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 Dato: 28. oktober 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Telefonstyremøte 

Dato: 28. oktober 2016 

Tidspunkt: Kl. 11 - 12 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Ingeborg Sivertsen  Nestleder                       
Margrethe Snekkerbakken   Styremedlem – forlot møtet 11.45 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem – forlot møtet 11.50 
Hildur Horn Øien  Styremedlem 
Line Spiten  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
 
Brukerrepresentanten Anne Helene Lindseth 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 A. Abrahamsen Prosjektdirektør nytt sykehus 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Møteinnkallingen ble godkjent. 
 
Sak 46 – Orientering om status prosjekt nytt sykehus 
 
Prosjektdirektør Rune Aksel Abrahamsen orienterte om arbeid med nytt sykehus i 
arbeidsgruppe 1 – Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
 
Fagdirektør Halfdan Aass orienterte om arbeid i arbeidsgruppe 2 – Revurdering av 
helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter  
 
Prosjektdirektør Rune Aksel Abrahamsen orienterte kort om det pågående arbeidet i 
arbeidsgruppe 3 og 4, Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger  
og Større grad av egenfinansiering 
 
Styret signaliserte betenkeligheter med eventuell flytting av øyeavdelingen fra Drammen til 
Bærum. Styret ba administrasjonen om å utrede optimalisering av arealbruk innen psykisk 
helsevern som et alternativ til flytting av øyeavdelingen slik at Vestre Vikens totaløkonomi 
kommer bedre ut. Utredningene skal bl.a. belyse 

• Forholdet mellom sykehuspsykiatrien og DPS, bl.a. alderspsykiatrien  
• Utnytte sykehusene optimalt med tanke på funksjoner innen psykisk helse og rus 

som alternativ til leide lokaler 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
 
Styret tok gjennomgangen til orientering. 
 
Protokolltilførsel: 
De ansattes representanter mener det er svært uklokt å ta ut øyeavdelingen fra Nytt Vestre 
Viken sykehus. Øyefaget er en integrert del av et stort akuttsykehus. Øye har en av de 
største poliklinikkene i VV-HF, med mer enn 30 000 konsultasjoner hvert år, og 80 % av 
disse pasientene kommer fra Buskerud. Tilgjengeligheten for disse pasientene vil være 
betydelig enklere til Brakerøya enn til f. eks Bærum sykehus. Alternativkostnaden ved å 
legge øyeavdelingen et annet sted enn i NVVS er usikker, men så vidt vi kan forstå minst 
like stor.  Det er stor fare for å bryte opp et godt fungerende fagmiljø, der det er mange 
alternative jobbmuligheter i vårt område, ved en slik evt. flytting.  
 
 
 
 
 
 
Drammen 28. oktober 2016 
 
 
 
 
Torbjørn Almlid    
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