
en plan for ev. overføring av finansieringsansvaret for enkeltlegemidler eller grupper av 
legemidler fra folketrygden til de regionale helseforetakene, jf. brev til direktoratet om 
dette i juni 2016. “ 

 
Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i dette arbeidet etter 
nærmere anvisning fra Helse Sør-Øst RHF. 

 

3.1 Vedlikeholdstiltak i helseforetakene 
Annen oppgave 2016: 

 I Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S (2015-
2016), datert 30. juni 2016, er Helse Sør-Øst RHF tildelt midler til vedlikeholdstiltak i 
helseforetakene: 
 
“Det tildeles et engangstilskudd på 50 mill. kroner til vedlikeholdstiltak i helseforetakene. 

Hensikten er å bidra til økt aktivitet i områdene på Sør- og Vestlandet der 
arbeidsledigheten har økt mest. Midlene foreslås fordelt med 7,5 mill. kroner til Helse 
Sør-Øst (for å treffe agderfylkene), 35 mill. kroner til Helse Vest og 7,5 mill. kroner til 
Helse Midt-Norge (for å treffe Møre og Romsdal). Midlene skal fordeles av de regionale 
helseforetakene etter individuell vurdering. Vedlikeholdstiltakene skal komme i tillegg til 
allerede planlagte vedlikeholdstiltak, og det skal rapporteres på sysselsettingseffekten.” 

 
Sørlandet sykehus skal følge opp tildelingen og omtale tiltak i sin årlige melding. 
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3.2 Samhandling i den akuttmedisinske kjede 
Annen oppgave 2016: 

 I Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S (2015-
2016), datert 30. juni 2016, er Helse Sør-Øst RHF tildelt midler til pilotprosjekt ved 
Valdres lokalmedisinske senter: 
 
“Det vises til Meld. St. ll (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019, jf. Innst. 

206 S(2015-2016), vedrørende pilotprosjekter om samhandling innen den 
akuttmedisinske kjede. Ved Stortingets behandling av Prop. 122 S (201 5-2016) ble det 
bevilget 2 mill. kroner til pilotprosjekter om samhandling innen den akuttmedisinske 
kjede; 1 mill. kroner til pilotprosjekt med Evenes luftambulansebase som mulig 
forankringspunkt og 1 mill. til pilotprosjekt forankret ved Valdres lokalmedisinske 
senter. Helse Nord skal etablere et pilotprosjekt som skal bidra til mer systematisk 
arbeid med prosedyrer, erfaringsutveksling, samhandling og kommunikasjon. 
Ambulansehelikopterbasene i Evenes og Tromsø skal omfattes av arbeidet. Det er 
ønskelig at praktisk trening i samhandling, evt. med simulering som verktøy, inngår i 
pilotprosjektet. Det vises for øvrig til brev til Helsedirektoratet (oppfølging av revidert 
nasjonalbudsjett - tillegg til bevilgning) vedrørende oppdrag om Valdres lokalmedisinske 
senter.” 

 
Sykehuset Innlandet skal følge opp pilotprosjektet og omtale dette i sin årlige melding. 

 

3.3 Fremtidens primærhelsetjeneste 
Informasjon til HF: 

 Helse Sør-Øst RHF ber helseforetakene og de private ideelle sykehusene om å forberede 
seg på følgende, jf. Kommuneproposisjonen 2017 (Prop. 123 S(20l5-20l6): 
 

o Som varslet i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 
vil regjeringen innføre kommunal plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
for mennesker med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer fra 2017. 
Rammene for innføringen av ordningen vil bli nærmere omtalt i statsbudsjettet 
for 2017, herunder beløp som skal overføres fra helseforetakene til kommunene 
og fordeling av midlene på kommunene. 

o I Fremtidens primærhelsetjeneste ble det også varslet at regjeringen tar sikte på å 
innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), tidligst fra 2017. Regjeringen vurderer at 
det fremdeles er for stor usikkerhet i datagrunnlaget til å kunne innføre ordningen 
uten betydelig risiko for tjenestetilbudet til brukere med omfattende og 
sammensatte behov. Regjeringen tar derfor initiativ til et samarbeid med KS med 
sikte på å innføre tydeligere krav til planlegging og samarbeid omkring 
utskrivningsklare pasienter fra 2017, både for å skape bedre pasientforløp og for å 
heve kvaliteten på dataene. Det er fremdeles et mål for regjeringen å innføre 
betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB så raskt 
som mulig, men en slik innføring vil tidligst kunne skje i 2018. 
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Til Helse Sør Øst RHF v/ Cathrine Lofthus                                                            Fredag 26.august 2016 

 

Medvirkning fra tillitsvalgte i planprosess nytt sykehus 

 

Vi er fortsatt uenig i de dimensjonerende forutsetninger som ble lagt til grunn, og er bekymret for 
størrelsen på det nye sykehuset.  

I konseptfasearbeidet i regi av Vestre Viken HF, var organiseringen gjennomført på en måte hvor 
tillitsvalgte ble godt ivaretatt.  

I det arbeidet som nå skal gjøres, er vår forventning at denne medvirkningen videreføres.  

HSØ har nå overtatt det formelle ansvar. Med det mandatet som nå er vedtatt, med en styrende rolle 
av HSØ, er vi bekymret for vår mulighet til å gi innspill før beslutninger fattes, og at dette får som 
konsekvens at ansattes medvirkning ikke blir reel i dette viktige arbeidet.  

Vi forutsetter at før HSØ trekker konklusjoner underveis i planarbeidet, må Vestre Viken HF sin 
ledelse legge frem og ha dialog med tillitsvalgte, jf. 12 prinsipper for medvirkning.  

Tillitsvalgte i Vestre Viken er enige om å utvide gruppen som møter administrerende direktør i Vestre 
Viken HF i denne prosessen. Alle klinikkene er representert, og spesielt for Bærum sykehus og 
Drammen sykehus er de representert med to.  

Vi mener det er av avgjørende betydning for tilliten til det videre arbeidet at ovennevnte prosess i 
Vestre Viken HF kan gjennomføres som forutsatt. 

 

 

På vegne av foretakstillitsvalgte i Vestre Viken HF.  

Line Spiten  

 

 

 



 
 

 

Referat fra hovedarbeidsmiljøutvalget i Vestre Viken 06.09.2016  
Sted:  Wergelands gate 10, Drammen. Møterom: Glitre 1. Tid:  kl. 10.15 – 12.00 

 

Tilstede:  

 

Arbeidsgiverrepresentanter: Nils Fredrik Wisløff  

     Ørjan Angel Sandvik (vara for Marit Lund Hamkoll) 

     Halfdan Aass 

     Britt Elin Eidsvoll   

     Kirsten Hørthe 

     Narve Furnes 

 

Arbeidstakerrepresentanter: Line Spiten 

     Tom Henri Hansen (vara for Toril Morken) 

     Geir Bye Gundersen 

     Joan Sigrun Nygard 

     Anita Haugland Gomnæs   

      

Med møterett uten stemmerett: Anne Marie Besseberg, Synergi Helse 

     Henning Brueland 

     Karin Ask-Henriksen 

     Bente Monsen 

 

Dessuten møtte:    Torkil Clemetsen ved fremlegg av sak 15/2015 

 

Forfall:    John Egil Kvamsøe og vara Gry L. Christoffersen 

 
 
 

Agenda 
 
Godkjenning av innkalling og agenda – godkjent. 
 
Godkjenning av referat fra 31. mai 2016 – godkjent. 
 
Eventuelt – ingen saker til eventuelt. 
 
 
 

 
 



 
 

 

Orienteringer 
 
Orientering fra bedriftshelsetjenesten (BHT) v/Anne Marie Besseberg 
Det har vært en rolig sommer uten kritiske hendelser. 
Det er gjennomført lystgassmåling ved Bærum sykehus og Drammen sykehus, og 
planlagt bistand til enheter med høyt sykefravær i klinikk for psykisk helse og rus.  
Det har hatt en gjennomgang av forbedringsområder, og funnet ut at klinikkvis 
tilstedeværelse fungerer godt. BHT for øvrig bistått i sykefraværsoppfølging og med 
arbeidsplassvurderinger. 
 
Orientering fra foretakshovedverneombud (FHVO) Anita Haugland Gomnæs  
FVHO viste også til en rolig sommeravvikling. 
Hun påpekte at det er ønskelig å få i gang ny HMS-rapportering ut i fra felles rammeverk 
i HSØ, og at det i den forbindelse er ønskelig med en plan for arbeid i HAMU – 
eksempelvis en arbeidsgruppe i samarbeid med kvalitet. 
 
Orientering sykefraværsstatistikk v/Guro Norheim 
Sykefraværet økte fra 7% i mars til 7,3% i april, men sank til 6,9% i mai og 6,5% i juni. 
Sykefraværet lå dermed under målet om 7% for Vestre Viken. Ved beregning med den 
tidligere presenterte «steinkjærmodellen», tilsvarer dette en reduksjon i 
sykelønnsutgifter med 1,1 mill. fra april til mai og 800 000,- fra mai til juni. 
 
Det er spesielt gledelig å se at korttidsfraværet ligger under 2% for de fleste klinikkene, 
med tanke på uforutsigbarheten det gir kollegaer og arbeidsmiljø. 
 
Orientering AML-brudd v/Karin Ask-Henriksen  
AML-brudd er et satsningsområde i Helse Sør-øst (HSØ) i 2016. 
HSØ har mottatt månedlig rapportering siden april 2016. Dette gir et grunnlag for å 
sammenligne med andre foretak. 
 
Statistikk ble gjennomgått. Sammenlignet med 2015 er det en reduksjon i antall brudd i 
Vestre Viken, men foretaket er blant de tre foretakene med høyest skår på flere av 
målingene. Ved oversikt over fordeling per årsak er «annet» årsaken med høyest 
frekvens. Det er behov for å følge opp og finne ut hva som ligger i dette. Det er videre 
viktig å følge opp planlagte brudd, og finne fakta som forklarer bruddene – i motsetning 
til å anta. Det planlegges nå en prosess hvor tall brytes ned på klinikknivå med mulighet 
til tett oppfølging.  
 
Arbeidstakerrepresentantene ga tilbakemelding om at det er positivt at dette følges 
tettere. Det ble for øvrig påpekt at det er forskjeller i hvordan det arbeides med brudd i 
ulike foretak og at høy aktivitet også kan forklare flere av bruddene. 
 
Orientering om stabsorganisering v/Nils Fredrik Wisløff 
Rapport for gjennomgang av sentrale staber ble ferdigstilt i januar 2016. 
Arbeidsgruppen besto av nivå 3-ledere fra stabsavdelinger, tillitsvalgte, verneombud og 
ble ledet ressurs fra HSØ. Rapporten følges opp med to stabsprosesser i høst: felles 
virksomhetsplan for stab og felles sekretariat for de organer som administrerende 



 
 

 

direktør deltar i. Andre organisatoriske tiltak vil bli vurdert gjennom en kartlegging og 
prosess – innen sommeren 2017. 
 
Orientering om periodisk revisjon ISO 14001 v/Narve Furnes 
Revisjonen vil gjennomføres i perioden 12. - 16. september, og gjelder hele foretaket. 
Revisjonsteamet vil snakke med alle klinikker, og forventes at det blir en grundig runde. 
Foretaket ansees som godt forberedt til gjennomgangen som er en mulighet til læring og 
forbedring.  
 
FHVO ga positiv tilbakemelding om inkludering av vernetjenesten. 
 
Orientering om DSB tilsyn v/Henning Brueland 
Tilsynet skal omhandle systematisk arbeid med vedlikehold og opplæring i bruk av 
medisinsk teknisk utstyr. Det gjennomføres etter oppsatt plan med unntak av 
åpningsmøtet som er avlyst grunnet kollisjon med et annet tilsyn. 
Alle involverte har fått innkallelse og informasjon om tilsynet. 
 
Orientering om medarbeiderundersøkelsen 2016 v/Guro Norheim 
Medarbeiderundersøkelsen (MU) gjennomføres over tre uker fra 22.09.16 til 13.10.16. 
Den har samme innhold som tidligere år, men det er trolig siste år den avholdes i denne 
formen. Neste år er det planlagt en kombinert pasientsikkerhets- og 
medarbeiderundersøkelse.  
 
Svarprosenten har gått tilbake de siste tre årene, og det oppfordres til tett oppfølging av 
svarprosent. Rapportene vil være tilgjengelig for lederne fra uke 44. Det er ingen 
elektronisk handlingsplan i år. Hver seksjon, evt. avdeling/klinikk, kan utforme egen, 
tilpasset handlingsplan. 
 
Arbeidsgiverrepresentanter ga tilbakemelding om at det er viktig å være tydelig på 
forventninger om deltakelse ute i klinikkene. Det ble også vist til tidligere erfaringer 
med konkurranse mellom avdelinger som så ut til å øke engasjementet. Det blir videre 
påpekt at enkelte ledere har etterspurt støtte til gjennomføring av oppfølging med 
handlingsplan.  
 
Referater fra klinikk AMU – ingen kommentarer. 
 
 
 

Saker til oppfølging 
 
15/2015 Status byggeprosjekt – avdeling for klinisk patologi v/Torkil Clemetsen 
I HAMU i april 2015 ble det vedtatt å følge prosess med lukking av avvik etter ROS-
analyse som ble gjennomført i 2010. Avvikene er nå i all hovedsak lukket. 
Klinikkdirektøren er tilfreds med at de har satt involveringen i system på patologen, og 
beskriver prosjektet som vellykket med involvering av tillitsvalgte. Han anser dette som 
en sluttrapport for prosjektet.  
 



 
 

 

Vedtak 
HAMU tar orienteringen til etterretning. 
 
 
10/2016 Nytt sykehus – orientering om status v/Halfdan Aass 
Hovedtrekk i saken ansees som kjent for HAMU sine medlemmer. 
Saken berører foretaket i så stor grad at det er riktig å legge dette fram for HAMU før 
styrebehandling. Tidspunkt for neste HAMU vil tilpasses fristene i prosjektet. For HAMU 
vil den vesentligste delen av mandatet være en optimalisering av bygget som samtidig 
sikrer et godt arbeidsmiljø for de ansatte. 
 
FHVO ga tilbakemelding om at det er god involvering, men påpekte at HMS-avdelingen 
bør delta i større grad da det er stort ansvar for vernetjenesten alene. Halfdan Aass tar 
med innspillet videre og påpekte at det vil være særlig aktuelt i forprosjektet.  
 
Vedtak 
HAMU tar saken til orientering 
 
 
11/2016 BRK-prosjektet – orientering om status v/ Narve Furnes 
Hovedmålet med denne fasen er å levere et samlet forprosjekt for de tre sykehusene.  
Prosjektet skal beskrive hva som skal skje de neste årene, og det skal også samarbeides 
med nytt sykehus-prosjektet. 
 
Det er etablert en prosjektgruppe ledet av Intern Service. Det er videre etablert en 
styringsgruppe for hvert av de tre sykehusene som ledes av klinikkdirektør på hvert 
sykehus. Styringsgruppene er satt sammen av ledere fra berørte klinikker, tillitsvalgte 
og verneombud. Det etableres en milepælsplan for arbeidet, og gruppene er i gang som 
planlagt. 
 
Karin Ask-Henriksen informerte om ettersendt tillegg som omhandlet videre oppfølging 
og forslag til vedtak. Hun viste til HAMU-sak 24/2011 vedrørende organisering, og at 
Vestre Viken har valgt å organisere arbeidsmiljøarbeidet med lokale arbeidsmiljøutvalg i 
klinikkene. 
 
FHVO støttet dette, men påpekte at saker i tillegg bør kunne løftes til HAMU ved behov. 
 
Vedtak 
HAMU tar saken til orientering. HAMU forutsetter imidlertid at den videre oppfølging av 
prosesser i denne saken skjer i de respektive klinikkene sine lokale AMU, jfr. valgt 
organisering.  
 
 
 
 
 



 
 

 

19/2016 Sammenslåing av Blakstad og Lier – orientering om status v/ Kirsten 
Hørthe 
Det ble vist til vedlagt årshjul. Det er mange som påvirkes av prosessen. Det har vært 
utfordringer med lav rekruttering, sikkerhetsrutiner med alarm, og sterke tradisjoner i 
de ulike kulturene. Det er imidlertid iverksatt forebyggende tiltak; rekruttert nye 
medarbeidere, løsninger ved alarm og bistand fra HR, OU og NAV arbeidslivssenter for å 
styrke arbeidsmiljøet. 
 
Arbeidsgiverrepresentanter ga tilbakemelding om god involvering av tillitsvalgte og 
verneombud. Det ble også i denne saken oppfordret til å inkludere HMS-avdelingen i 
videre prosess. Det ble avslutningsvis vist til vedtak i sak 11/2016 og at det videre er 
naturlig å følge opp saken i klinikkens arbeidsmiljøutvalg. 
 
Vedtak 
HAMU tar saken til orientering 
 
 

Nye saker 
 
20/2016 Sikkerhet for ansatte og pasienter ved våre sykehus v/Narve Furnes 
I direktørmøtet i HSØ ble det besluttet å øke fokus på sikkerhet i sykehus da 
samfunnsendringer gir utfordringer med vurdering av sikkerhet og trusler. Det er 
utarbeidet en veileder fra HSØ, og Vestre Viken har laget et system for videre arbeid. Da 
sykehusene har ulike utfordringer, lages et nettverk med sikringskontakter som utgjør 
et faglig nettverk. Det arbeides i tillegg lokalt med konkrete tiltak. 
 
FHVO synes veilederen er god og at det er god involvering i HSØ, men involveringen i 
Vestre Viken må på plass. 
 
Vedtak 
HAMU tar saken til orientering 
 
 
 
21/2016 HMS-rapport 2.tertial 2016 v/Henning Brueland 
Oversikt er vedlagt saksdokumentene. 
Det jobbes tett med kvalitetsavdelingen for å redusere og avklare årsak til avvik. Det gis 
veiledende tilbakemelding til saksbehandler. Denne praksisen får stadig mer positive 
tilbakemeldinger. Det meldes færre stikkskader enn antallet som følges opp av 
bedriftssykepleier. Det er viktig å forbedre dette for å oppnå korrekt statistikk. 
 
FVHO påpekte at det er 104 tilfeller av vold og trusler, og understreket viktigheten av å 
følge opp de som er utsatt. Innspillet ble støttet av både arbeidstaker- og 
arbeidsgiverrepresentanter med fokus på tiltak i både psykiatri og somatikk.  
 
Vedtak 
HAMU tar saken til orientering 



 
 

 

22/2016 Oversikt eksterne tilsyn v/Henning Brueland 
Det ble vist til vedlagte saksdokumenter. 
Både fylkesmannen og arbeidstilsynet har hatt tilsyn, men brannvesenet står for den 
største andelen av tilsynene.  
 
Vedtak 
HAMU tar oversiktene til orientering 



 
 
 
Referat 
 

Møte: Sentralt kvalitetsutvalg  Tilstede: Nils Fredrik Wisløff, Halfdan Aass, 
Hanne Juritzen, Jardar Hals, Britt Elin 
Eidsvoll, Narve H Furnes, Sten-Are 
Agledal, Inger Lise Hallgren, May 
Janne Botha Pedersen, Kirsten Hørthe, 
Torkil Clemetsen, Anita Haugland 
Gomnæs, Toril Krogsund, Ann Helene 
Lindseth, Anne–Lene Egeland 
Arnesen, Elisabeth Kaasa. Bente C 
Monsen, Tor-Arne Engebretsen, Per-
Erik Holo. 

Møtedato: 6.september 2016 
Tidspunkt: 08.00-10.00 
Sted: Glitre 1 og 2 
Møteleder:  Nils Fredrik Wisløff 

Referent: Aud Holsether Forfall: Atle Olstad, Marit Lund Hamkoll; Per 
Bleikelia  

 
 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfri
st 

23/2016 Godkjenning av agenda og innkall   
24/2016 Læring på tvers Ringerike sykehus 

Prosjekt akuttmottak, v/May Janne Botha Pedersen  
 Nye Hallingdal Sjukestugu. v/ Else Breines. 
Arbeid med de to nevnte prosjekter gjennomgått.  
Vedtak: Tas til orientering 

  

25/2016 Rapportering kvalitetsindikatorer 
Nasjonale kvalitetsindikatorer for 1. tertial og 30-
dagers overlevelse for 2015 ble gjennomgått. 
Vedtak: Tas til etterretning 

Halfdan Aass  

26/2016 PasOpp undersøkelsen 2016 
Gjennomgått og tatt til etterretning.  
 

Per-Erik Holo  

27/2016 Status uønskede hendelser 
Ris og ros. Det er meldt inn 21 positive 
tilbakemeldinger siden april 2016. Det ble stilt 
spørsmål til hvordan man bruker positive 
tilbakemeldinger i forbedringsarbeidet i VV. 
Det er gjort 2 hendelses analyser i år og en pågår. 
VV sin metode for hendelsesanalyse er på forespørsel 
presentert i Helsedirektoratet med gode 
tilbakemeldinger. 
Vedtak: Tas til etterretning 

Tor-Arne 
Engebretsen 

 

28/2016 Referater og oversikter 
En kommentar. Referatet fra SKU 31.05.16 har feil 
overskrift, skal stå referat og ikke innkalling/agenda. 
 

  

29/2016 Eventuelt 
Pasientombudet har hatt en stille i sommer. 
Det er lagd et e-Læringsprogram som alle ansatte kan 
ta, det omhandler pasientombudets arbeid. 
Pasientombudet har vært i veiledning for å takle 

  



 
 
 

henvendelser fra psykisk syke pasienter. 
 

• • • • VESTRE VIKEN • 



 
 
 
Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Rune Hansen Gunnerød, Franck Tore 
Larsen, Anne Helene Lindseth, Toril 
Krogsund, Lillemor Sandberg, Torunn 
Viervoll 

Fra pasient og brukerombudet:  

Pasient og brukerombud i Buskerud Anne-
Lene Egeland Arnesen 

Fra administrasjonen: 

Fagdirektør Halfdan Aass (sak 41 og 
42/16), prosjektdirektør Rune 
Abrahamsen (sak 41/16), konstituert 
kvalitetssjef Hanne Juritzen (sak 45/16), 
spesialrådgiver Martin F. Olsen, 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær) 

Møtedato: 12.09.2016 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Wergelandsgate 10, 

Drammen, møterom Glitre 1 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Arne Moe, Eric Johannssen, Aina 
Rugelsjøen, Kjell Jensen, Bjørn Tolpinrud*) 

*) Langvarig fravær pga sykdom. Er derfor erstattet av Lillemor Sandberg 
 
Agenda: 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste = OK 

 
 
 

Godkjenning av referat fra møte 22. august 2016 =OK 
 

 Nye saker: 
 

40/16 Direktøren har ordet ved Martin 
• Streik: Pt. er 24 leger er tatt ut i streik i VVHF. Fra og med 16.9 blir ytterlige 15 tatt 

ut. Det gjøres en konsekvensutredning ut fra dette. VVHF rapporterer daglig til 
Spekter og fylkesmannen. 

• Regnskapet for august viser et negativt avvik. Bærum sykehus, Kongsberg sykehus 
og PHR har hatt spesielle utfordringer. Stipulert overskudd i 2016 er justert ned til 
120 millioner kr 

• Fristbrudd = lavt – lavest i HSØ 
• Gjennomsnittlig ventetid 65 dager = mål HSØ 

 
41/16 Videre arbeid med nytt sykehus 

ved prosjektdirektør Rune Abrahamsen og fagdirektør Halfdan Aass 
Rune gjennomgikk status i prosjektet og videre fremdrift ble gjennomgått. 
Halfdan gjennomgikk revurdering av funksjoner og kapasiteter. Utgangspunktet for dette er 
besparelse av areal på nytt sykehus. 
Se vedlegg. 



 
 
 

 
Vedtak: Brukerutvalget tar til orientering prosess for utredning av funksjoner og kriterier i 
helseforetakets videre arbeid med nytt sykehus 
 

42/16 Kontaktlegeordningen i spesialisthelsetjenesten – orientering ved fagdirektør Halfdan 
Aass 
Informasjon om rettigheten som trer i kraft 15.9.  
BU takker for informasjonen. 
Se vedlegg. 
 

43/16 Pasient og Brukerombudet har ordet 
ved Anne Lene Egeland Arnesen 

• En rolig sommer med få saker. 
• Det er lyst ut et vikariat som saksbehandler i forbindelse med at en person slutter – 

mange svært gode søkere 
• Ombudet registrerer økt ventetid for pasienter som venter på undersøkelser ved 

ekkodopler ved Drammen sykehus.  Dette vil bli fulgt opp med et brev til 
helseforetaket.  

• Etter konkret forespørsel fra media har ombudet gått systematisk gjennom saker vi 
har mottatt som gjelder unge jenter med spiseforstyrrelser som har fått behandling 
ved BUP.  Det er gjennomgående i de fleste sakene at foreldrene mener jentene ikke 
får kompetent og adekvat hjelp, de blir ikke lyttet til og mange kjøper privat 
helsehjelp til barna fordi de ikke har effekt av behandlingen ved BUP.  Det stilles 
spørsmål ved om behandlingstilbudet konkret og generelt er forsvarlig for denne 
pasientgruppen i helseregionen.  

• Fritt sykehusvalg – det henvises til helsenorge.no, ev kan en ringe 800helse. 
Telefonens 1. linje betjenes ikke av helsepersonell, det gis kun veiledning om 
hvordan man bruker web-siden. 2. linje (betjenes av sykepleiere) men de får svært 
få henvendelser.  Landets ombud har stilt spørsmål ved kvaliteten på denne 
tjenesten til helsedirektoratet.  Direktoratet har kun gitt et generelt svar og vist til 
ulike tiltak.  Ombudene følger dette opp videre. 

•  Understreker viktigheten av legemiddelsamstemming og at dette er nyttig å jobbe 
med. Feil her, danner ofte grunnlag for følgefeil. 

 
44/16 Pakkeforløpene – informasjon ved kvalitetssjef Hanne Juritzen  

Se sak 45/16 
 

45/16 Implementering av Pasientsikkerhetsprogrammet og pakkeforløp i VVHF – informasjon 
ved kvalitetssjef Hanne Juritzen  
Informasjon ved konstituert kvalitetssjef Hanne Juritzen. Presentasjon ligger ved. 
Brukerutvalget takker for god informasjon. 
 

46/16 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 
Se vedlegg 

• Toril kan opplyse om at hun har deltatt i møte med Ungdomsrådet 
 

 Eventuelt 
• Høstseminar på Senter for medisinsk etikk:  

Torun deltar for KEK BS, dette dekkes av BS.  



 
 
 

Toril bør delta for KEH PHR – uklart om PHR har midler til å dekke dette eller BU 
dekker kostnaden? I og med det kolliderer med møte i BU deltar Toril ikke 

For neste år må det etableres et gjennomgående prinsipp mellom klinikkene 
for slike kostnader 

• Klinikkfordeling: Anne Helene følger opp backupfunksjon vedr. representasjon i 
Klinikk for prehospitale tjenester og prosjektet Digital samhandling 

• Franck Tore blir fraværende fra 19.9 – tilbake ca 1.11 
• Forespørsel fra HSØ om forslag til brukerrepresentant fra VVHF i midlertidig 

fagutvalg for øyesykdommer. 
Vedtak: Lillemor Sandberg foreslås  

• Lillemor bistår med representasjon i Klinikk for prehospitale tjenester ved behov 
• Fungerende forskningssjef i VVHF deltar på neste møte og forteller om 

hovedsatsningene i VVHF, samt brukermedvirkning i forskningen. 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 8. september 2016 

Tidspunkt: Kl 0915-1330 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Ann-Kristin Olsen Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Eyolf Bakke   Til kl 14:45 
Kirsten Brubakk    
Terje Bjørn Keyn    
Bernadette Kumar   Til kl 14:45 
Geir Nilsen    
Truls Velgaard    
Sigrun E. Vågeng    
Svein Øverland    
 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
   
Øistein Myhre Winje   
Rune Kløvtveit   
 
 
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, HR-direktør Anne Biering og 
konsernrevisor Liv Todnem 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

066-2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

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

067-2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLLER FRA 
STYREMØTE 16. JUNI 2016 OG PROTOKOLL FRA 
EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 30. JUNI 2016 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll og to B-protokoller fra styremøtet 16. juni 2016 og protokoll fra ekstraordinært 
styremøte 30. juni 2016 godkjennes. 
 
 
 

068-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 
2016 

 
Styrets enstemmige 
 

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

069-2016 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST  
 
Administrerende direktør viste til utsendt protokoll datert 06.09.2016 fra drøftinger 
mellom de konserntillitsvalgte og Helse Sør-Øst RHF som var sendt styrets medlemmer. 
Det ble også vist til epost fra EL og IT-forbundet som også var distribuert til styrets 
medlemmer. 
 
Deler av saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetaksloven § 26a 2.ledd nr 4 og 5 
 
Styremedlem Svein Øverland fremmet følgende forslag til vedtak:  
 
Saken utsettes og det utredes videre drift i egenregi, blant annet basert på fagfolk i 
Sykehuspartners forslag. 
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Votering: 
Forslaget falt med ni mot en stemme 
 
 
Styremedlem Svein Øverland fremmet deretter følgende alternative forslag til vedtak:  
 
Viser til tidligere protokolltilførsler og stemmeforklaringer i tidligere behandling av saken. En 
tverrfaglig gruppe fagfolk har fremmet en rekke forsla g - kalt Gevinstrealiseringsplan - som viser 
at modernisering av ikt kan gjøres i egen regi hurtigere og rimeligere, med stort fokus på 
datasikkerhet og å vri ressursbruken mot gode kliniske løsninger.  
Det forutsettes at det utarbeides et godt oppdatert alternativ basert på forslag fra tidligere nevnte 
gruppe fagfolk. 
Å gjøre moderniseringen i egen regi vil i mindre grad belaste likviditeten i en foretaksgruppe med 
store investeringsbehov og anstrengt likviditet, og på en bedre måte realiserer gevinster av 
allerede gjennomførte investeringer og reduserer risiko. Helse Sør-Øst vil også bidra til beholde 
viktige kompetanse-miljøer og -arbeidsplasser i Norge. 
 
 
Administrerende direktør fremmet følgende justerte forslag til vedtak: 
 
1. Styret har i sak 086-2015 IKT-strategi lagt til grunn en modernisering av 

foretaksgruppens IKT-infrastruktur som grunnlag for digitalisering av kliniske og 
administrative arbeidsprosesser. Det er en premiss at det skal være èn felles IKT-
infrastruktur i Helse Sør-Øst. Styret mener at det er viktig å få gjennomført en slik 
modernisering raskt. Dette vil bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten. 

2. Styret konstaterer at en kontrakt med en ekstern partner vil gi bedret økonomisk 
bærekraft og en raskere modernisert IKT-infrastruktur i regionen enn gjennomføring i 
egen regi, samtidig som kvaliteten opprettholdes. Etter vurdering av risikobildet 
slutter styret seg til at det inngås kontrakt med en ekstern partner. Styret legger til 
grunn at det fortsatt er Sykehuspartner HF som er ansvarlig for de samlede IKT-
leveranser mot helseforetakene. 

3. På bakgrunn av at deler av kontrakten må regnskapsføres som finansiell leie, ber 
styret om at dette forhold forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF. 

4. Forutsatt samtykke i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF, ber styret om at det i 
foretaksmøte i Sykehuspartner HF gis oppdrag om å inngå kontrakt med den 
eksterne partner som samlet sett har det mest fordelaktige tilbudet i henhold til den 
gjennomførte konkurransen. 

5. Styret forutsetter at Helse Sør-Øst RHF etablerer et forsterket styrings- og 
oppfølgingsregime for å sikre Sykehuspartner HFs gjennomføring og forvaltning av 
avtalen med den eksterne partner. Styret skal jevnlig holdes orientert om 
gjennomføringen. 

 
 
Votering: 
Administrerende direktørs justerte forslag ble vedtatt med ni mot en stemme. 
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Styrets endelige  
 

VEDTAK 
 
 
1. Styret har i sak 086-2015 IKT-strategi lagt til grunn en modernisering av 

foretaksgruppens IKT-infrastruktur som grunnlag for digitalisering av kliniske og 
administrative arbeidsprosesser. Det er en premiss at det skal være èn felles IKT-
infrastruktur i Helse Sør-Øst. Styret mener at det er viktig å få gjennomført en slik 
modernisering raskt. Dette vil bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten. 
 

2. Styret konstaterer at en kontrakt med en ekstern partner vil gi bedret økonomisk 
bærekraft og en raskere modernisert IKT-infrastruktur i regionen enn gjennomføring i 
egen regi, samtidig som kvaliteten opprettholdes. Etter vurdering av risikobildet 
slutter styret seg til at det inngås kontrakt med en ekstern partner. Styret legger til 
grunn at det fortsatt er Sykehuspartner HF som er ansvarlig for de samlede IKT-
leveranser mot helseforetakene. 
 

3. På bakgrunn av at deler av kontrakten må regnskapsføres som finansiell leie, ber 
styret om at dette forhold forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF. 
 

4. Forutsatt samtykke i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF, ber styret om at det i 
foretaksmøte i Sykehuspartner HF gis oppdrag om å inngå kontrakt med den 
eksterne partner som samlet sett har det mest fordelaktige tilbudet i henhold til den 
gjennomførte konkurransen. 

 
5. Styret forutsetter at Helse Sør-Øst RHF etablerer et forsterket styrings- og 

oppfølgingsregime for å sikre Sykehuspartner HFs gjennomføring og forvaltning av 
avtalen med den eksterne partner. Styret skal jevnlig holdes orientert om 
gjennomføringen. 

 
 

070-2016 SAMHANDLING MELLOM SPESIALISTHELSETJENESTEN OG 
PRIMÆRHELSETJENESTEN – STATUS OG VIDERE ARBEID 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Aktiv samhandling med kommunale tjenester er en viktig forutsetning for 

helseforetakenes og sykehusenes arbeid med «pasientens helsetjeneste». Målene 
med samhandlingsreformen står fast, og realisering av reformens potensial er et 
sentralt mål for foretaksgruppen.  
 

2. Samhandling og oppgavedeling mellom helseforetakene og kommunene prioriteres 
som en viktig del av arbeidet med utvikling av regional og lokale utviklingsplaner.  
 

3. Arbeidet med å sikre pasienten som likeverdig part i pasientbehandling skal styrkes.  
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071-2016 REVISJON AV TILDELING OG OPPFØLGING AV TILSKUDD TIL 
BRUKER-ORGANISASJONENE I HELSE SØR-ØST – 
OPPFØLGING FRA HELSE SØR-ØST RHF 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar revisjonsrapport om tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjoner 
i Helse Sør-Øst og tiltakene for oppfølging i Helse Sør-Øst RHF til etterretning.  
 
 
 

072-2016 HALVÅRSRAPPORT 2016 FRA KONSERNREVISJONEN 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar halvårsrapporten fra konsernrevisjonen til orientering. 
 
 
 

073-2016 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 

074-2016 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
I tillegg til den utsendte driftsorienteringen orienterte HR-direktør Anne Biering om den 
pågående streiken. 
 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
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Andre orienteringer 

1. Styreleder orienterer 

2. Brev bra Helse- og omsorgsdepartementet om oppdragsdokument 2016  
- tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S (2015-2016) 

3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016 

4. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 14. juni 2016 

 

 
Møtet hevet kl 1535 
 
 
  



 

 7

 
 
Hamar, 8. september 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 22. september 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. 9-15 

24 
kl.08.00 -16.00 

28 
kl.12.00 -17.00 

19 
kl.10.00 -17.00 

Sted Hallingdal sjukestugu 
Basebygget 

Lier sykehus  Kongsberg Wergelandsgt 10 
Drammen 

Saker Tema 
Samhandling 
 
Beslutningssaker 

1. 2. tertial 2016 
a. PasOpp 2015 
b. Risikovurdering 
c. Årsverkutvikling 

pr nå i 2016 
 
Orienteringssaker 

2. Sikkerhet i sykehus 
3. Referater med mer 

Tema 
Brukerutvalg 
Psykisk helse og rus/ARA 
Beslutningssaker 

1. Virksomhetsrapportering 
2. Ledelsens gjennomgang 

(ivaretakelse av lovverk og 
kvalitet) 

       Orienteringssaker 
3.  Felles konsept for 

parkering i Vestre Viken 
4. Referater med mer 

Tema 
Kongsberg sykehus 
Budsjett 2017 
 
Beslutningssaker  

1. Virksomhetsrapport 
  
 Orienteringssaker 

2. HR strategi – 
statusmelding 

3. Strategisk 
kompetanseplan 
Referater mm 

Tema 
 
Beslutningssaker 

1. Virksomhetsrapportering 
2. Budsjett og mål 2017 
3. Overordnet risikovurdering av 

foretaket 
4. Rapport: Arbeid med nytt 

sykehus i Drammen 
 
Orienteringssaker 
5. Referater mm 

Merk Omvisning i nytt bygg – HSS 
Drift igangsatt 
Styret møtes søndag kveld 25.  
Budsjett 2017: Samdata 2015 
Arbeid med nytt sykehus i 
Drammen 
Status flytting Lier - Blakstad  

Dialogmøte med brukerutvalget 
 
Budsjett 2017: Statsbudsjett – 
gjennomgang, målbildet 2017 
Arbeid med nytt sykehus i 
Drammen  
 

 
Budsjett 2017: styreseminar 
Arbeid med nytt sykehus i 
Drammen 
 

Styreevaluering 2016 
Julemiddag for styret i etterkant av 
møtet. 

 

 

 

 



 
 
 
NOTAT         19.09. 2016 
 
 
Arbeid med nytt sykehus i Drammen 
 
Bakgrunn 
Styret behandlet 29. august 2016 i sak 35/2016, Arbeid med nytt sykehus i Drammen.  
 
Plattform for videre arbeid ble etablert gjennom foretaksmøte 18. august og saken beskriver 
status i arbeidet per dags dato.  
 
Gjennom arbeidet i høst skal planene for nytt sykehus i Drammen nedjusteres til vedtatt ramme 
på 8,2 milliarder kr. (2015 kroner) gjennom følgende fire tiltak:  
 

1. Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
2. Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
3. Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
4. Større grad av egenfinansiering 

 
Organisering 
I henhold til vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF har Helse Sør-Øst RHF nå overtatt styringen av 
dette prosjektet.  Sykehusbygg HF engasjert til å lede prosjektet på vegne av Helse Sør-Øst RHF.  
 
For å sikre fremdrift og forankring i arbeidet, er det opprettet egen oppfølgingsgruppe mellom 
Helse Sør-Øst RHF/Sykehusbygg HF og Vestre Viken HF.  
 
Gruppen har følgende sammensetning: 
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 

 
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 

 
I tilknytning til de ordinære oppfølgingsmøtene mellom Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF i 
slutten av hver måned, gjennomgår styreleder og administrerende direktør i Vestre Viken HF og 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF status i de enkelte delutredningene.  
 
Status i arbeidet 
1. Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 

 
Målet er å komme frem til en ny basismodell som er enklere og mer effektiv å bygge, og 
dermed gir en redusert investeringskostnad. I dette oppdraget vurderes alle sider av det 
bygningsmessige konseptet i forhold til mulige kostnadsreduksjoner. Siden grunnforholdene 



 
 
 

på tomten er krevende med store avstander til fjell er det spesielt sett på tiltak for å redusere 
fotavtrykk og revurdere byggehøyder. Også andre konstruksjonsmessige og tekniske forhold 
har blitt vurdert, som tydeligere å differensiere arealer for «lette» og ikke-medisinske 
aktiviteter, samt at man plasserer bygget mest mulig kostnadseffektivt på tomten. Ut over 
dette er enhet for stråleterapi innplassert med tanke på funksjonelle avhengigheter og 
samspill med øvrige funksjoner. 

 
I optimaliseringen er det lagt vekt på å videreføre prinsipper og løsninger beskrevet i 
samarbeid med medvirkningsgruppene. Nærhetsbehov og krav til pasient- og arbeidsflyt som 
er beskrevet i hovedfunksjonsprogrammet er videreført så langt som mulig. Det er ikke gjort 
endringer i kapasiteter eller romstørrelser.  
 
Arbeidet har ledet frem til en ny basismodell med mindre fotavtrykk og mer komprimerte 
bygg for somatikk og psykisk helsevern. Både for somatikk og psykiatri er byggene blitt en 
etasje høyere. Den nye basismodellen gir kortere avstander i bygget og vurderes som en 
fordel for all logistikk både med hensyn på pasienter, personell og vareflyt. Basismodellen 
danner nå grunnlag for arkitektene og de tekniske rådgiverne som skal estimere konsekvens 
av endringene i forhold til redusert investeringskostnad. 

 
2. Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 

 
I henhold til mandatet skal det 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. 
 
Følgende funksjoner foreslås utredet videre: 
A. Vurdering av endret opptaksområde for lokalsykehus-funksjonen som følge av 

kommunesammenslåing Asker, Røyken og Hurum. 
Røyken og Hurum kommuner hører i dag til lokalsykehusområdet for Drammen sykehus. 
Det er planlagt kommunesammenslåing av Hurum, Røyken og Asker kommune. Det bør 
vurderes konsekvenser dersom opptaksområdet for lokalsykehusfunksjoner endres som 
følge av dette.  

 
B. Flytting av aktivitet/funksjoner fra Drammen sykehus til Bærum sykehus 
1. Nevrologisk poliklinikk/dagbehandling for Asker og Bærums befolkning 
2. Poliklinikk/dagbehandling for barn og unge for Asker og Bærums befolkning 
3. Hele eller deler av øyeavdelingen  
4. Hele eller deler av ØNH-avdelingen 
5. Medisinske støttefunksjoner: 

a. Mikrobiologi med unntak av det som er nødvendig for ø.hjelp-funksjoner 
b. Innen medisinsk biokjemi: Farmakologiske analyser 



 
 
 
 
 

C. Flytting av deler av elektiv virksomhet fra Drammen sykehus til annet sykehus i 
Vestre Viken 

1. Konsekvenser av flytting av 20 % av elektiv ortopedisk virksomhet – både inneliggende, 
dag og poliklinikk – vurderes. Arealene må da etableres annet sted. 

2. Konsekvenser av flytting av en begrenset del av følgende aktiviteter vurderes: 
gynekologi (ikke kreft), urologi (ikke kreft), karkirurgi (åreknuter) og gastrokirurgi 
(enkle tilstander, f. eks. brokk). Gjelder både poliklinikk, dagkirurgi og innleggelser.   
 

D. Flytting av deler av alderspsykiatri fra NVVS til DPS 
Alderspsykiatrien er i NVVS dimensjonert noe høyere enn i Nytt sykehus Østfold (NØS). 
Den er foreslått vurdert dimensjonert ned til tilsvarende areal som ved NØS. Øvrig 
aktivitet forutsettes flyttet til DPS-ene. 

 
Det skal utredes konsekvenser for pasienter, fagmiljø, driftsøkonomi og 
investeringskostnader ved flytting av hele eller deler av angitte funksjonsområder fra nytt 
sykehus til andre sykehus innenfor helseforetaket. Inkludert i utredningen ligger 
gjennomgang av muligheter for å etablere aktuelle funksjoner og kapasiteter innenfor 
bygningsmassen i de øvrige sykehus.  
 
Det påpekes at det til nå kun er besluttet hvilke områder som skal vurderes. Listen 
inneholder både mer areal enn det vil være nødvendig å redusere prosjektet med, og mer 
areal enn det vil være mulig å innpasse i øvrige sykehus.    

 
3. Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 

 
Per dag dato er ikke arbeidet i gruppen startet.  
 

4. Større grad av egenfinansiering 
 
Gruppen skal levere ny bærekraftsanalyse som viser konsekvensene av endret investeringsnivå 
og driftskostnader. Arbeidet er igangsatt og vil jobbe parallelt med det øvrige 
utredningsarbeidet.  

 
Forankring og medvirkning  
Vestre Vikens rolle dreier seg i stor grad om medvirkning i prosjektet og forankring av prosesser 
i egen organisasjon. 
 
Foruten allerede etablerte møtearenaer med ledere, ansattes representanter og brukere, er det 
etablert utvidet møtearena mellom Administrerende direktør og de tillitsvalgte og 
vernetjenesten, som i tillegg til hovedtillitsvalgte og hovedverneombud omfatter 
klinikktillitvalgte og verneombud ved alle sykehus i Vestre Viken HF. 
  
 
 
Det vises i denne sammenheng til følgende møteplan: 
 



 
 
 

 
For å sikre og forankre forslag til tiltak og endringer som følger av utredningsarbeidet i linjen og 
organisasjonen, er det opprettet referansegrupper for tiltak 1 og 3, henholdsvis Generell 
optimalisering av foreliggende skisseprosjekt og Vurdering av etappevis utbygging og 
fremdriftsmessige forutsetninger. Referansegruppene utarbeider og innstiller forslag til 
endringer basert på mottatte forslag til tiltak og endringer. 
 
For tiltak 2, Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter, 
etableres det arbeidsgrupper innen det enkelte fagområde som skal utredes, dvs.: 

• Øye 
• ØNH 
• Laboratorietjeneste 
• Psykisk helse og rus (PHR) 

 
Gruppene skal kartlegge konsekvenser av flytting eller deling av de ulike funksjonsområdene 
som er besluttet vurdert iht.: 

• Pasientperspektiv 
• Fagmiljø 
• Driftsøkonomi 

 
I tillegg vil klinikk for intern service og klinikk for prehospitale tjenester holdes løpende 
orientert om status i arbeidet og derved gi tilbakemelding vedrørende planer og endringer som 
påvirker deres ansvarsområder.  
 
Ut over interne medvirkningsprosesser legges det opp til et møte med kommunene  der de kan 
gi sine innspill vedrørende høstens planarbeid med nytt sykehus i Drammen.  Dette møtet 
planlegges til begynnelsen av november.  
 
 

 2016 2017 

Aktivitet August September Oktober November Desember Januar Februar 

Oppfølgingsmøte Oppfølgingsgruppen   25 9, 23 14, 21 11, 23 2   

Oppfølgingsmøte VV-HSØ 29 29 26 25 8   

Styremøte VV   29 26 24 28 19   

Ledermøte VV  30 6 11, 18 1, 15, 29 6   

HAMU  6  29    

Referansegruppe tillitsvalgte og 
verneombud 

 15 13 17 15   

Brukerutvalget  12 10 14 5   

Styremøte HSØ – Styrebehandling av 
utredningen 

      2 

 



 
 
 
Notat         21. 09.2016 
 
 
Status for omstilling psykiatrisk avdeling Lier og Blakstad 
I styremøte 29. august ba styret om å få en orientering i et senere styremøte om fremdrift og 
pågående flytting fra Lier til Blakstad. 
 
De to sykehusavdelingene har til sammen ca 2000 innleggelser i året. 
Det er mellom 700 – 800 medarbeidere ved de to sykehusavdelingene som blir berørt av 
omstillingen. Sammenslåing av dobbeltfunksjoner, og spesialisering av tjenestetilbud medfører 
endring av oppgaver og stillingssammensetning ved omtrent samtlige seksjoner. 
De første arbeidene rundt ny organisasjonsmodell ble gjort i 2013, og målsettingen har vært å 
gjennomføre sammenslåingen med en kartleggingssamtale og innplassering i ny modell for 
samtlige medarbeidere. Lengden på omstillingen har imidlertid medført at det er sannsynlig at 
det må arbeides frem en ny modell for noen av funksjonene før sammenslåingen er sluttført. 
 

Gjennomført i 2015 Pågående arbeid i 2016 2017 

Sammenslåing av de to 
alderspsykiatriske 
poliklinikkene, nå lokalisert 
på Blakstad 

Ferdigstilling av ny 
organisasjonsmodell og 
lederstruktur for avdelingen 

Omstilling akuttpsykiatrien 
ferdigstilles – ny 
bygningsmessig løsning, 
flytting fra Lier 

Sammenslåing av 
sikkerhetsseksjonen, nå 
lokalisert  på Blakstad 

Intern flytting av russeksjon 
på Blakstad til annet bygg for 
å starte nødvendig oppussing, 
er gjennomført i juli 

Flytte resterende seksjoner 
fra Lier til Blakstad 

Midlertidig flytting av 
spesialisert tilbud fra 
Blakstad til Lier  

Intern flytting av akuttseksjon 
på Blakstad for å etablere 
modulbygg og starte 
nødvendige ombygninger – 
(ikke startet ennå) 

 

Endret oppgavefordeling 
mellom de lukkede 
psykosepostene 

Oppstart omstilling av 
medarbeidere i 
akuttpsykiatrien 

 

Sammenslåing av de 
alderspsykiatriske 
døgnseksjonene, nå lokalisert 
på Blakstad 

  

Intern flytting av en seksjon 
på Lier for å øke 
døgnplassene 

  

 



 
 
 
 
 
Risikoområder under omstillingen: 

• Brukerutvalget i Vestre Viken er orientert om pågående omstilling. I hovedsak får ikke 
omstillingen konsekvenser for pasientbehandlingen, men det vurderes at det kan bli 
kapasitetsproblemer under flyttingen av akuttpsykiatrien. Det vil bli iverksatt tiltak for å 
møte denne utfordringen. 

• Det har vært perioder med lav rekruttering, og mange ledige sykepleierstillinger. Dette 
har vært mest merkbart i akuttpsykiatrien på Lier. 

• Sikkerhetsrutiner med alarm og hvilken seksjon som avhjelper ved utløsing av alarm har 
vært under stadig endring på Lier, ved at det er færre seksjoner. Dette er det etablert 
løsninger for. Dette vil også bli et risikoområde på Blakstad i perioden fremover når 
seksjoner må midlertidig flytte grunnet ombygning. 

• Det er to ulike kulturer, med sterke tradisjoner. Det har medført noe 
samarbeidsproblematikk i oppstart av sammenslåing, med store variasjoner mellom 
seksjonene. 

• Oppgavene i sykehuspsykiatrien medfører at det ikke er gjennomførbart med reduksjon 
av kapasitet for å gjennomføre omstillingene, dette vil det bli arbeidet spesielt med i 
forkant av flyttingen av akuttpsykiatrien. 

• Usikkerhet for medarbeidere i forbindelse med omstilling, opplevelse av tap (reisevei, 
arbeidskollegaer, endring i pasientgruppe etc.) 

• Lengden på omstillingen 
• Det er økonomisk risiko knyttet til rekrutteringsvansker under omstillingen 

 
 
Tiltak: 

• Det er avholdt møter med fylkesmennene og de to kontrollkommisjonene for å orientere 
om sammenslåingen 

• Fagdager for å samle personalgruppene på tvers av avdelingene, med endring som tema 
• Samarbeid med NAV-arbeidslivssenteret om handlingsplaner for organisasjonskultur og 

tilsvarende for flere seksjoner som har vært i omstilling. 
• Regelmessige møter med de sentrale aktørene, ledere, tillitsvalgte og verneombud 
• Egen ”knapp” på Intranettet hvor informasjon legges ut 
• Omfattende medvirkning i arbeidet med ny organisasjonsmodell med bistand fra HR-

avdelingen og OU-avdelingen 
• Samkjøring av faste ledermøter mellom avdelingene gjennom flere år 
• Felles ledersamlinger siden oppstart av sammenslåingsprosessen i 2013 
• Informasjonsmøter for alle medarbeidere 

 
I tillegg har medarbeidere blitt kjent gjennom faste møteplasser knyttet til driftssituasjonen 
(inntaksmøter), og det er tett kontakt og samhandling mellom de to avdelingene. 
Denne høsten starter avdelingene opp med felles møteplasser for spesialistene, og det 
planlegges en egen satsning på ledergruppeutvikling i 2017. 
I forhold til pasientsituasjonen avhjelper de to sykehusavdelingene hverandre. 
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