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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   5. desember 
Møtetid:   kl. 12.00-16.00 
Møtested:   Kongsberg sykehus 
 
 
PROGRAM    
    

 
Kl.11.30 Lunsj for styret  
 
Kl.12.00   Dialogmøte med brukerutvalget  
 
Kl.13.00   Kongsberg sykehus  
 
Kl.13.30   Behandling av styresaker  
   Orientering om status nytt sykehus 
 
Kl.14.30  Budsjettseminar  
 
     

 
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: 28. november 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte12. 2016 

 

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

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 5. desember  

 
47/2016 

Godkjenning av styreprotokoll 24. og 28. oktober 
 
Vedlegg:  

1. Foreløpig styreprotokoll 24. oktober 
2. Foreløpig styreprotokoll 28. oktober 

 
 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 

48/2016 

Virksomhetsrapport per 31. oktober  
 
Vedlegg: 
1. Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering pr 31. oktober 2016 
2. Vedlegg 2 – Klinikkrapportering pr 31.oktober 2016 

 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 
49/2016 
 

Orienteringer  
 
Vedlegg:  
1. Åpent brev til styret datert 6. november 2016 
2. Brukerutvalget referat 14. november  
3. Foreløpig møteprotokoll fra styremøte i HSØ 17. november 
4. Sentralt kvalitetsutvalg 29. november - ettersendes 
5. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr. 28. november 2016 

 
ANDRE ORIENTERINGER 
  

1. Prosjektstatus arbeid med nytt sykehus i Drammen (muntlig orientering) 
2. Notat: Saldering budsjett 2017 
 

 
 

EVENTUELT 
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Saksfremlegg 
 
 
Godkjenning av styreprotokoller fra 26. september 2016 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  Vestre Viken 47/2016 05.12. 2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Foreløpig protokoll fra 24. og 28. oktober 2016 
 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokollen fra styremøtene 24. og 28. oktober 2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 28. november 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 28.11. 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 92864147 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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 Dato: 24. oktober 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Lier sykehus 

Dato: 24. oktober 2016 

Tidspunkt: Kl. 12 – 16.40  

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Ingeborg Sivertsen  Nestleder                       
Margrethe Snekkerbakken   Styremedlem  
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem 
Hildur Horn Øien  Styremedlem 
Line Spiten  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
 
Brukerrepresentanten Anne Helene Lindseth og Toril Krogsund deltok som observatør med møte 
og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør 
Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør 
Halfdan Aass Fagdirektør 
Ørjan Angel Sandvik  Økonomidirektør 
Finn Egil Holm Direktør kommunikasjon 
Kirsten Hørthe Klinikkdirektør psykisk helse og rus 
Narve Furnes Klinikkdirektør for intern service 
Rune A. Abrahamsen Prosjektdirektør nytt sykehus 
Cecilie Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Kl.12 Klinikkdirektør Kirsten Hørthe ga innledningsvis et historisk 

tilbakeblikk på Lier og planer og vedtak for ny psykiatrisk avdeling i 
Vestre Viken.  
Narve Furnes orienterte om eiendommen til Lier og viste rundt på Lier 
i bygg C (tidligere alderspsykiatrisk avdeling)og på uteområdet .  
Avdelingslederne Heidi Taksrud og Carsten Bjerke orienterte om 
sammenslåing av Blakstad og Lier. Klinikkdirektør Kirsten Hørthe 
orienterte avslutningsvis om utviklingsbildet innen psykisk helse og 
rus i perioden 2014-2016. 

 
Fra kl. 14  Behandling av styresaker. 
 
Godkjenningssaker 
 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 

 
Sak 43/2016 Godkjenning av styreprotokoll 26. september 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
  
Protokollene fra styremøtet 26. september 2016 godkjennes. 
 
Nytt sykehus – prosjektstatus 
 
Prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen orienterte om optimalisering av skisseprosjektet og 
videre framdrift for pågående arbeid. 
 
Beslutningssaker  
 
Sak 44/2016 Virksomhetsrapport per 30. september 
 
Innledningsvis orienterte fagdirektør Halfdan Aass om styringsindikatorer. Økonomidirektør Ørjan 
Angel Sandvik orienterte om resultater per 30. september. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret tar virksomhetsrapport per 30. september til orientering.  
 
Orienteringssaker 
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Sak 45/2016 Orienteringer 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Andre orienteringer 

• Notat: Status for omstilling psykiatrisk avdeling Lier og Blakstad  
• Notat: Status budsjettarbeid 2017  

Styret ønsker å gå videre med områder som er foreslått i budsjettnotatet med følgende 
presisering: 

o Psykisk helse og rus – omlegging til poliklinisk virksomhet, helhetlig 
dimensjonering døgn – dag 

o Rehabilitering – tilpasning av bruken  
o Stab – tilpasning/reduksjon gir positiv signaleffekt 
o Outsourcing - utnytte det nye statlige handlingsrommet 
o Innleid arbeidskraft – realistisk budsjettering og strammere styring 
o Husleie – utnytte egne arealer maksimalt 

 
• Notat: Dialogkonferanse med ordførerne i samarbeidskommunene og Vestre Vikens styre  

o 15. juni 2017 
 
Eventuelt 
 
Ingen saker. 
 
 
 
Lier, 24. oktober 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: 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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styreleder         
            
  
Ingeborg Sivertsen       Margrethe Snekkerbakken 
    
 
 
Hildur Horn Øien       Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
Harald Bergan   Line Spiten   John Egil Kvamsøe 
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.oktober 2016  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 48/2016 05.12.2016 
 
Vedlegg: 1. Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering pr 31.oktober 2016 

2. Vedlegg 2 – Klinikkrapportering pr 31.oktober 2016 
 

 
Ingress 
Resultat pr 31.oktober viser et overskudd på 114,5 MNOK og et negativt budsjettavvik på 10,5 
MNOK.  Resultat i oktober måned viser et overskudd på 18,3 MNOK og et positivt budsjettavvik på 
5,8 MNOK.  Prognosen for året inkludert gevinst ved salg av Lerberg på 16 MNOK, viser et resultat 
på 166 MNOK. Prognose fra ordinær drift er på 150 MNOK i tråd med budsjettkrav. 
 
 
Forslag til vedtak  
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per 31.oktober til orientering.  
 

 
 

Drammen, 28. november 2016 
 

Nils Fredrik Wisløff 
 

Administrerende direktør 

Dato: 28.november 2016 
Saksbehandler: Ørjan Sandvik 
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Sammendrag  
 
Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen per 31.oktober 
2016. Rapporteringen gir tall for driftsresultat og øvrige måltavle-parametere. De viktigste 
resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet per 31.oktober 2016 er 
oppsummert i måltavlen under: 
 

 
 
- Resultat fra ordinær drift per 31.oktober viser et overskudd på 114,5 MNOK, som er 10,5 

MNOK bak budsjett.  Resultat i oktober måned isolert viser et overskudd på 18,3 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 68,5 MNOK bak samme periode i fjor. 
Prognosen for året inkludert gevinst ved salg av Lerberg på 16 MNOK, viser et resultat på 
166 MNOK. Prognose fra ordinær drift er på 150 MNOK i tråd med resultatkrav i budsjettet. 
 

- Samlet aktivitet hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 469 poeng foran budsjett, og 
er 2900 poeng foran samme periode i fjor. Dette gir en vekst på 3,6 % per oktober 
sammenlignet med 2015.  Prognose for året gir aktivitet på 554 poeng foran budsjett, en 
vekst på 3,1 % mot 2015. 

 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 18 265 114 534 166 000

Mål 12 500 125 000 150 000

Avvik 5 765 -10 466 16 000

I fjor 19 926 183 014 226 833

2 Virkelig 8 311 83 779 100 680

Mål 8 540 83 311 100 126

Avvik -229 469 554

I fjor 8 395 80 879 97 627

3 Virkelig 22 408 196 559 239 900

Mål 21 949 204 118 249 110

Avvik 459 -7 559 -9 210 

I fjor 21 700 191 742 229 678

4 Virkelig 7 095 7 156 7 147

Mål 7 037 7 063 7 063

Avvik 58 93 84

I fjor 7 066 7 045 7 050

5 Virkelig 6,4 7,0 7,1

Mål 6,8 7,0 7,1

Avvik -0,4 0,1 0,0

I fjor 6,8 7,3 7,3

6 Virkelig 60 59 63

Mål 65 65 65

Avvik -5 -6 -2 

I fjor 67 69 67

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

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

8 Virkelig 1,0 % 1,7 % 1,5 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,0 % 1,7 % 1,5 %

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

KVALITET
Korridorpasienter
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
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- Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 7559 bak 
budsjett hittil i år, men er 4817 konsultasjoner foran samme periode i fjor.  Aktivitet i 
oktober måned er 459 konsultasjoner foran 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 november er 7095. Dette er 58 månedsverk mer enn budsjettert. 
Hittil i år er det 93 månedsverk mer enn budsjettert, en vekst på 1,6 % mot fjoråret. 
Prognose for året gir et overforbruk på 84 årsverk i forhold til plan, en vekst på 1,4 % mot 
fjoråret. 

 
- Sykefravær i september er på 6,4 %.  Dette er 0,4 % under mål for perioden, og lavere enn 

ved samme periode i fjor.  Hittil i år er sykefravær på 7,0 % som er på budsjettert nivå.   
Prognosen for året gir gjennomsnittlig sykefravær på 7,1 % i tråd med budsjett.  

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

mål på 65 dager. Prognosen for året er 63 dager, som er lavere enn målet 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 0,6 %. 

 
- I oktober er det registrert 1,0 % korridorpasienter.  Hittil i år er det registrert 1,7 % 

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

 
 

Hovedtrekkene i regnskapet pr 31.oktober 2016 
 

 
 
Resultatet pr 31.oktober viser et overskudd på 114,5 MNOK.  Dette er 10,5 MNOK bak budsjett, 
og er 68,5 MNOK bak oktober i fjor.   
 
Resultat i oktober måned viser et overskudd på 18,3 MNOK, som er 5,8 MNOK foran budsjett.   
 

pr oktober 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 - 469 198 - 469 198  - 4 490 717 - 4 490 717  0 % - 4 638 221 -3 %
ISF inntekter - 180 180 - 186 283 - 6 104 - 1 865 059 - 1 844 729  20 330 1 % - 1 770 012 5 %
Gjestepasient inntekter - 9 863 - 9 340  523 - 97 007 - 93 713  3 294 4 % - 91 717 6 %
Øvrige driftsinntekter - 74 432 - 76 165 - 1 734 - 690 718 - 689 898  819 0 % - 692 362 0 %
SUM Inntekter - 733 672 - 740 987 - 7 315 - 7 143 501 - 7 119 057  24 444 0 % - 7 192 313 -1 %

Varekostnader  94 246  94 348  101  922 673  887 986 - 34 687 -4 %  772 124 19 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  41 097  50 426  9 329  455 695  487 744  32 049 7 %  493 592 -8 %
Innleid arbeidskraft  2 606  1 552 - 1 054  37 453  20 614 - 16 839 -82 %  36 365 3 %
Lønnskostnader  480 961  483 398  2 437  4 652 048  4 640 450 - 11 598 -0,2 %  4 791 046 -3 %
Avskrivninger og nedskrivninger  21 211  21 410  199  202 401  206 025  3 624 2 %  192 020 5 %
Andre driftskostnader  75 028  76 160  1 132  754 611  739 430 - 15 181 -2 %  707 339 7 %
Netto finanskostnader  258  1 194  935  4 086  11 808  7 722 65 %  16 814 -76 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  715 408  728 487  13 079  7 028 967  6 994 057 - 34 910 -0,5 %  7 009 299 0 %

Resultat - 18 264 - 12 500  5 764 - 114 534 - 125 000 - 10 466 -8 % - 183 014 -37 %
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Totale inntekter hittil i år er på 7143,5 MNOK, og er 24,4 MNOK foran budsjett. Det positive 
avviket skyldes i hovedsak høyere ISF-inntekter enn budsjettert.     
 
Driftskostnader inklusive finans er på totalt 7029 MNOK hittil i år.  Dette er 34,9 MNOK mer enn 
budsjettert.  Lønnskostnader og innleie er til sammen 28,4 MNOK høyere enn budsjett pr 
31.oktober.  Varekostnader er 34,7 MNOK og andre driftskostnader er 15,2 MNOK over budsjett, 
mens gjestepasientkostnader, avskrivninger og finansområdet er foran budsjett.   
 
Hovedtrekkene i klinikkenes regnskaper pr 31.oktober 2016  
 

 
  
Klinikkene Ringerike sykehus, Prehospitale tjenester, Stabene og overordnet område VVHF viser 
resultater i tråd med eller bedre enn budsjett hittil i år. Overskudd budsjetteres i sin helhet som 
en del av felles økonomi.  
 
Per oktober viser klinikkene Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, 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-poeng produsert i eget foretak er 229 poeng bak budsjett i oktober.  
 
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 554 poeng foran budsjett. 
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Pasientbehandling psykisk helse og rus 
 

 
 
Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er lavere enn budsjettert hittil i år. Sammenlignet med 
tilsvarende periode i 2015 viser pasientbehandlingen målt som totalt antall behandlinger 
innenfor psykisk helse og rus en reduksjon på 1,8 % for antall liggedøgn, og 1,2 % reduksjon for 
antall utskrevne pasienter, mens antall polikliniske konsultasjoner er foran samme periode i fjor 
med 2,5 %.    
 
Prognose for året gir 9 210 færre polikliniske konsultasjoner enn budsjettert, et budsjettavvik på 
- 3,7 %. 
  
Bemanning  
Gjennomsnittlig utbetalte brutto månedsverk hittil i 2016 er 93 månedsverk mer enn plan. 
Utbetalte månedsverk i november er 58 mer enn plan. Totalforbruk hittil i år viser en vekst på 
om lag 1,6 % i forhold til samme periode i fjor.  Prognosen for året gir et overforbruk på totalt 84 
månedsverk, 1,4 % vekst mot fjoråret. 
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Resultatutvikling pr klinikk 

 
 
Resultatet i oktober viser overskudd på 18,3 MNOK. I regnskapet for oktober viser mange 
klinikker underskudd.  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 viste et overskudd på 21 MNOK, 
et negativt avvik mot budsjett på 29 MNOK. Avvikene er størst i juli og august(-23 MNOK).  
Resultat hittil i 3.tertial viser et positiv avvik mot budsjett på 12,8 MNOK. 
 
Felles økonomi viser et positiv avvik mot budsjett i oktober.  Det positive avviket skyldes mindre 
forbruk på gjestepasientområde og høykostmedisin. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I år 7045 7029 7093 7069 7044 7052 7174 7445 7515 7150 7095 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7062
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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Resultat pr klinikk 1 T Mai Juni Juli Aug Sep Okt Hittil i år

Drammen 2 676 71 2 439 -2 488 -2 691 -246 -3 101 -3 341 
Bærum -3 660 -2 217 1 631 -3 983 -5 269 -147 -2 657 -16 301 
Ringerike 1 467 -551 1 179 -741 -240 1 059 -1 165 1 009
Kongsberg -1 055 -2 246 -1 510 -585 -1 541 1 154 -1 683 -7 466 
Intern service -8 530 -3 055 5 490 845 -114 2 363 1 296 -1 705 
Psykisk helse og rus -6 428 -5 045 1 530 -2 963 -4 359 1 532 -1 142 -16 875 
Prehospital tjenester 334 207 -919 302 1 174 354 1 576 3 028
Medisinsk diagostikk -2 527 -919 1 296 -3 -621 924 -1 178 -3 029 
Stabene 1 556 -311 986 1 304 488 1 107 2 207 7 336
Felles økonomi 71 536 21 848 -803 12 312 11 317 11 556 24 111 151 877
Resultat 55 368 7 781 11 318 3 999 -1 855 19 658 18 265 114 534
Resultatkrav 50 000 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 125 000
Avvik mot budsjett 5 368 -4 719 -1 182 -8 501 -14 355 7 158 5 765 -10 466 
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Tiltak som iverksettes 
Styret vedtok i ekstraordinært styremøte den 8. september 2016, at resultatkrav for 2016 
opprettholdes.  Etter styremøte 8. september 2016 er det utarbeidet tiltak ved klinikkene for å 
sikre resultatet fra ordinær drift på 150 MNOK, i tråd med budsjett.  Klinikkenes tiltak fremgår 
av de klinikkvise vedlegg. 
 
Basert på tiltakene som nå er utarbeidet og presentert i denne saken vil tiltakseffekter kunne 
sikre et resultat fra ordinær drift i tråd med budsjett på 150 MNOK, før mergevinst på salg av 
Lerberg (16 MNOK). 
 
Administrerende direktør sine vurderinger  
 
Styret vedtok i ekstraordinært styremøte 9.september og ordinært styremøte 26. september å 
opprettholde resultatkravet på 150 MNOK for 2016, og ba administrerende direktør iverksette 
nødvendige tiltak for å sikre dette.  
 
Administrerende direktør viser til at klinikkene til styremøte 26. september hadde utarbeidet en 
samlet tiltaksplan med verdi på om lag 44 MNOK.  Tiltakseffektene er periodisert slik at de skal 
ha størst virkning i regnskapet 4. kvartal.  
 
Regnskapet i oktober viser et overskudd på 18,3 MNOK, noe som er 5,8 MNOK bedre enn 
budsjett.  Administrerende direktør minner om at foretaket i gjennomsnitt må ha et resultat som 
er 5,2 MNOK bedre enn budsjett for hver av de siste to månedene for å oppnå resultatmålet.  
Dette betyr et resultat på om lag 18 MNOK hver måned ut året.  
 
Administrerende direktør vurderer situasjonen som fortsatt krevende tross et godt resultat for 
september og oktober. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus(PHR) var første halvår om lag 
på samme nivå som forrige år. Styret vedtok i møte i juni å styrke bevilgningen til klinikken med 
5 MNOK og ba klinikken om å iverksette nye tiltak for å øke den polikliniske aktiviteten. 
Administrerende direktør er tilfreds med at klinikken etter rapportering for oktober har justert 
prognosen og forventer en vekst i poliklinisk aktivitet på 5,7 % fra 2015 til 2016. 
 
Tiltakene som nå er iverksatt skal først og fremst gi reduksjon i bemanning i foretaket. 
Bemanningstall for november viser en positiv trend.  Dette indikerer at implementering av nye 
innsparingstiltak gir de planlagte økonomiske effekter på lønnsområdet.  
 
Administrerende direktørs samlede vurdering etter oktober er at et resultat på 150 MNOK er 
innenfor rekkevidde og er godt forankret i klinikkene. Resultatoppnåelse i tråd med vedtatt 
budsjett krever medvirkning fra hele organisasjonen, ledere på alle nivåer, tillitsvalgte og 
ansatte.   
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapportering pr 31.oktober 2016 
til orientering. 



 
Vedlegg 1 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.oktober 2016 
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1 VESTRE VIKEN HF 
 
Sammendrag 
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 31.oktober 2016. Resultatet for VVHF pr oktober 
viser et akkumulert overskudd på 114,5 MNOK.  Dette er 10,5 MNOK bak budsjett. Inntektssiden er 
24,4 MNOK over budsjett, mens driftskostnader inklusive finans er 34,9 MNOK mer enn budsjettert. 
 
I oktober måned var andel fristbrudd 1 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 60 
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. Resultatkravet er uendret som følge av budsjettkorreksjoner.  
 
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).  
 
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.  
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Det er iverksatt tiltak i 2016 for å sikre tettere oppfølging på investeringsområdet, og at investeringer 
i 2016 ikke overstiger saldert budsjett og tilgjengelig likviditet.  Endelig investeringsnivå vil blant 
annet være avhengig av årsprognosen og realisert salg av eiendom.   
 
 

1.1 Økonomisk situasjon 
Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr 31.oktober 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.  
 
Resultat per oktober viser et overskudd på 114,5 MNOK. Dette er 10,5 MNOK bak budsjett, og er 
68,5 MNOK bak resultat per oktober i fjor.  
 
Driftsinntekter er 24,4 MNOK foran budsjett, men driftskostnadene inklusive finanskostnader viser et 
negativt avvik i forhold til budsjett på 34,9 MNOK hittil i år.  
Resultat i oktober måned viser et overskudd på 18,3 MNOK. Dette er 5,8 MNOK foran budsjett. 
Inntekter i september er 7,3 MNOK lavere enn budsjettert, og driftskostnader inklusiv finans viser et 
positiv avvik på 13,1 MNOK i forhold til budsjett.   
 
Driftsinntekter 

 
 
Hittil i år er driftsinntektene 24,4 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er til 
sammen 23,6 MNOK foran budsjett, og øvrige driftsinntekter er 0,8 MNOK foran budsjett.  
Driftsinntekter hittil i år er 98,7 MNOK foran oktober i fjor, en økning på 4 %. 
 

pr oktober 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 - 469 198 - 469 198  - 4 490 717 - 4 490 717  0 % - 4 638 221 -3 %
ISF inntekter - 180 180 - 186 283 - 6 104 - 1 865 059 - 1 844 729  20 330 1 % - 1 770 012 5 %
Gjestepasient inntekter - 9 863 - 9 340  523 - 97 007 - 93 713  3 294 4 % - 91 717 6 %
Øvrige driftsinntekter - 74 432 - 76 165 - 1 734 - 690 718 - 689 898  819 0 % - 692 362 0 %
SUM Inntekter - 733 672 - 740 987 - 7 315 - 7 143 501 - 7 119 057  24 444 0 % - 7 192 313 -1 %

Varekostnader  94 246  94 348  101  922 673  887 986 - 34 687 -4 %  772 124 19 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  41 097  50 426  9 329  455 695  487 744  32 049 7 %  493 592 -8 %
Innleid arbeidskraft  2 606  1 552 - 1 054  37 453  20 614 - 16 839 -82 %  36 365 3 %
Lønnskostnader  480 961  483 398  2 437  4 652 048  4 640 450 - 11 598 -0,2 %  4 791 046 -3 %
Avskrivninger og nedskrivninger  21 211  21 410  199  202 401  206 025  3 624 2 %  192 020 5 %
Andre driftskostnader  75 028  76 160  1 132  754 611  739 430 - 15 181 -2 %  707 339 7 %
Netto finanskostnader  258  1 194  935  4 086  11 808  7 722 65 %  16 814 -76 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  715 408  728 487  13 079  7 028 967  6 994 057 - 34 910 -0,5 %  7 009 299 0 %

Resultat - 18 264 - 12 500  5 764 - 114 534 - 125 000 - 10 466 -8 % - 183 014 -37 %

pr oktober 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 - 180 180 - 186 283 - 6 104 - 1 865 059 - 1 844 729  20 330 1 % - 1 770 012 5 %
Gjestepasient inntekter - 9 863 - 9 340  523 - 97 007 - 93 713  3 294 4 % - 91 717 6 %

Polikliniske inntekter - 24 827 - 26 995 - 2 167 - 231 331 - 238 232 - 6 900 -3 % - 222 585 4 %
Øremerket tilskudd ”Raskere tilbake” - 2 592 - 2 923 - 331 - 23 075 - 23 616 - 541 -2 % - 24 135 -4 %
Andre øremerkede tilskudd - 3 606 - 3 646 - 40 - 35 997 - 36 461 - 464 -1 % - 35 212 2 %
Utskrivningsklare pasienter - 505 - 1 299 - 794 - 8 690 - 10 518 - 1 828 -17 % - 8 781 -1 %
Andre driftsinntekter - 42 901 - 41 303  1 598 - 391 624 - 381 072  10 552 3 % - 401 649 -2 %

Øvrige driftsinntekter - 74 432 - 76 165 - 1 734 - 690 718 - 689 898  819 0 % - 692 362 0 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 264 474 - 271 789 - 7 315 - 2 652 784 - 2 628 341  24 444 1 % - 2 554 092 4 %
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Driftsinntekter i oktober måned er 7,3 MNOK bak budsjett.  Det negative avviket er knyttet til lavere 
ISF-inntekter og øvrige driftsinntekter enn budsjettert.    
 
Driftskostnader inklusive finans 

 
 
Sum driftskostnader inklusive finans per oktober viser et negativt avvik mot budsjett på 34,9 MNOK, 
og ligger 0,3 % over samme periode i fjor. Sum driftskostnader i oktober måned viser et positivt avvik 
mot budsjett på 13,1 MNOK.  
 
Varekostnader er 34,7 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. I oktober måned er varekostnader på 
budsjettert nivå. Overforbruket hittil i år er i stor grad knyttet til medikamenter, laboratorierekvisita 
og medisinske forbruksvarer som følge av høy aktivitet. Kostnader for biologiske legemidler viser et 
positivt avvik mot budsjett på 9,3 MNOK hittil i år. 
 
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er 32 MNOK lavere enn budsjettert per oktober, og er 
9,3 MNOK lavere enn budsjettert i oktober måned. Det lave forbruket 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 1,9 MNOK mer enn budsjettert hittil i år.  
 
Lønnskostnader er 11,6 MNOK mer enn budsjett hittil i år. Gjennomsnittlig avvik pr måned på 
lønnsområdet er 1,2 MNOK mer enn budsjett.  Lønnskostnader inkluderer forventede effekter av 
årets lønnsoppgjør.   
 

 
 
I oktober måned viser lønnsområdet et positiv avvik mot budsjett på 2,4 MNOK.  

pr oktober 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  94 246  94 348  101  922 673  887 986 - 34 687 -4 %  772 124 19 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  41 097  50 426  9 329  455 695  487 744  32 049 7 %  493 592 -8 %
Innleid arbeidskraft  2 606  1 552 - 1 054  37 453  20 614 - 16 839 -82 %  36 365 3 %
Lønnskostnader  480 961  483 398  2 437  4 652 048  4 640 450 - 11 598 -0,2 %  4 791 046 -3 %
Avskrivninger og nedskrivninger  21 211  21 410  199  202 401  206 025  3 624 2 %  192 020 5 %
Andre driftskostnader  75 028  76 160  1 132  754 611  739 430 - 15 181 -2 %  707 339 7 %
Netto finanskostnader  258  1 194  935  4 086  11 808  7 722 65 %  16 814 -76 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  715 408  728 487  13 079  7 028 967  6 994 057 - 34 910 -0,5 %  7 009 299 0,3 %
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Det positive budsjettavviket i september skyldes i hovedsak feil periodisering av budsjett for 
arbeidsgiveravgift. I september er det et positivt avvik på arbeidsgiveravgift på 11 MNOK i forhold til 
budsjett. Budsjettet for arbeidsgiveravgift i september er for høyt i forhold til lønnsutbetalinger.  Det 
motsatte er tilfellet for tidligere perioder, der budsjett for arbeidsgiveravgift er periodisert med et for 
lavt beløp pr måned.  Feil periodisering av budsjett har gitt mindre negative avvik i perioden januar til 
august, og et stort positiv avvik i september.  Resultat og budsjettavvik hittil i år er korrekt.  Budsjett 
pr måned ut året for arbeidsgiveravgift er riktig periodisert.    
 
Innleie er 16,8 MNOK mer enn budsjett hittil i år, og er 1,1 MNOK mer enn ved samme periode i fjor. 
Innleie i oktober måned er 1,1 MNOK mer enn budsjettert.   
 
Netto finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 7,7 MNOK. Finanskostnader er lavere 
enn budsjett som følge av bedre likviditet enn budsjettert.  Finanskostnader i oktober viser et positiv 
avvik mot budsjett på 0,9 MNOK.   
 
Avskrivninger viser et positiv avvik mot budsjett per oktober på 3,6 MNOK.  I oktober måned viser 
avskrivninger et positivt avvik på 0,2 MNOK.  
 

1.2 Resultat estimat pr oktober 

  
 
Prognosen rapportert til HSØ pr oktober inkludert gevinst ved salg av Lerberg (16 MNOK) viser et 
resultat på 166 MNOK. Prognose fra ordinær drift viser et overskudd på 150 MNOK, i tråd med 
budsjett.    
 
I prognosen pr oktober er inntekter estimert til å øke med 42,7 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.  
 

pr oktober 2016
Budsjett

2016
Estimat

2016 Avvik
Avviks 

%

Basisramme - 5 455 575 - 5 455 575  0 %

ISF inntekter - 2 211 575 - 2 233 870  22 295 1 %

Gjestepasient inntekter - 112 209 - 115 947  3 738 3 %

Øvrige driftsinntekter - 835 964 - 852 664  16 700 2 %

SUM Inntekter - 8 615 324 - 8 658 056  42 732 0 %

Varekostnader  1 077 949  1 112 949 - 35 000 -3 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  584 505  548 505  36 000 6 %

Innleid arbeidskraft  22 825  42 825 - 20 000 -88 %

Lønnskostnader  5 619 290  5 631 290 - 12 000 0 %

Avskrivninger og nedskrivninger  247 873  243 873  4 000 2 %

Andre driftskostnader  898 687  907 820 - 9 132 -1 %

Netto finanskostnader  14 195  4 795  9 400 196 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 465 323  8 492 056 - 26 733 0 %

Resultat - 150 000 - 166 000  16 000 -10 %
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Resultatkrav for året er et overskudd på 150 MNOK. Prognosen inkluderer forventede effekter av 
definerte tiltak i klinikkene.  For å opprettholde overskuddskravet på 150 MNOK er 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. 
• Stram styring av investeringsnivå, tilpasset tilgjengelig likviditet. 

 

1.3 Resultatavvik pr klinikk  
Tabellen under viser akkumulerte avvik mot budsjett pr klinikk pr oktober for henholdsvis inntekter, 
kostnader og resultat fra ordinær drift.  

 
 
Pr oktober viser flere klinikker et resultatavvik mot budsjett som er positivt eller mindre enn -1 %. 
Klinikkene Ringerike sykehus, Prehospitale tjeneste og stabene viser positive resultater i forhold til 
budsjett.  Klinikkene Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, Psykisk helse og rus og Medisinsk 
diagnostikk viser negativt avvik mot budsjett på mer enn -0,5 %.   
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Tabellen nedenfor viser resultat fra ordinær drift pr klinikk pr måned hittil i år.   

 
 
I oktober måned er det er samlet overskudd på 18,3 MNOK. Klinikkene Ringerike sykehus, 
Prehospitale tjenester, Stabene og overordnet område VVHF viser resultater i tråd med eller bedre 
enn budsjett hittil i år. For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 
Det er budsjettert med et overskudd på 12,5 MNOK pr måned i felles økonomi.   
  

1.4 Lønnsavvik pr klinikk  

 
 
Totale lønnskostnader pr oktober er 11,6 MNOK mer enn budsjettert.  Dette gir et negativt avvik mot 
budsjett på 0,2 % hittil i år. Klinikkene Drammen sykehus, Bærum sykehus og Prehospitale tjenester 
viser negative avvik mot budsjett. De øvrige klinikker er i tråd med eller bedre enn budsjett. 
 
Fastlønn er totalt 16,8 MNOK mer enn budsjettert, et negativ avvik på 0,5 %. Overtid og variabel lønn 
er 5,4 % over budsjett, med et negativ avvik på 10,7 MNOK. Offentlige refusjoner er 6,7 % foran 
budsjett, og annen lønn er 0,4 % foran budsjett.  
 

Resultat pr klinikk Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Hittil i år

Drammen -1 006 1 659 1 770 253 71 2 439 -2 488 -2 691 -246 -3 101 -3 341 
Bærum -2 505 -6 009 4 915 -60 -2 217 1 631 -3 983 -5 269 -147 -2 657 -16 301 
Ringerike 289 -117 1 291 4 -551 1 179 -741 -240 1 059 -1 165 1 009
Kongsberg -152 -1 186 621 -338 -2 246 -1 510 -585 -1 541 1 154 -1 683 -7 466 
Intern service -1 753 -4 075 -2 215 -486 -3 055 5 490 845 -114 2 363 1 296 -1 705 
Psykisk helse og rus -1 593 -2 331 -1 571 -933 -5 045 1 530 -2 963 -4 359 1 532 -1 142 -16 875 
Prehospital tjenester 137 233 -134 97 207 -919 302 1 174 354 1 576 3 028
Medisinsk diagostikk -964 79 181 -1 823 -919 1 296 -3 -621 924 -1 178 -3 029 
Stabene 298 11 780 467 -311 986 1 304 488 1 107 2 207 7 336
Felles økonomi 15 796 16 866 12 369 26 504 21 848 -803 12 312 11 317 11 556 24 111 151 877
Resultat 8 546 5 129 18 007 23 685 7 781 11 318 3 999 -1 855 19 658 18 265 114 534
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1.5 Innleie  

 
 
Hittil i år er det brukt 37,5 MNOK på innleie av personell. Dette er 16,8 MNOK mer enn budsjettert, 
og 1,1 MNOK mer enn ved samme periode i fjor. Innleie i juli og august til sammen er 8,8 MNOK mer 
enn budsjettert, og 4,3 MNOK over samme periode i fjor. I oktober er innleie 1,1 MNOK over 
budsjett.  Utvikling følges nøye med, men må sees i sammenheng med høy aktivitet og fravær i år. 
 

1.6 Likviditet 
Likviditetsutvikling  

 
 
Pr oktober var opptrekk på driftskreditten på 1106,5 MNOK. Opptrekket er 14,6 MNOK mer enn 
budsjett, og 574,5 MNOK under kredittrammen på 1681 MNOK. Prognosen for året viser forbruk 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.  
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1.7 Investeringer  

 
 
Hittil i år er det investert for 209,6 MNOK.  Dette er 62,4 MNOK mindre enn periodisert budsjett hittil 
i år.  
 
Prognosen for investeringsområdet i 2016 gir 346,2 MNOK i totale investeringer. Prognosen 
inkluderer finansiell leasing med 44,2 MNOK og ekstern finansierte investeringer med 3,8 MNOK. 
Prognosen er redusert i forhold til saldert budsjett for å tilpasses innenfor tilgjengelig likviditet. 
 
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 treffe ganske godt på prognosen. 
 
Som følge av utviklingen i resultatet for 2016 ble det tidligere i høst iverksatt tiltak for å redusere 
investeringsnivået med 30 MNOK. Mersalg av eiendom dekker inn halvparten av beløpet mens 
resterende dekkes inn ved at enkelte investeringer reduseres.  
 
Investeringer DPS Thorsberg reduseres med 10 MNOK i 2016, Dette vil bli lagt inn igjen som innspill 
for budsjett 2017 og er en forskyvning av investeringen. Likeså er prognosen for planlegging av 
oppgradering BRK redusert med 6 MNOK i inneværende år, siden dette ble noe billigere enn antatt 
og at man ikke har kommet så raskt i gang med planleggingen. Drammen Sykehus vil heller ikke være 
fullstendig ferdigstilt ved utgangen av 2016 og det er således redusert 5 MNOK fra opprinnelig 
prognose. Disse midlene søkes på nytt i budsjettet for 2017 for å få ferdigstilt siste del av 
oppgraderingen som ble påstartet i 2012. 
 
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 

Investeringer omstillingsprosjeter psyk. 22 667                    44 355                    21 688                 53 000                 37 000                 

Konseptfase nytt VV sykehus 12 501                    6 427                      -6 074                  8 000                   14 522                 

Investeringer Drammen Sykehus 18 575                    43 517                    24 942                 52 000                 49 662                 

Sum øvrige bygginvesteringer 26 203                    56 718                    30 515                 70 000                 60 705                 

Sum andre investeringer 73 983                    88 872                    14 889                 111 000               101 824               

Sum IKT-investeringer 10 575                    7 500                      -3 075                  9 000                   14 502                 

Egenkapital innskudd pensjon -                          -                          -                       20 000                 20 000                 

Sum investeringsramme VVHF 164 504                  247 389                  82 885                 323 000               298 215               

Investeringer annen finansiering -                          -                       
Gave-/fondsfinansierte IKT-investeringer 328                         -                          -328                     328                       
Gave-/fondsfinansierte øvrige investeringer 3 490                      -                          -3 490                  3 490                   
Leasing-MTU 35 207                    18 668                    -16 539                28 000                 35 207                 
Leasing-Ambulanser 6 100                      6 000                      -100                     9 000                   9 000                   

Sum investeringer annen finansiering 45 125                    24 668                    -20 457                37 000                 48 025                 

Sum investeringsramme VVHF, inkl. annen finasiering 209 629                  272 057                  62 428                 360 000               346 240               

Tall i hele 1000 kr
Regnskap hittil 

2016
Saldert 

budsjett 2016
Saldert bud 
hittil 2016

Avvik hittil 
2016

Prognose   
2016
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og KLP har nå kommet med sine krav til innbetaling og vi ender opp med 18,1 MNOK i 
pensjonsinnskudd. De overskytende sammenlignet med saldert budsjett på 20 MNOK vil bli 
omdisponert for å dekke inn ulike havarier i desember. 
 
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. MTU er godt i rute i forhold til budsjett. Det er også disponert en del fra 
havaripotten til MTU, blant annet en røntgenlab ved Ringerike Sykehus som gikk i stykker i sommer. 
 
Finansiell leasing – MTU og ambulanser 
I styresak 66/2014 Budsjett og mål 2015 vedtok styret i pkt. 6: 

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

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

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

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

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

*ESWL: Steinknuser Bærum sykehus 
Søknadene ble innvilget av HSØ i hhv januar og slutten av februar for ESWL.  
 
2016-driftsbudsjettet 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, steinknuser (ESWL) og 4 ambulanser aktivert, og anslås å gi 
en kostnad ut året på om lag 3 MNOK. Estimatet for finansiell leasing ligger an til å bli 44,2 MNOK. 
Estimatet er noe høyere enn budsjett. Budsjettet er basert på kjøpsprisen av MTU og ambulanser(se 
over). Regnskapsteknisk bokføres anskaffelsen brutto med total leiekostnad. Likviditetsmessig har 
dette ingen betydning for investeringsnivået totalt sett i foretaket.  
 
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. Se for øvrig kommentar over angående ferdigstillelse som 
ikke kan gjennomføres før 2017. 
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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 12,5 MNOK. Dette dekkes innenfor årets tildelte likviditetsmuligheter via tildeling fra 
bufferen i investeringsforum. 
 
Gavemidler 
Av investeringsbeløpet, er 3,8 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 oppfølging av investeringslikviditeten er det opprettet et 
investeringsforum. Investeringsforum disponerer blant annet en buffer på 26,5 MNOK. Hittil er det 
disponert 26 MNOK av denne til diverse havarier og nye behov. En god del av bufferen ble holdt 
tilbake til årets planlagte salg var gjennomført. Siden egenkapitalinnskuddet i pensjonskassene har 
blitt litt lavere enn budsjettert disponeres resten til bufferen og tildeling i november og desember. 
 

1.8 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet  

 
 
DRG-poeng ”sørge for” ansvar er 469 DRG-poeng foran budsjett hittil i år, og er 2900 poeng foran 
samme periode i fjor. Dette gir en økning på 3,6 % hittil i år i forhold til 2015 nivå. DRG-poeng 
produsert i eget foretak er 693 DRG-poeng foran budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og 
kreftmedisiner er 497 poeng foran budsjett. Prognosen for året gir total DRG-poeng ”sørge for” som 
er 554 poeng foran budsjett. 
 
DRG-poeng ”sørge for” i oktober er 229 poeng bak budsjett. DRG-poeng utført i eget foretak er 184 
poeng bak budsjett i oktober. Aktiviteten i september og oktober er påvirket av legestreik.  
  
Pr oktober 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 
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kodeverk påvirker klassifisering av opphold, og gjør at noen opphold som ble budsjettert som 
dagopphold telles som poliklinisk behandling.     
 
I oktober måned er gjennomsnittlig liggetid 3,6 døgn. Antall liggedøgn i september er 505 bak 
budsjett.   
 
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 aktivitet 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 oktober 2016 er DRG-produksjon pr brutto månedsverk innenfor somatikk bak plan, og er lavere 
enn oktober i fjor. Det er i oktober måned produsert 2,32 DRG-poeng pr månedsverk, mot 2,43 DRG-
poeng pr månedsverk i budsjett og 2,43 DRG-poeng pr månedsverk i oktober i fjor.  
 
Hittil i år er det produsert 2,36 poeng pr månedsverk. Dette er foran samme periode i fjor, men bak 
budsjett på 2,38. 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 oktober er 3,7 % bak plan, men 2,5 % 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.  
 
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. Det er en positiv 
trend i aktivitetsutviklingen. Tiltakene har begynt å få effekt fra september. 
 
Produktivitet psykisk helse og rus 

 
 
Produktiviteten måles som antall konsultasjoner utført i poliklinikker pr behandlerdagsverk det er 
krevd refusjon for gjennom takstsystemet.   
 
Produktiviteten har økt med 3 % pr oktober 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. 
 

Radetiketter Pr 31.10.16 Pr 31.10.15
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,44 2,37 3,0 %
Distriktspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,62 2,47 6,4 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,17 2,22 -2,6 %
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1.10 Kvalitets- og styringsindikatorer  

1.10.1 Fristbrudd 
Andel avviklede fristbrudd var 1 % i oktober 2016, mens andelen er 0,6 % hittil i år. Andelen i oktober 
påvirkes av etterslep etter arbeidskonflikten med Akademikerne, spesielt ved Ringerike sykehus. Den 
har også medført at det står flere pasienter med fristbrudd som ikke er behandlet ennå enn vanlig 
ved utløpet av denne måneden. Disse vil komme som avviklede fristbrudd i nærmeste tid. Fristbrudd 
er meldt til HELFO i tråd med regelverket. Noen pasienter har takket ja til tilbud annet sted, men de 
fleste har foretrukket å vente på behandling i Vestre Viken. Alle fristbrudd er vurdert medisinsk, og 
det er funnet forsvarlig at pasienter venter over frist.  
 
Utvikling i andel fristbrudd: 
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2016 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 1,3 % 0,8 % 1,0 % 0,0 % 0,0 %
Somatikk 2016 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 1,4 % 0,9 % 1,0 % 0,0 % 0,0 %
PHR 2016 0,2 % 0,7 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %
2015 1,4 % 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 0,7 % 0,4 %
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Utvikling i andel fristbrudd fordelt pr klinikk: 

 
 

1.10.2 Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var gjennomsnittlig 60 dager i oktober og 59 dager 
hittil i år, se figur nedenfor. Således er ventetiden i tråd med målet. 79 pasienter har ventet > 1 år 
ved utløpet av oktober antallet forventes redusert mot slutten av året.    
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter:  

 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter pr klinikk: 

 
 

Jan2016 Feb2016 Mar2016 Apr2016 Mai2016 Jun2016 Jul2016 Aug2016 Sep2016 Okt2016
Gj.snitt

hittil 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 % 0,8 % 1,0 % 0,6 %

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2016 62 59 55 61 56 56 47 64 66 60 0 0
2015 81 81 71 72 67 58 51 67 70 67 64 56
Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

An
ta

ll 
da

ge
r

Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter totalt 

Jan2016 Feb2016 Mar2016 Apr2016 Mai2016 Jun2016 Jul2016 Aug2016 Sep2016 Okt2016
Gj.snitt

hittil i år

Ventetid for avviklet helsehjelp
Vestre Viken HF totalt 62 59 55 61 56 56 47 64 66 60 59
Med rett til nødvendig helsehje 49 48 49 55 51 52 46 62 63 57 53
Uten rett til nødvendig helsehj 158 189 225 282 291 336 287 376 379 430 295

pr klinikk
Drammen sykehus 67 64 60 63 60 60 49 69 73 67 63
Bærum sykehus 62 58 56 71 57 55 52 56 66 55 59
Ringerike sykehus 58 54 48 54 51 53 35 67 66 61 55
Kongsberg sykehus 47 37 33 39 37 36 43 49 37 41 40
Psykisk helse og rus 51 52 48 48 47 44 42 59 50 38 48
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1.10.3 Korridorpasienter 

 
 

 
 
Andel korridorpasienter var 1,1 % i oktober og er 1,7 % hittil i år. Andelen korridorpasienter viser en 
viss positiv utvikling ved at den har vært lavere enn i fjor i alle årets måneder siden mai. Ved 
Ringerike sykehus har andelen de to siste måneder vært lavere enn tidligere i år. Bedre utnyttelse av 
Hallingdal sjukestugu etter nytt driftskonsept har sannsynligvis bidratt til dette. For øvrig arbeides 
det stadig med effektive pasientforløp og best mulig utnyttelse av total sengekapasitet på tvers av 
fagområder ved alle våre sykehus.  
 

1.11 Medarbeidere status  
 
Brutto månedsverk 
Utvikling i totale brutto månedsverk til og med november 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 november måned. 
 

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

Jan2016 Feb2016 Mar2016 Apr2016 Mai2016 Jun2016 Jul2016 Aug2016 Sep2016 Okt2016
Gj.snitt

hittil i år

Andel korridorpasienter somatikk
Somatikk 3,0 % 2,7 % 2,2 % 2,1 % 1,0 % 1,3 % 1,2 % 1,5 % 1,0 % 1,1 % 1,7 %
Drammen sykehus 2,8 % 2,4 % 1,8 % 2,4 % 1,2 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,2 % 1,4 % 1,7 %
Bærum sykehus 2,7 % 2,0 % 1,8 % 1,3 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % 0,4 % 0,1 % 0,3 % 0,9 %
Ringerike sykehus 3,3 % 3,4 % 3,8 % 2,4 % 0,8 % 1,9 % 3,4 % 3,1 % 1,2 % 1,0 % 2,4 %
Kongsberg sykehus 4,1 % 4,2 % 2,1 % 2,6 % 2,5 % 0,9 % 0,1 % 1,3 % 2,1 % 1,9 % 2,2 %
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Det er 58 flere brutto månedsverk i november enn det som var budsjettert, men 55 færre enn i 
oktober.  Den store økningen i august og september er i hovedsak som følge av 
sommerferieavvikling. Variabel lønn utbetales etterskuddsvis, derfor vil variabel lønn (merarbeid og 
overtid), først vises i årsverkene i regnskapet påfølgende måned. 
 
Differansen mellom budsjetterte månedsverk og de faktiske månedsverkene er blitt redusert de siste 
månedene. Den 15. september ble det innført midlertidig stillings- og ansettelsesstopp. Stillingsstopp 
gjelder stopp i opprettelse av alle typer nye stillinger. Ansettelsesstopp gjelder for alle ledige faste og 
midlertidige stillinger, spesielt ikke-medisinsk personell. Klinikkdirektør kan innvilge dispensasjon fra 
ansettelsesstoppen dersom det er nødvendig.  
 
Utlønnede variable og faste månedsverk 

 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2016 7045 7029 7093 7069 7044 7052 7174 7445 7515 7150 7095 0
budsjett 6992 6963 7027 6963 6961 6926 7017 7340 7386 7080 7037 7058
2015 6903 6887 7006 6938 6950 6940 7032 7294 7377 7108 7066 7102
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Utlønnede variable månedsverk er redusert med 60 siden oktober. Siden september er variable 
månedsverk redusert med 417, og er nå på samme nivå som i begynnelsen av året. Økningen i 
sommer var 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 gjennom hele 2016, men har økt med 6 siden oktober.  
 
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 

 
Det har vært en liten nedgang i antall deltidsansatte i 2016, 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.  
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Sykefravær 

 
 

 
 
Sykefraværet korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder. I september er det 
rapportert 6,4 % sykefravær, som er en reduksjon på 0,3 % siden august. Gjennomsnittlig 
fraværsprosent for Vestre Viken så langt i 2016 er 7,1 %, noe som følger prognosen som også er på 
7,1 %. 
 
Seksjon for Arbeidsmiljø jobber aktivt med å støtte ledere i oppfølgingsarbeidet, som for eksempel 
opplæring i sykefraværsmodulen i personalportalen. Det er særlig fokus på opplæringsarbeid og 
bistand i dialogmøter i det siste halvåret, spesielt i tilfeller hvor sykefraværet er langvarig. 
 
IA-rådet i Buskerud tildeler Vestre Viken IA-prisen i Buskerud for 2016 på IA-rådets 
inspirasjonskonferanse 16. november. Vestre Viken får prisen på bakgrunn av mangeårig systematisk 
og målrettet arbeid for å nå målene i IA-avtalen. Arbeidet gir nå resultater i form av redusert 
sykefravær, økt inkluderingskompetanse og utvikling av gode arbeidsmiljøer.  
Vestre Viken har vist mot ved å jobbe innovativt i samarbeid med NAV for å gå opp nye stier i IA 
arbeidet.  Det er etablert virksomhetsteam bestående av representanter fra Vestre Viken og fra NAV, 
det gjennomføres opplæring og workshoper for ledere, og årlig seniorseminar.  
 
Delmål 2b-prosjektet Springbrett har skapt unike muligheter for mange som har stått utenfor 
arbeidslivet, og har gitt arbeidstakere verdifull arbeidstrening og jobb samtidig som det også er et 
bidrag i utviklingen av Vestre Viken.   
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Sykefravær

2016 Lang 2016 Kort Plan 2015 Total

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

Gj. Snitt
hittil i fjor

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

 
 
Antall AML brudd har steget noe i oktober, men er på et lavere nivå enn for samme periode i 2015. 
Trenden viser at antall brudd går ned etter sommeren, noe som skyldes at det sjelden blir registrert 
dispensasjoner hos timelønnede, noe som bidrar til økte antall brudd om sommeren.  
 
Det er viktig å ha fokus på AML brudd, og dette skal nå jevnlig rapporteres på i HAMU og de lokale 
AMU. Vi ser fremdeles mange unødvendige brudd i GAT, som kan skyldes at dispensasjoner og 
regelsett ikke er oppdatert, eller at ansatte bytter vakter, som fører til at de får et brudd på 
arbeidstidsbestemmelsene. 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.  
 
I høst holdes det kurs i GatAnalyse, og vi oppfordrer alle ledere til å melde seg på. Dette er et nyttig 
styrings- og analyseverktøy som gir en rask og visuell analyse av tilstanden i sann-tid på seksjonen, 
for eksempel status på fravær og bemanningsplanlegging.  
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AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk

 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr ansatt, i perioden fra januar til oktober måned i 2015 
og 2016.  
 
I de fleste klinikker er det en nedgang i antall brudd sammenlignet med 2015. 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.  
 
I Prehospitale tjenester er antall brudd over halvert siden samme periode i fjor. De har avsatt en 
dedikert person til å følge opp dispensasjoner, noe som har medført en markant nedgang i brudd. På 
Drammen Sykehus jobbes det systematisk med de seksjonene med flest brudd, bistår ledere med 
tallgrunnlag, analyse og å legge inn dispensasjoner i GAT. 
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1.12 Årsverksanalyse   
Etter lønnskjøring i november er det et overforbruk på 93 månedsverk. Av overforbruket er om lag 
47 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.   
 

 
 
Flere klinikker har forbrukt færre årsverk enn budsjettert. Etter at disse trekkes i fra, er det en  
økning på 55,6 månedsverk som ikke er finansiert gjennom drift, og som gir en utfordring for VVHF.   
For å sikre gangfart inn i 2017, må overforbruket reduseres. Klinikkenes tiltak for å redusere 
overforbruk fremgår i de klinikkvise vedlegg.  
 
  

Årsverksanalyse pr november
VVHF 
totalt

Økt refusjoner langsiktig sykefravær ift budsjett 17,3
Økt refusjoner fødselspermisjoner ift budsjett 10,1
Eksternt finansiert årsverk ut over budsjett 11,5
Økt inntektsgivende aktivitet ift budsjett 32,4
Økt kjøp av eksternt innleie ift budsjett -24,3 
Sum overforbruk finansiert i drift 47,1
Underforbruk i klinikker med positiv avvik ift budsjett -10,0 

Kortsiktig sykefravær 6,1
Annet overforbruk 49,5
Sum ufinansiert overforbruk 55,6
SUM overforbruk hittil i år 92,7
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2 Omstillingsutfordring  
VVHF viser et overskudd fra ordinær drift pr 31.oktober 2016 på 114,5 MNOK. Dette gir oss en 
gangfart på om lag 14,5 MNOK pr måned. For å oppnå resultatkravet på 150 MNOK må resultatet de 
gjenværende to måneder være i underkant av 18 MNOK pr måned. Det er budsjettert med et 
overskudd pr måned på 12,5 MNOK.  
 
I september og oktober har VVHF et overskudd på 19,7 MNOK og 18,3 MNOK. Dette er en betydelig 
forbedring fra 2.tertial. Overskuddet skyldes forbedret fellesøkonomi og effekter av klinikkenes tiltak. 
 
For å oppnå et resultat pr måned på 18 MNOK pr måned ut året har klinikkene definert tiltak. Det er 
risiko knyttet til oppnåelse av klinikkenes tiltak, både med hensyn til total besparelse og timing på 
når tiltakene vil oppnå effekt. 
 

3 Økonomisk risikobilde  
Økonomisk risiko pr oktober vurderes som høy.  Prognosen pr oktober gir et årsresultat fra ordinær 
drift i tråd med 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 11,6 MNOK.  
Forbruk av månedsverk hittil i år er 93 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 12 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 lavere enn budsjettert 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 9,4 
MNOK over budsjett, et negativt avvik på 28 %.  Økningen er i stor grad knyttet til 
diabetesutstyr.  Prognosen for året gir et overforbruk på 12,6 MNOK i forhold til 
budsjett, og en vekst i forbruk i forhold til 2015 på over 30 %.   
 
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 35 MNOK mer enn budsjett.   
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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 oktober er det et 
overforbruk på 16,8 MNOK.   
 
I årsprognosen er det tatt høyde for et overforbruk på 20 MNOK i 2016. 
 

Pensjon Det ble 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 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 1,5 MNOK. 
 

Tiltak For å oppnå resultatkrav på 150 MNOK har klinikkene identifisert tiltak på om lag 
27 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.  
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DRAMMEN SYKEHUS 
 
Sammendrag per 31.oktober 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi 
Drammen sykehus er pr oktober 3,3 MNOK bak budsjett. Aktiviteten ved sykehuset har vært høy 
hittil i år, men oktober var bak budsjett. Det er fortsatt noe gjenstående kvalitetssikring av 
pasientdata. Det er i resultat pr oktober avsatt 3,6 MNOK (174 DRG poeng) for dette. Totalt har 
inntektssiden et positivt budsjettavvik på 38 MNOK.  
 
Andre driftskostnader og varekostnader har pr oktober et negativt budsjettavvik på 22 MNOK og 
lønn viser også et merforbruk. Samlet sett avviker kostnadssiden med 41,3 MNOK. 
 
Aktivitet 
Hittil i 2016 er det behandlet 11 064 flere pasienter enn budsjettert, og 16 377 flere enn i samme 
periode i 2015. Den polikliniske aktiviteten er fortsatt høy ved Drammen sykehus. Døgnaktiviteten 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -3 101 -3 341 2 616

Mål 0 0 0

Avvik -3 101 -3 341 2 616

I fjor 1 929 -9 041 -821

2 Virkelig 4 018 41 315 49 848

Mål 4 158 40 090 48 156

Avvik -139 1 225 1 692

I fjor 4 222 39 043 47 149

3 Virkelig 1 710 1 721 1 721

Mål 1 682 1 683 1 684

Avvik 28 37 37

I fjor 1 692 1 678 1 680

4 Virkelig 6,2 7,1 7,2

Mål 7,1 7,2 7,2

Avvik -0,9 -0,1 0,0

I fjor 7,3 7,5 7,4

5 Virkelig 67 63 67

Mål 68 68 68

Avvik -1 -5 -1 

I fjor 71 78 76

6 Virkelig 0,4 % 0,5 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,4 % 0,5 % 0,0 %

I fjor 1,4 % 0,8 % 0,7 %

7 Virkelig 1,4 % 1,7 % 0,9 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,6 %

Avvik 1,4 % 1,7 % 0,3 %

I fjor 1,3 % 1,6 % 1,6 %

8 Virkelig 74 % 77 % 80 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 0 % -13 % -10 %

I fjor 73 % 63 % 66 %

KVALITET
Timeavtale i første brev
ANDEL (etterskuddsvis)

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Drammen 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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har også økt i antall opphold hittil i år.  Stor pågang av øyeblikkelig hjelps innleggelser og høyt belegg 
på sengepostene har medført korridorpasienter. 
 
HR – Brutto månedsverk 
Pr november er månedsverkene i gjennomsnitt 37,5 over budsjett. 
 

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

 
 
25,8 månedsverk i stor grad finansiert av variable driftsinntekter.  Resterende overforbruk på 11,7 
årsverk er ikke finansiert over driften, og gir en økonomisk utfordring til klinikken.   
 
For å møte denne utfordring og sikre gang fart inn i 2017 har klinikken følgende tiltak: 

  
 

Eksternt finansiert årsverk ut over budsjett 4,0
Økt inntektsgivende aktivitet ift budsjett 21,0
Økt kjøp av eksternt innleie ift budsjett 0,8
Sum overforbruk finansiert i drift 25,8

Kortsiktig sykefravær 1,6
Annet overforbruk 10,1
Sum ufinansiert overforbruk 11,7
SUM overforbruk hittil i år 37,5
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Det er identifisert tiltak for å redusere med 11,7 månedsverk innen utgangen av året.  Klinikken er 
derfor nede i et nivå på årsverk, som sikrer gangfart ut høsten 2016. Grafen øverst viser nedgang i 
årsverk fra oktober, noe som bekrefter at tiltakene er igangsatt. 
 
Kvalitet og ventetider 
Systematisk arbeid over tid, blant annet for å øke tilgjengeligheten, viser gode resultater ved flere 
avdelinger. Samlet ved Drammen sykehus er gjennomsnittlig avviklet ventetid 67 dager i oktober. 
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.  
 
Drammen sykehus var berørt av legestreiken, med uttak av leger ved Medisinsk avdeling, Avdeling 
for ortopedi og akuttmottak samt Avdeling for Nevrologi, revmatologi og reHabilitering. Streiken 
påvirker ventelistesituasjonen. Det ble i denne perioden forskyvning av planlagt fravær, i den grad 
det var mulig, men oppsummert ble 771 konsultasjoner utsatt under streiken. Ombestilling av 
polikliniske timer og gjennomføring av nødvendige endringer i arbeidsoppsett, medførte en 
ekstrabelastning for ledere og medarbeidere. Det er utarbeidet en plan for å håndtere 
pasientutsettelsene innen utgangen av januar 2017.  
 
Produktivitet 

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

1,0
1,2
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2,2
2,4
2,6
2,8
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DRG pr månedsverk Drammen

budsjett faktisk i fjor
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Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Drammen sykehus er pr oktober 3,1 MNOK bak budsjett men prognoseberegningene viser 2,6 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 positivt budsjettavvik på 2,6 MNOK ved årets slutt. 
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BÆRUM SYKEHUS  
 
Sammendrag per 31.oktober 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Samlet resultat pr oktober viser et underskudd på 16,3 MNOK.  
 
Inntekter 
Totale inntekter er 14,5 MNOK lavere enn budsjett, hvorav ISF inntekter er 11,0 MNOK lavere enn 
budsjett, gjestepasientinntekter er 3,8 MNOK lavere enn budsjett og øvrige inntekter er 0,3 MNOK 
bedre enn budsjett.  
 
Kostnader 
Totale kostnader er 1,7 MNOK høyere enn budsjett, hvorav lønn viser et merforbruk på 2,0 MNOK. 
Klinikken har et mindre forbruk på innleie fra eksternt vikarbyrå på 4,3 MNOK i forhold til samme 
periode i fjor, men mangler pr oktober 0,8 MNOK på å oppnå et ambisiøst redusert budsjett på 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -2 657 -16 301 -6 657

Mål 0 0 0

Avvik -2 657 -16 301 -6 657

I fjor -3 748 -11 174 -9 904

2 Virkelig 2 282 23 145 28 232

Mål 2 417 23 782 28 652

Avvik -135 -637 -420 

I fjor 2 346 22 739 27 457

3 Virkelig 959 975 972

Mål 950 951 951

Avvik 9 23 21

I fjor 954 945 946

4 Virkelig 5,6 6,9 6,9

Mål 6,6 6,8 6,9

Avvik -1,0 0,1 0,0

I fjor 6,1 6,6 6,6

5 Virkelig 55 59 65

Mål 65 65 65

Avvik -10 -6 0

I fjor 67 63 63

6 Virkelig 0,9 % 0,5 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,9 % 0,5 % 0,0 %

I fjor 0,9 % 2,6 % 2,2 %

7 Virkelig 0,3 % 0,9 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,3 % 0,9 % 0,0 %

I fjor 1,6 % 1,5 % 1,5 %

8 Virkelig 87 % 88 % 90 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 0 % -2 % 0 %

I fjor 80 % 75 % 77 %

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

Bærum sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

KVALITET
Timeavtale i første brev
ANDEL (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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denne posten i 2016. Varekostnader er 0,4 MNOK under budsjett. Øvrige kostnader er 0,7 MNOK 
lavere enn budsjett.  
 
Bærum sykehus er den klinikken i Vestre Viken hvor flest leger ble tatt ut i streik (14) som følge av 
arbeidskonflikten med Akademikerne helse.  
De økonomiske konsekvensene av arbeidskonflikten ble, ved rapportering til styret i september, 
anslått til å utgjøre netto 2 MNOK for klinikken: 

• Inntektstap, grunnet skjøvet aktivitet   - 3,1 MNOK 
• Reduserte kostnader plassfratredelse leger  +1,1 MNOK  

 
I tillegg til tap av inntekter ved direkte bortfall av aktivitet, grunnet mangel på leger i 
konfliktperioden, var aktiviteten i perioden også preget av mindre kompliserte inngrep og prosedyrer 
som følge av reduserte kompetanse tilgjengelig i konfliktperioden. Herav følgende lavere inntekter 
på 2 MNOK. 
Netto økonomisk, tap grunnet arbeidskonflikten med Akademikerne helse for Bærum sykehus, er nå 
beregnet til 4 MNOK som en engangseffekt. 
 
Klinikken tar situasjonen alvorlig og jobber målrettet med tiltak for å bedre det økonomiske 
resultatet inneværende år, samt oppnå riktig styringsfart på ordinær drift. På kostnadene ser vi klare 
tendenser i regnskapet til at tiltakene gir økonomisk effekt. Ved rapportering for august hadde 
klinikken et merforbruk på kostnader på 8,4 MNOK, som per oktober er redusert til 1,7 MNOK.  Ved 
årets slutt forventer vi at merforbruket på kostnader er snudd til et mindre forbruk. Denne 
kostnadskontrollen vil for de varige tiltaksmulighetene også bidra til styringsfarten inn i 2017. 
 
Aktivitet 
I klinikken er det behandlet 5 337 pasienter flere enn samme periode i fjor, hvilket utgjør en økning 
på 5,9 prosent. Hensyntatt klinikkens egen vurdering av kvalitetssikring av pasientdata per oktober er 
det behandlet pasienter tilsvarende 23 145 DRG poeng, 637 poeng bak plan. Dette er en økning fra 
samme periode i fjor på 406 DRG poeng (1,7 prosent). 
 
I september og deler av oktober er aktiviteten lavere enn planlagt grunnet arbeidskonflikten 
(beskrevet under «økonomi»). Det var gjennom sommeren lavere øyeblikkelig hjelp-pågang enn de 
tidligere siste år, samt lavere antall innleggelser med spesielt høy DRG i forhold til alle de siste årene, 
noe som fortsatte også inn i september. Dette har også gitt uforutsigbart lavere aktivitet og inntekter 
på flere avdelinger.  
 
Hensyntatt tiltak, beskrevet senere i saken, prognostiserer klinikken med en aktivitet på 28 232 DRG 
poeng, 420 DRG poeng bak plan. Til grunn for denne vurderingen ligger avdelingenes egne 
beregnede prognoser inklusiv de tiltak i avdelingene som øker aktiviteten ut året. Vi ser også at 
trenden med unormal lav øyeblikkelig hjelp aktivitet har snudd i november. 
 
HR – Brutto månedsverk 
I oktober hadde klinikken 16 brutto månedsverk flere enn budsjett. I november er dette redusert 9 
brutto månedsverk flere enn budsjett. I månedene frem til og med sommeren var det høyere antall 
månedsverk, noe som gjør at gjennomsnittet for året hittil ligger høyere enn de siste måneder. 
 
I gjennomsnitt for årets 11 første måneder er det derfor lønnet 23,3 brutto månedsverk flere enn 
budsjett, til tross for de siste måneders utvikling ned mot budsjetterte månedsverk. Dette relateres 
til et høyt belegg på sengepostene i de tidligere månedene som omtalt over. 
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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 ut året (se 
nærmere til redegjørelse under).  
 
Klinikken prognostiserer med 21,4 brutto månedsverk høyere enn plan for året som helhet.  

 
 
Analyse av bemanningsutvikling  
Per november har klinikken brukt 23,3 månedsverk mer enn budsjettert. Overforbruket hittil i år kan 
sorteres i følgende kategorier: 
 

 
 
0,4 månedsverk er i stor grad finansiert over drift, og gir ingen vesentlig økonomisk utfordring for 
klinikken.  Det resterende overforbruk på 23,7 årsverk er ikke finansiert over driften. 
 
  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 957 959 963 956 956 962 983 1023 1023 979 959 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950
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
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Langsiktig sykefravær 2,8
Fødselspermisjoner -3,7
Eksternt finansiert 0,5
Økt aktivitet 0,0
Redusert eksternt innleie 0,0

Sum finansiert -0,4

Kortsiktig sykefravær 0,5
Annet overforbruk 23,2

Sum ufinansiert 23,7
SUM overforbruk hittil i år 23,3
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For å møte denne utfordringen og sikre gangfart inn i 2017 har klinikken følgende tiltak: 

 
 
De tiltakene som er identifisert er tilstrekkelig til at klinikken har positiv styringsfart på lønnsområdet  
ut året. 
 
HR – Sykefravær i prosent 
Sykefraværet hittil i år er på 6,9 prosent. Samme periode i fjor var sykefraværet 6,7 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 10 første måneder er på 59 dager, hvilket er lavere 
enn Helse Sør Øst sin målsetning på 65 dager. Tilsvarende periode i fjor var ventetiden 63 dager. 
Ventetiden i oktober isolert er på 55 dager.  
Ventetiden i oktober er inkludert pasienter med lang ventetid overtatt fra andre helseforetak. Det er 
registrert 12 pasienter i oktober med ventetid over 12 måneder. På samme periode i fjor var det 78 
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 12 fristbrudd på behandlede pasienter i oktober 2016, hvilket utgjør 0,9 prosent. 
Antall fristbrudd i oktober må ses i sammenheng med arbeidskonflikten med Akademikerne Helse. 
Klinikken prognostiserer med at det ikke skal være fristbrudd pasienter på Bærum ved årets slutt, og 
utenom effekt av arbeidskonflikten, har det nå ved flere målinger vært nær 0. 
 
Kvalitet - Korridorpasienter 
Det er registrert 14 korridordøgn i oktober, hvilket utgjør 0,3 prosent. I samme periode i fjor utgjorde 
korridorpasienter 1,6 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 
september 87 prosent. I samme periode i fjor var andelen 77,2 prosent. Klinikken prognostiserer med 
en andel på 90 prosent for 2016. 

Tiltak des
1 Midlertidig ledigholdelse av stillinger 9,6 0,8
2 Redusert variabel lønn 22,6 1,9

SUM tiltak 32,2 2,7

SUM
årsverks-

effekt 2016
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Produktivitet 

 
 
Klinikk Bærum sykehus har hatt en positiv utvikling i produktivitet, målt som DRG poeng per brutto 
månedsverk, gjennom 2013, 2014 og 2015. 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. 
 
Frem til og med andre tertial var veksten i produktiviteten positiv sammenlignet med 2015. En noe 
lavere aktivitet enn forutsatt av ø-hjelpsopphold gjennom sommeren, samt effekt av 
aktivitetsnedgang i konfliktperioden (se avsnitt under aktivitet), gjør at det er en reduksjon i 
produktiviteten de siste måneder. Effekt av de definerte tiltakene vil ytterligere bedre 
produktiviteten ut året. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 

1,0
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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 -16 301 

Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 12 662
Arbeidskonflikt Akademikerne - engangseffekt 4 000
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 72
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1 -16 229 

3. Korreksjoner ut året:
Effekt av lønnsoppgjør 290
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -15 939 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 9 282

Prognose for året -6 657 
Resultatkrav 0
REST  positiv = tiltak ut over resultatkrav, negativ = uløst utfordring -6 657 
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Klinikken har et regnskapsført underskudd per oktober på 16,3 MNOK. Analyser av resultater per 
oktober 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 i 
forbindelse med tiltaksprosessen om betydelig reduksjon i ekstern innleie og overtidsbruk. 
 
De øvrige engangseffektene, 2,6 MNOK, skyldes i hovedsak kostnader knyttet til aktivitetsbaserte 
avlønninger utover normal arbeidstid, arbeidsgiveravgift, varekostnader i forbindelse med brekkasje, 
bytte av produkter og anskaffelse av utstyr til nytt rom på poliklinikken for å innfri aktivitetskravene 
og holde ventetidene nede. 
 
De økonomiske konsekvensene av arbeidskonflikten med Akademikerne Helse for Bærum sykehus 
utgjorde 4 MNOK og er i sin helhet innarbeidet i det økonomiske resultatet per oktober. 
 
Kostnadene for lønnsoppgjøret er beregnet til å utgjøre 0,29 MNOK lavere enn det som er avsatt i 
budsjettet. 
 
Hensyntatt effekten av planlagte tiltak i høst, 9,3 MNOK, vurderes styringsfarten til – 6,7 MNOK. 
 
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 
tillitsvalgte 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 
gul og grønn kategori. 
De tiltakene som nå ligger til grunn utgjør 9,3 MNOK i forventet bedret økonomi ut året (se tabell). 
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Økonomisk prognose 
Klinikken prognostiserer med et underskudd på 6,7 MNOK for året som helhet. 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 31.oktober 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Oktober viser et negativt resultat på 1,16 MNOK. Inntekter er negativt med 1,4 MNOK, og kostnader 
er positivt med 0,26 MNOK. På inntektssiden er ISF-inntekter knyttet til døgn- og dagpasienter bak 
plan, mens poliklinikk er foran plan. På kostnadssiden er det positivt avvik på varekostnader og lønn, 
mens innleie fra byrå er negativt.  
 
Samlet resultat pr oktober er positivt med 1 MNOK, hvorav inntekter er positivt med 7,7 MNOK og 
kostnader er negativt med 6,7 MNOK. ISF-inntekter er positivt med 4,3 MNOK, og 
gjestepasientinntekter er positivt med 3,8 MNOK. På kostnadssiden er varekostnader negativt med 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -1 165 1 009 1 615

Mål 0 0 0

Avvik -1 165 1 009 1 615

I fjor 579 5 229 6 453

2 Virkelig 1 242 13 126 15 882

Mål 1 283 12 854 15 416

Avvik -41 272 466

I fjor 1 284 12 573 15 194

3 Virkelig 557 549 549

Mål 553 552 552

Avvik 4 -3 -3

I fjor 542 537 538

4 Virkelig 6,3 6,2 6,5

Mål 5,5 6,4 6,5

Avvik 0,8 -0,2 0,0

I fjor 5,2 6,0 6,1

5 Virkelig 61 55 52

Mål 52 52 52

Avvik 9 3 0

I fjor 66 55 55

6 Virkelig 3,4 % 1,2 % 1,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 3,4 % 1,2 % 1,0 %

I fjor 0,5 % 0,7 % 0,8 %

7 Virkelig 1,0 % 2,4 % 2,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,0 % 2,4 % 2,0 %

I fjor 1,3 % 4,1 % 3,8 %

8 Virkelig 82 % 83 % 85 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 0 % -7 % -5 %

I fjor 72 % 75 % 77 %

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

Ringerike sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

KVALITET
Korridorpasienter
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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3,7 MNOK, hvorav medikamenter utgjør -2,2 MNOK og medisinske forbruksvarer -1,4 MNOK. Innleie 
fra byrå er negativt med 3,7 MNOK, mens lønnskostnader er positivt med 0,7 MNOK.  
Aktivitet 
Samlet aktivitet pr oktober var 445 opphold foran plan, som utgjør 252 DRG-poeng. Det er avsatt 20 
DRG-poeng for glidning i oktober. Det er avviklet 1854 flere opphold/konsultasjoner på døgn, dag og 
poliklinikk enn samme periode i fjor, som tilsvarer en økning på 3,2 prosent.  
 
HR - brutto månedsverk 

 
 
Brutto månedsverk i november er 557, som er 4 årsverk over plan.  
 
Analyse av bemanningsutvikling  
Pr november har klinikken brukt 3 årsverk mindre enn budsjettert. Klinikken har et merforbruk av 
ekstern innleie tilsvarende 5,9 årsverk som skyldes vansker med å skaffe egne vikarer i en periode 
med svært mange pasienter med behov for intensivbehandling. Samtidig har klinikken økt 
inntektsgivende aktivitet som finansierer 7,4 årsverk. 
 

 
 
HR – sykefravær  
Sykefravær i september var 6,3 prosent, mot 6,4 prosent foregående måned og 5,2 prosent i samme 
periode i fjor. Gjennomsnittlig sykefravær pr september er 6,2 prosent, mot 6 prosent i samme 
periode i fjor.  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 536 531 551 545 528 534 548 574 582 553 557 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553
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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Økt refusjoner langsiktig sykefravær ift budsjett 0,1
Økt refusjoner på fødselspermisjoner ift budsjett 0,6
Eksternt finansiert årsverk ut over budsjett -
Økt inntektsgivende aktivitet ift budsjett 7,4
Økt kjøp av eksternt innleie -5,9

Sum finansiert 2,3
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Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet totalt 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er 55 dager, som er godt under nasjonal målsetting på 65 dager.  
I driftsavtalen for klinikk Ringerike er målsettingen at ingen skal vente over 52 dager.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det ble registrert 30 avviklede fristbrudd i oktober, hvorav 18 skyldes legestreik. Over de siste 12 
måneder er andel avviklede fristbrudd 1,2 prosent. 
 
Produktivitet  

 
 
Antall DRG-poeng pr brutto månedsverk hittil i år er 2,39, som er 2,7 prosent foran plan, og 2,2 
prosent høyere enn samme periode i fjor.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 
 

 

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 Ringerike

budsjett faktisk i fjor

NOK 1000's RS
1. Resultat hittil i år 1 009

Korreksjoner til styringsfart hiå:
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 202
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) 1 211

3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -500 
Merforbruk innleie, varekost og variabel lønn -500 
Økt aktivtet 904
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 = ti ltak ut over resultatkrav, negativ = uløst utfordring 15
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Klinikken har hatt langt flere pasienter i år med behov for intensivbehandling enn det 
Intensivavdelingen er bemannet for, og det har vært påkrevd med innleie av spesialsykepleiere fra 
byrå over lang tid. Klinikken arbeider aktivt med tiltak for å oppnå årsprognosen på 1,6 MNOK, blant 
annet ved interne omdisponeringer av stillinger, videreføring av vakanser og økt belegg på ny 
intermediær avdeling på HSS.  
 
Økonomisk prognose 
Mål for 2016 er overskudd på 1,6 MNOK. 
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KONGSBERG SYKEHUS 
 
Sammendrag per 31.oktober 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikk Kongsberg sykehus har i oktober et negativt avvik på 1,7 MNOK. Det er et negativt avvik pr 
oktober på 7,5 MNOK. Det er et negativt inntektsavvik på 6,8 MNOK og et negativt kostnadsavvik på 
0,6 MNOK sett i forhold til budsjett. Det er merforbruk på innleie fra byrå og lønn.  
 
Aktivitet 
Pr oktober er det et negativt avvik på 393 DRG-poeng.   
Sykehuset har hatt 16,1 % færre dagkirurgiske pasienter enn plan  
Sykehuset har 4,5 % lavere DRG-indeks enn plan på døgnaktivitet. 
Hittil i år: 

• Det har vært mange utskrivningsklare pasienter dette året.   
• Totalt for sykehuset er det 190 færre døgnpasienter hittil i år. 
• Ortopedisk avdeling har 105 færre døgnpasienter.  

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -1 683 -7 466 -5 879

Mål 0 0 0

Avvik -1 683 -7 466 -5 879

I fjor 58 -4 235 -3 902

2 Virkelig 667 6 483 7 824

Mål 707 6 876 8 245

Avvik -40 -393 -421 

I fjor 732 6 714 8 048

3 Virkelig 323 324 324

Mål 319 325 325

Avvik 4 -1 -1

I fjor 326 323 323

4 Virkelig 4,2 5,6 6,7

Mål 5,9 6,7 6,7

Avvik -1,7 -1,1 0,0

I fjor 4,3 6,5 6,3

5 Virkelig 41 40 57

Mål 57 57 57

Avvik -16 -17 0

I fjor 60 53 53

6 Virkelig 1,2 % 1,1 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 1,2 % 0,8 % 0,8 %

7 Virkelig 1,9 % 2,2 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,9 % 2,2 % 0,0 %

I fjor 2,9 % 2,2 % 2,0 %

8 Virkelig 85 % 83 % 90 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 0 % -7 % 0 %

I fjor 80 % 74 % 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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• Økningen i døgnpasienter finnes i hovedsak på fødeavdelingen. 
• Det er 4,2 % større aktivitet på poliklinikk enn plan på antall konsultasjoner. 

 
Prognosen for KS 2016 er i dag 421 DRG poeng under plan.  
 
HR – Brutto månedsverk 
Brutto månedsverk er i henhold til budsjett i 2016. 
 

 
 
Analyse av bemanningsutvikling  
Pr november har klinikken brukt 1,1 færre månedsverk enn budsjettert. Det er samtidig brukt 1,35 
MNOK mer på innleid arbeidskraft pr oktober. 

 
 
HR – Sykefravær 
Sykefraværet var 4,2 % pr september. 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.  
 

Årsverksanalyse pr november KS
Faktisk månedsverk hittil i år 324,4
Budsjettert månedsverk hittil i år 325,5
Over(under)forbruk ift budsjett -1,1 
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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 oktober var det 1,9 %.  
 
Kvalitet – Timeavtale i første brev 
I oktober får 85 % av pasientene timeavtale i første brev. 
 
Produktivitet 
DRG pr månedsverk ligger under budsjett pr oktober grunnet lavere aktivitet og DRG-indeks.  
 

 
 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Pr oktober har klinikken et negativt avvik på 7,5 MNOK. Klinikkens drift tilsier et underskudd i 2016. 
Det har hittil i 2016 vært generelt lavere aktivitet enn planlagt på alle områder, men spesielt innenfor 
ortopedi og gynekologi i parallell med reduksjon i indeks på medisinsk avdeling.  
 

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 Kongsberg

budsjett faktisk i fjor

NOK 1000's KS
1. Resultat hittil i år -7 466 

Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 100
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -1 473 
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) -8 939 

3. Korreksjoner ut året:
Effekt av lønnsoppgjør 120
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -8 819 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 2 940

Prognose for året -5 879 

Resultatkrav -4 000 
REST  positiv = ti ltak ut over resultatkrav, negativ = uløst utfordring -1 879 
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Tiltaksplan 
Klinikken har iverksatt tiltak for inneværende år og er i prosess for utarbeidelse av ytterligere tiltak 
på lang sikt.  
 

 
 
Økonomisk prognose 
Klinikken har basert på erfaringer gjort i oktober valgt å justere prognosen fra – 4 MNOK til – 5,9 
MNOK for 2016. Klinikken jobber kontinuerlig med implementering av tiltak for å møte 
prognosekravet på -4 MNOK. 

  

Tiltak nov des
Total ut 

året
KS tiltak under utarbeidelse - 450 - 450 - 1 247
KS Drift - 166 - 166 - 499
KS kursbudsjett - 141 - 141 - 423
KS Kostnadsbesparelse - 132 - 132 - 396
KS Innkjøpsstans - 105 - 105 - 314
KS Varekost - 67 - 67 - 200
KS Konsulenttjenester - 31 - 31 - 93
KS Reduksjon Innleie kortid - 23 - 23 - 68
KS Interne forskningsmidler - 17 - 17 - 50
KS Inntektsøkning  175  175  350
SUM - 956 - 956 - 2 940
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INTERN SERVICE  
 
Sammendrag per 31.oktober 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Intern Service har et overskudd denne måneden på 1,3 MNOK. Akkumulert viser resultatet et 
underskudd på 1,7 MNOK.  
 
Hovedårsaken til det akkumulerte underskuddet er knyttet til lønnsområdet, husleie og 
energiforbruk. For lønnsområdet er avviket spesielt knyttet til en avdeling som gjennomfører et 
større omstillingsprosjekt. Prosjektet har hatt forsinket framdrift i forhold til planen, og vil ikke gi 
nødvendig effekt i 2017. Husleiekostnadene øker utover budsjett som følge av uforutsette 
avregninger fra tidligere år samt endringer i porteføljen, herunder ny leiekontrakt ved HSS. IKT 
området har tidligere i år hatt et merforbruk som følge av at lokale prosjekter hadde et omfang og 
styringsfart som oversteg de midlene som er stilt til rådighet. Dette er nå korrigert gjennom konkrete 
begrensninger i gjennomføringen av prosjektene slik at kostnadene kommer ned på planlagt nivå for 
2016. Nylig har det også kommet ny informasjon om endret rutine vedrørende driftspris på 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 1 296 -1 705 -58

Mål 0 0 0

Avvik 1 296 -1 705 -58

I fjor 1 407 -6 865 -9 950

2 Virkelig 29 248 319

Mål 24 240 310

Avvik 6 8 9

I fjor 24 240 310

3 Virkelig 530 548 547

Mål 533 538 538

Avvik -4 10 10

I fjor 543 546 547

4 Virkelig 8,5 9,0 9,5

Mål 8,3 8,9 9,0

Avvik 0,2 0,1 0,5

I fjor 8,8 9,1 9,1

5 Virkelig 432 403 420

Mål 411 374 384

Avvik 21 29 36

I fjor 397 359 367

6 Virkelig 254 254 250

Mål 252 252 250

Avvik 2 2 0

I fjor 260 268 267

7 Virkelig 36 % 34 % 35 %

Mål 37 % 36 % 36 %

Avvik -1 % -2 % -1 %

I fjor 35 % 33 % 34 %

8 Virkelig 1,16 1,15 1,12

Mål 1,15 1,11 1,12

Avvik 0,01 0,04 0,00

I fjor 1,19 1,16 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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prosjekter som vil gi ytterligere reduksjon i kostnader i år. Dette er en overgangsordning i år og 
gjelder både lokale og regionale prosjekter.  
 
Varekostnader til behandlingsmidler for diabetespasienter har også vært en vesentlig årsak til 
underskudd i klinikken i 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. 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 inngår ikke lenger 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 i på grunn av høyere salg i kiosker- og kantiner, samt merforbruk 
av medisinske gasser.  
 
Lønnsområdet viser akkumulert et lite overskudd målt mot budsjett. Innenfor IKT området er flere 
stillinger frikjøpt av HSØ for å delta i gjennomføring av regionale prosjekter. Disse kostnadene er 
refundert og reduserer lønnskostnadene. Øvrig drift i klinikken har et merforbruk i hovedsak som 
følge av aktivitetsvekst i klinikkene som medfører mer bruk av variabel lønn enn tidligere og forsinket 
effekt av et større omstillingsprosjekt innenfor renholdsområdet. Det er satt ekstra fokus på 
reduksjon av variable lønnskostnader de siste månedene for å redusere disse.    
 
Andre driftskostnader viser et akkumulert overforbruk.  De viktigste årsakene er merforbruk til 
husleie, energi, tekstiler og porto. Økte husleiekostnader er forklart med uforutsette kostnader fra 
tidligere år og endring i porteføljen. Avvik på energikostnadene skyldes i hovedsak lavere 
utetemperatur enn forutsatt de første månedene i år. Økte kostnader til porto henger sammen med 
økt antall forsendelser. Spesielt har økningen vært høy innenfor området behandlingsmidler. I tillegg 
har klinikken hatt høyere tekstilkostnader enn forutsatt som følge av at mer av tekstilene rengjøres 
av ekstern leverandør fordi internt utstyr har havarert.  
 
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 de første månedene.   
 
HR – Brutto månedsverk 
Intern Service har denne måneden et mindreforbruk på forbruk av årsverk på 4, mens det hittil i år i 
gjennomsnitt er brukt 10 årsverk mer. Økningen skyldes flere forhold. Gjennomføring av prosjekt 
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innenfor renholdsområdet som har forsinket effekt i forhold til budsjettet er en hovedårsak. Videre 
er det høyere forbruk av vikarer enn i fjor som følge av økt aktivitet i klinikkene. 
 
Det vil være ytterligere fokus på reduksjon av variable lønnskostnader framover for å redusere 
forbruk av antall forbrukte årsverk. Klinikken har også avlyst planlagte samlinger som ville krevet 
bruk av vikarer og vil redusere kostnader til kompetanseutvikling i forhold til planen. 
 

 
 
Analyse av bemanningsutvikling  
Per november har klinikken brukt 10,2 månedsverk mer enn budsjettert. Overforbruket hittil i år kan 
sorteres i følgende kategorier: 
 

Økt refusjoner langsiktig sykefravær ift budsjett 3,4  
Økt refusjoner fødselspermisjoner ift budsjett 1,3  
Eksternt finansiert årsverk ut over budsjett 7,0  
Sum overforbruk finansiert i drift 11,7  
Sum ufinansiert overforbruk -1,5  
SUM overforbruk hittil i år 10,2  

 
 
11,7 månedsverk er i stor grad finansiert over drift, og gir ingen vesentlig økonomisk utfordring for 
klinikken.  Klinikken har dermed ingen økonomisk utfordring i forhold til årsverk. Dette synliggjøres 
gjennom et lite overskudd samlet for lønnsområdet.    
 
Hovedårsakene til økningen i forbruk av månedsverk, utover en økning i langsiktig sykefravær og 
fødselspermisjoner, er frikjøp av IKT personell. HSØ har frikjøpt IKT personell fra Vestre Viken for å 
arbeide med regionale prosjekter. Lønnsmidler for dette personellet refunderes fra HSØ.  
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 548 541 551 545 544 538 548 574 572 541 530 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536
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

500

520

540

560

580

Br
ut

to
 m

ån
ed

sv
se

rk
 



 
 
 

25 
 

Klinikken har likevel en utfordring innenfor lønnsområdet fordi et større omstillingsprosjekt innenfor 
renhold har hatt forsinket effekt i forhold til planen. Prosjektet er nå implementert ved alle 
lokasjoner, og har begynt å gi effekt. Det er forventet ytterligere reduksjon i månedsverk den siste 
måneden som følge av prosjektet:   
 

  
 
Prosjektet skal til sammen redusere eksisterende bemanning med 7 årsverk når tiltaket fullt ut er 
implementert.  
 
HR – Sykefravær 
Intern Service er om lag på plan for sykefravær, både denne måneden og akkumulert. Plantallet 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 
konsolidering av tjenesteporteføljen, 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. 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 noe lavere enn plan 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 des

1 Prosjekt renhold Clean Pilot 4,0
SUM tiltak 4,0
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 Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Intern Service har et negativt resultat hittil i år på 1,7 MNOK.  Samlet er det behov for en 
omstillingspakke som skal gi en effekt på 1,6 MNOK ut året for å levere et resultat i tråd med 
årsprognosen. 
 
Periodiseringseffekter gjelder inntekter for avfallstjenester til legekontorer som kommer i desember. 
 
Tiltaksplan   
Avdelingene i Intern Service har utarbeidet nye tiltak for å redusere kostnader, og øke inntektene. 
Konsekvenser for tjenestene til klinikkene vil bli forankret i klinikkene.  
 

 
 
De viktigste tiltakene relaterer seg til følgende: 

 
• 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 

NOK 1000's KIS
1. Resultat hittil i år -1 705 

2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -341 
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) -2 046 

3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter 400
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -1 646 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 1 588

Prognose for året -58 

Tiltak ut året Inntekter
Øvrige

kostnader
Lønns-

kostnader
Total ut 

året
Reduksjon konsulentbruk  - 400  - 400
Brannopplæring  - 126  - 126
Vakthold  - 76  - 76
Økt salg av tjenester ED - 76   - 76
Reduksjon driftskostnader MTU  - 700  - 700
Ledighold stilling og reduksjon var. lønn, avd   - 110 - 110
Reduksjon kompetanseutvikling   - 100 - 100

SUM - 76 - 1 302 - 210 - 1 588
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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. 

 
• Reduksjon av variabel lønn og ledighold av stillinger 

Innenfor flere avdelinger planlegges det nå med ledighold av stillinger en periode før det 
ansettes nye, for å redusere lønnskostnadene framover. Det er også satt fokus på reduksjon av 
de variable lønnskostnadene  
 

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

 
Økonomisk prognose 
Resultat hittil i år tilsier at klinikken har en utfordring med å holde årets økonomiske driftsmål. 
Tiltaksplanen, som beskrevet over, skal sikre lavere kostnadsnivå framover. Basert på resultat hittil i 
år hensyntatt nye omstillinger arbeides det mot at klinikken skal levere et resultat nær balanse med 
et underskudd på 58 tnok målt mot planen for 2016.    
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PSYKISK HELSE OG RUS 
  
Sammendrag per 31.oktober 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Kvalitet 
Klinikk psykisk helse og rus har få fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid er 48 dager. Begge deler er 
innenfor målene som er satt. 
 
Økonomi  
Resultat til og med august er 16,9 MNOK i merforbruk.  
Årsprognosen er 11,8 MNOK i merforbruk, dette etter at det er innarbeidet innsparingstiltak ut året 
for 8,5 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 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -1 142 -16 875 -11 829

Mål 0 0 0

Avvik -1 142 -16 875 -11 829

I fjor 2 663 -2 163 3 991

2 Virkelig 349 3 411 4 135

Mål 351 3 447 4 135

Avvik -2 -36 0

I fjor 336 3 451 4 184

3 Virkelig 22 408 196 559 239 900

Mål 21 949 204 118 249 110

Avvik 459 -7 559 -9 210 

I fjor 21 693 191 742 229 678

4 Virkelig 1 787 1 834 1 829

Mål 1 780 1 798 1 797

Avvik 7 36 31

I fjor 1 810 1 830 1 830

5 Virkelig 7,5 8,3 8,3

Mål 6,8 6,9 7,0

Avvik 0,7 1,4 1,3

I fjor 7,7 7,8 7,8

6 Virkelig 38 48 48

Mål 50 50 50

Avvik -12 -2 -2 

I fjor 48 52 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 1,5 % 1,2 % 1,0 %

8 Virkelig 96 % 87 % 87 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 0 % -3 % -3 %

I fjor 83 % 81 % 0 %

KVALITET
Timeavtale i første brev
ANDEL (etterskuddsvis)

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

AKTIVITET  
Polikliniske konsultasjoner 
totalt
ANTALL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for 
pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET  
Utskrevne pasienter døgn 
ANTALL

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

Psykisk helse og rus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

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

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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4. Innleie av overleger og sykepleiere gjennom vikarbyrå. 
 

Punkt 1 – Økte gjestepasientkostnader:  
Gjestepasientoppgjøret er en betydelig økonomisk risikofaktor.  
 
Netto merforbruk i gjestepasientoppgjøret er 9,6 MNOK hittil i år. Årsprognosen viser et antatt netto 
merforbruk på 10,6 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 2,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet hittil er 3,7 % 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. Det er en positiv 
trend i aktivitetsutviklingen. Tiltakene har begynt å få effekt fra september. 
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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 7,0 MNOK. Årsprognosen er på 
omtrent samme nivå. 
 
Produktivitet – antall konsultasjoner pr refunderte behandlerdagsverk 
Produktiviteten har økt med 3,0 % 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. 
 
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.  
 

 
 
Produktiviteten måles ved å se på antall konsultasjoner utført i poliklinikker pr behandlerdagsverk 
det er krevd refusjon for gjennom takstsystemet. 
 

 
 
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 1,6 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 var det planlagt at antall beboere skulle reduseres fra 14 til 3. 

Radetiketter Pr 31.10.16 Pr 31.10.15
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,44 2,37 3,0 %
Distriktspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,62 2,47 6,4 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,17 2,22 -2,6 %

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
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30.09.16 sa imidlertid Asker kommune opp kontraktene for 6 av sine 7 beboere. Dette betyr at 
avviklingen av Strandveien boliger vil kunne skje raskere enn planlagt, hvor raskt er avhengig av 
videre dialog med Bærum kommune om tempo for overføring av ansvaret for beboerne fra Bærum. 
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. 
Årsprognosen viser et antatt merforbruk på 2 MNOK for Strandveien. Iverksatte tiltak har gitt en 
resultatforbedring. 
 
Punkt 4 - innleie: 
Det er iverksatt tiltak for å rekruttere overleger og psykologspesialister. Dette har ført til en 
nedtrapping av antall kontrakter både ved Blakstad, Lier og ARA fra oktober 2016 og videre frem til 
februar 2017, og dette har ført til økt poliklinisk aktivitet. 
 
Langvarig sykefravær hos 5 overleger, i hovedsak ikke arbeidsrelatert, ved avdeling Blakstad har 
nødvendiggjort innleie av vikarer for å sikre forsvarlig drift. Det har også vært to vakante 
overlegestillinger ved avdelingen. 
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 har hittil i år vært et merforbruk på innleie av vikarer fra vikarbyrå på 9,8 MNOK. Årsprognose er 
merforbruk på 11 MNOK. 
 
HR – Brutto månedsverk 
Prognosen tilsier en reduksjon i dette merforbruket resten av året, noe som betyr økonomisk balanse 
de siste månedene av året.  
 
Mesteparten av merforbruket på brutto månedsverk hittil i 2016 er knyttet til Strandveien boliger. 
 
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 to 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. 
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Analyse av bemanningsutvikling  
Per november har klinikken brukt 36,2 månedsverk i snitt per måned mer enn budsjettert. 
Overforbruket hittil i år kan sorteres i følgende kategorier: 
 

 
 
19,2 årsverk er i stor grad finansiert over drift, og gir ingen vesentlig økonomisk utfordring for 
klinikken.  Det resterende overforbruk på 17 årsverk er ikke finansiert over driften. 
 
For å møte denne utfordringen og sikre gangfart inn i 2017 har klinikken følgende tiltak: 
 

  
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 1820 1814 1811 1809 1801 1802 1848 1936 1943 1807 1787 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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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Økt refusjoner langsiktig sykefravær ift budsjett 15,0
Økt refusjoner fødselspermisjoner ift budsjett 13,0
Økt inntektsgivende aktivitet ift budsjett 3,0
Økt kjøp av eksternt innleie ift budsjett -11,8 
Sum overforbruk finansiert i drift 19,2

Kortsiktig sykefravær 4,0
Annet overforbruk 13,0
Sum ufinansiert overforbruk 17,0
SUM overforbruk hittil i år 36,2

Tiltak nov des
Redusert bemanning 45,5 47,1 46,3 7,7
Sum tiltak 45,5 47,1 46,3 7,7

SUM
årsverks-

effekt 2016

Gjennomsnitt 
pr måned ut 

året
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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 

 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Klinikken har pr utgangen av oktober en styringsfart som tilsier et merforbruk på 20,3 MNOK i 2016. 
Det er planlagt tiltak for til sammen 8,5 MNOK. En står da igjen med en uløst utfordring på 11,8 
MNOK. Dette er en forverring på 1,8 MNOK siden forrige måned og skyldes høyere 
gjestepasientkostnader enn tidligere estimert. 
 
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 8,5 MNOK ut året. Disse er innarbeidet i årsprognosen. Dette er 
kortsiktige tiltak som må erstattes av mer permanente, strukturelle tiltak. 
Når det gjelder polikliniske stillinger er føringen at disse ikke skal inngå i tiltaksplanen da dette vil 
ramme aktivitetsmålet. 
 

NOK 1000's PHR
1. Resultat hittil i år -16 875 

Korreksjoner til styringsfart hiå:
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -3 375 
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) -20 250 

3. Korreksjoner ut året:
Korreksjoner ut året -68 
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -20 318 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 8 489

Prognose for året -11 829 

Resultatkrav -10 000 
REST  positiv = ti ltak ut over resultatkrav, negativ = uløst utfordring -1 829 
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Økonomisk prognose og profil på budsjett 2017. 
Oppdatert årsprognose viser et antatt netto merforbruk for 2016 på 11,8 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. 10 millioner fra 2014 til 2016 tilsier at det må avsettes 
mer til gjestepasientområdet i 2017 i klinikkens budsjett. 

• Krav til ytterligere økning i poliklinisk aktivitet i 2017.  
 

Foreløpig vurdering av omstillingsbehov for 2017 er ca. 15 - 20 MNOK. 
Klinikken må omstrukturere tilbud for å drive mer kostnadseffektivt. Klinikkledelsen har igangsatt 
foranalyser av fag- og funksjonsfordelingen i klinikken for å utarbeide en plan for omstilling i 2017 og 
for de nærmeste årene. Styring av omstillingen er forankret i klinikkledelsen. Det vil bli utarbeidet 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. 
 
Styret vil bli løpende orientert om gjennomføring av omstillingstiltak. 

 
  

Tiltak nov des Total ut 
Økt aktivitet - 250 - 250 - 500
Redusert innleie fra vikarbyrå - 326 - 326 - 652
Reduksjon kursutgifter - 283 - 1 389 - 1 673
Begrenset ansettelsesstopp - 1 339 - 1 425 - 2 763
Økte prosjektinntekter - 63 - 413 - 476
Forbedret takstbruk poliklinikk - 86 - 93 - 178
Reduksjon andre driftskostnader - 50 - 50 - 100
Reduksjon variabel lønn - 1 073 - 1 073 - 2 147
SUM - 3 470 - 5 019 - 8 489
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PREHOSPITALE TJENESTER  
 
Sammendrag per 31.oktober 2016 
  

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Driftsresultatet i oktober viser 1,6 MNOK i overskudd. Ambulansetjenesten og Pasientreiser går med 
overskudd i oktober.  
 
Ved utgangen av oktober har klinikken et overskudd på 3,0 MNOK. Nettokostnader til pasientreiser 
ligger lavere enn budsjett i perioden januar tom oktober. Inntektene for transport av utenlandske 
pasienter i ambulansetjenesten ligger høyere enn budsjett.  Lønnskostnadene ligger 2,5 MNOK 
høyere enn budsjett per oktober. Lønnsavviket skyldes hovedsakelig lavere refusjoner på sykepenger 
og høyere overtidsbruk enn budsjettert.   
 
Vedlikeholdskostnader på ambulansene har økt betydelig fra 2015 og ligger over budsjettet. 
Utskifting av bilene fremover bør skje i henhold til flåteplan. Vedlikeholdskostnadene øker betydelig 
ved km stand over 160 000 kjørte km. 
 
Vestre Viken har gjennomført kurs i pågående, livstruende vold (PLIVO) som betyr 
budsjettoverskridelse på lønn. Helsedirektoratet har lagt føringer 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 1 576 3 028 3 131

Mål 0 0 0

Avvik 1 576 3 028 3 131

I fjor 216 1 463 6 399

2 Virkelig 3 372 34 399 39 867

Mål 3 221 33 116 39 867

Avvik 151 1 283 0

I fjor 3 221 33 116 39 867

3 Virkelig 2 197 21 491 26 333

Mål 2 218 23 893 28 333

Avvik -21 -2 402 -2 000 

I fjor 2 218 23 893 28 333

4 Virkelig 2,2 2,1 2,1

Mål 2,0 2,0 2,0

Avvik 0,2 0,1 0,1

I fjor 2,0 1,9 0,0

5 Virkelig 338 321 321

Mål 312 317 316

Avvik 26 4 6

I fjor 321 312 312

6 Virkelig 7,0 6,7 6,5

Mål 7,3 8,0 7,9

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

I fjor 6,2 8,1 8,0

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

Prehospitale tjenester Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

AKTIVITET  
AMK telefonhenvendelser til 
113
ANTALL

AKTIVITET  
Oppdrag med ambulanse
ANTALL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

AKTIVITET  
Pasientreiser Samkjøring
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
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Aktivitet 
Antall gjennomførte ambulanseoppdrag i perioden januar tom oktober ligger på 34 399.  Antall 
oppdrag ligger 3,9 % og 1 283 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.  
 
Kravet til responstider for tettbebygde strøk på 20 min ble oppnådd i alle kommuner i Vestre Viken i 
oktober bortsett fra Røyken. 
 
Kravet til responstider på 30 min for akuttoppdragene i grisgrendte strøk i ble oppnådd for alle 
kommuner i Vestre Viken i oktober bortsett fra Hol, Jevnaker, Kongsberg, Lier, Nore og Uvdal, Røyken 
og Sande.  
 
Kravet til responstider på 40 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk for kommunene 
Flesberg, Flå, Hemsedal, Hurum, Rollag og Sigdal ble oppnådd i alle kommuner bortsett fra Sigdal. 
 
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 88,6 % i oktober. Svartid er feil i statistikken for september og oktober. Det 
arbeides med å finne feilen. 
 
Utvikling brutto månedsverk 
Forbruk av brutto månedsverk ligger på 321 i gjennomsnitt for perioden januar tom november. 
Forbruk årsverk for perioden ligger 4 årsverk høyere enn budsjettet. Forbruk av brutto månedsverk i 
november ligger 26 årsverk høyere enn budsjettet. Dette har sammenheng med overtallsbemanning 
fra 24.10. som vil gi reduksjon i overtid og vikarbruk de neste månedene. Variabel lønn vil først bli 
redusert fom desember og i 2017, mens fastlønn utbetales samme måned som 
engasjementstillingene er besatt.  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 oktober har klinikken brukt 4,2 månedsverk mer enn budsjettert. Overtallsbemanningen som ble 
innført 24.10. slår ut med 0,9 årsverk. Plivoopplæringen har forårsaket økt forbruk av årsverk med 
1,6 årsverk. Alle i ambulansetjenesten har gjennomført pålagte Plivokurs.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet er betydelig redusert det siste året. Sykefraværet i perioden januar til september ligger 
på 6,7 % mot budsjettert 8,0 %. Korttidsfraværet ligger på 1,9 % og langtidsfraværet på 4,8 % for 
perioden januar til september. Sykefraværet i 2015 lå på 8,2 % i samme periode.  
 
Lederne i klinikken jobber meget aktivt med sykefraværsoppfølging.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Engangseffekter gjelder enkelte avdelinger i klinikken. 
 
  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 308 311 318 316 319 318 318 326 331 325 338 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
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

270

290

310

330

Br
ut

to
 m

ån
ed

sv
se

rk

NOK 1000's PHT
1. Resultat hittil i år 3 028

2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 606
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) 3 634

3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -503 
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 3 131
Prognose for året 3 131
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Tiltaksplan 
Ambulansetjenesten jobber med å tilpasse ambulanseressurser i forhold til aktivitet og responstider. 
Responstidene blir fulgt nøye fra måned til måned. Sykefraværsoppfølging på de stasjoner hvor 
sykefraværet er høyt, har stort fokus og har resultert i lavere sykefravær og lavere overtidsbruk. OU- 
avdelingen i Vestre Viken har gjennomført lederutviklingskurs for ambulansetjenesten.  
Ambulansetjenesten har startet opp overtallsbemanning fra 24.10. for å dekke inn sykefravær, 
redusere vikarbruk og overtid. Dette har medført økning i engasjementsstillinger, men vil gi lavere 
overtids- og vikarlønn i desember og de neste månedene. November har som forventet vist en 
økning i årsverk fordi fastlønn utbetales den 12. i hver måned, mens variabel lønn utbetales 
etterskuddsvis. Årsverksutviklingen følges kontinuerlig. 
 
Pasientreiser arbeider videre med samkjøring, rekvisisjonspraksis, faste utskrivningstider ved 
sykehusene i Buskerud og gjennomgang av taxifakturaer. 
 
Økonomisk prognose 
Økonomisk prognose settes til 3,1 MNOK med utgangspunkt i dagens resultat. Klinikken vil hele tiden 
jobbe med tiltak for å møte identifiserte risikoområder. Klinikkdirektør har stort ledelsesfokus på 
resultat i balanse eller bedre. 
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK 
 
Sammendrag per 31.oktober 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi 
Klinikkens økonomiske resultat viser et negativt avvik i oktober på 1,2 MNOK og et negativ avvik hittil 
i år på 3,0 MNOK. Det negative avviket i oktober er knyttet til lavere polikliniske inntekter (0,5 
MNOK) enn budsjettert, et overforbruk på varekost i forhold til budsjett (1,0 MNOK) og et negativt 
avvik knyttet til innleie av radiologer (0,3 MNOK).  Hittil i år er det negative avviket i hovedsak knyttet 
til økte varekostnader og innleie av radiologer.  
 
De totale inntektene for oktober har et negativt avvik på 0,8 MNOK, mens hittil i år ligger inntektene 
3,2 MNOK over budsjett. Det negative avviket i oktober skyldes hovedsakelig at polikliniske 
inntektene for Avdeling for Bildediagnostikk er lavere enn budsjettert. Den polikliniske aktiviteten 
har vært lavere i oktober pga legestreiken og nedetid på røntgenlab på Ringerike. Det positive 
avviket hittil år i skyldes en økning i polikliniske inntekter i forhold budsjett i Avdeling for 
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laboratoriemedisin. Det positive avviket er knyttet til influensadiagnostikk og høy PCR-aktivitet 
(genbasert diagnostikk). 
 
Varekostnadene har et negativ avvik i oktober på 1,0 MNOK, og et negativt avvik hittil i år på 7,9 
MNOK. Det negative avviket er knyttet til meraktivitet i forhold til aktivitetsbudsjettet på Avdeling for 
laboratoriemedisin og Avdeling for bildediagnostikk. I tillegg har overgangen til væskebasert cytologi 
medført en økning i varekostnadene for Avdeling for patologi. 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 1,3 MNOK for 2016.  
 
Lønnskostnadene inkludert innleie har et positivt avvik mot budsjett på 0,7 MNOK for oktober og et 
positivt avvik hittil i år på 1,7 MNOK. Det positive avviket i oktober er i hovedsak knyttet til vakante 
stillinger og engangseffekter i forbindelse med ansatte i streik (0,2 MNOK). Det er vanskelig å 
rekruttere både bioingeniører og radiologer. Klinikken har benyttet innleie av radiologer for å kunne 
håndtere akseptable 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 26 % mens de polikliniske 
analysene har hatt en økning på 11 % 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 5 % mens de polikliniske 
analysene har hatt en økning på 10 %.  
 
Antall blodtappinger på Seksjon blodbank er på samme nivå som 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 ligger 5 % lavere enn fjoråret. 
 
Avdeling for bildediagnostikk har hatt en total aktivitetsøkning hittil i år på 3 % sammenlignet med 
2015. Aktiviteten på Brystdiagnostisk senter ligger 6 % over 2015-aktivitet, mens aktiviteten på 
Seksjon for Nukleærmedisin har hatt en økning på 1 %. Øvrig aktivitet/modaliteter ved avdelingen 
har i snitt økt med 2 %. Den polikliniske aktiviteten har hatt en økning hittil i år på 4 % sammenlignet 
med 2015 mens inneliggende aktivitet har gått ned med 1 %. Avdelingen ser fortsatt en kraftig 



 
 
 

41 
 

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 21 %, noe som medfører økt varekostnad 
og økt behov for bemanningsressurser. 
Generelt må ressurser prioriteres til inneliggende aktivitet på bekostning av poliklinisk aktivitet, noe 
som kan medføre økte vente- og svartider for de polikliniske undersøkelsene.  
 
Avdeling for patologi har hatt en aktivitetsøkning på 8 % hittil i år sammenlignet med 2015. De 
ressurskrevende histologiprøvene har økt med 2 %, 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 16 % økning. 
 
Sykefraværet 
Sykefraværet for perioden januar – september har vært under måltallet. 5,7 % sykefravær mot 
måltallet 6,3 %. Korttidsfraværet (inntil 16 dager) for perioden har vært på 2,4 % og langtidsfraværet 
på 3,3 %. Sammenlignet med samme periode i fjor viser sykefraværsprosenten en nedgang på 1,5 % -
poeng, hvorav langtidsfravær har hatt størst nedgang (1,4 % -poeng). 
 
HR – Brutto månedsverk 
I perioden januar – november har klinikken i snitt brukt henholdsvis 594 månedsverk mot budsjettert 
606 månedsverk, dvs. 12 månedsverk mindre enn budsjettert i snitt pr. måned. Klinikken har 
budsjettert med stillinger som ikke er bemannet grunnet manglende tilgjengelig kompetanse i 
markedet. Det forventes enkelte vakante stillinger ut året. 
 

 
 
  



 
 
 

42 
 

Analyse av bemanningsutvikling  
Hittil i år har klinikken brukt 12 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 dekke vakante stillinger og for å kunne sikre 
akseptable  vente- og svartider. Det er hittil i år et negativt avvik mot budsjett på innleie på 2,0 
MNOK. Avviket utgjør i snitt 4,8 månedsverk. 
 

 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlige ventetid pasienter 
Klinikken måler bl.a. svartider på Avdeling for bildediagnostikk gjennom statistikk på andel pasienter 
som har fått svar/tolkning på bildeundersøkelser. 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 
79 %. 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 
kalenderdager. Måltallet for 2016 er satt til 70 %. For oktober er 52 % av prøvene besvart innen 3 
kalenderdager mens hittil i år ligger på 53 %.  Gjennomsnittlig svartid for hudprøver for oktober var 
2,0 uker og 2,1 uker hittil i år. Måltallet for 2016 er satt til 3 uker. 
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Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Klinikken har pr. oktober et underskudd på 3,0 MNOK. Underskuddet er knyttet til innleie av 
radiologer og økt aktivitet utover budsjett for Avdeling for Bildediagnostikk.  
 
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 i 
samarbeid med de somatiske klinikkene. Nivået på innleie av radiologer vurderes forløpende for å 
sikre akseptable vente- og svartider, samtidig som det jobbes på tvers av sykehusene for å håndtere 
mangelen på radiologressurser best mulig. Det vil bli ledighold av ytterligere stillinger ut året.  
 
Tabellen under viser klinikkens tiltak for å komme i balanse. 
 

 
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens prognose for 2016 er et resultat i balanse. For å oppnå resultatkravet og prognosen 
gjennomfører klinikken tiltak som baserer seg hovedsakelig på å redusere innleie/vikarer og 
overtidstimer i tillegg til at enkelte stillinger holdes vakante. 
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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 kommunekryssende rekvisisjoner inkl. helseekspressene/ Antall 
kommunekryssende turer inkl. helseekspressene 



 
 
 

46 
 

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 

 

• • • • VESTRE VIKEN • 



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 

Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  

3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 
 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Orienteringer  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte Vestre Viken 49/2016 05.12.2016 
 
Vedlegg: 
 

 
1. Åpent brev til styret datert 6. november 2016 
2. Brukerutvalget referat 14. november  
3. Foreløpig møteprotokoll fra styremøte i HSØ 17. november 
4. Sentralt kvalitetsutvalg 29. november - ettersendes 
5. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr. 28. november  

 
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, 28. november 2016 
  

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 28. november 
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. Åpent brev til styret datert 6. november 2016 

Viser til vedlegg 1 
 

2. Brukerutvalget referat fra 10. oktober 2016 
Viser til vedlegg 2 
 

3. Hovedarbeidsmiljøutvalget 13. oktober 2016 
Viser til vedlegg 3 
 

4. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 20. oktober 2016 - ettersendes 
Viser til vedlegg 4 

 
5. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr. 18. oktober  

Viser til vedlegg 5 
 

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



Åpent brev til styret i Vestre Viken HF      Kongsberg 6.nov 2016 

 

 

Forventer økt satsing på Kongsberg sykehus 

Et utvalg har foreslått at 20 % av ortopedisk aktivitet ved Drammen sykehus skal flyttes til Kongsberg 
sykehus. Dette skyldes at nye Drammen sykehus vil ha en begrenset kapasitet og at man derfor er 
pålagt å utnytte den totale kapasiteten i Vestre Viken på en bedre måte.  

Leger ved Kongsberg sykehus er svært positive til en aktivitetsøkning ved ortopedisk avdeling, men 
forventer også at det blir en helt nødvendig økt satsing også på andre fagområder. 

Denne forventningen bygger blant annet på Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 som ble 
vedtatt i Stortinget mars 2016. Det er første gang siden foretaksreformen 2002 at det vedtas en slik 
plan og planen skal medføre en sterkere politisk styring i helsesektoren.  

Som naturlig konsekvens av Stortingets vedtak i denne saken forventes det at Vestre Viken 
forbereder en opptrapping av både akuttberedskap og elektiv virksomhet ved Kongsberg sykehus.   

Akuttberedskap  

Legeforeningens minimumskrav til et sykehus er fortsatt døgnkontinuerlig beredskap innen anestesi, 
kirurgi, indremedisin og radiologi(røntgen). På tross av dette vedtok Vestre Viken i 2012 å legge ned 
lokal vaktordning innen kirurgi ved Kongsberg. Røntgentilbudet ble også nedgradert ved at 
røntgenlege i vakt er fjernet.  Kongsberg sykehus ble i 2012 etter vår mening en ufrivillig pilot for en 
ny type akuttsykehus uten kvalitetssikring på forhånd og uten at det har blitt foretatt en tilstrekkelig 
uavhengig evaluering i etterkant. 

Kongsberg sykehus defineres i sykehusplanen som et akuttsykehus. Betegnelsen akuttsykehus brukes 
om sykehus som minst har akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. 
Dette har Kongsberg sykehus i dag, men Stortinget vedtok også at akuttsykehus skal ha «beredskap 
for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser». En slik beredskap innen 
kirurgi eksisterer ikke ved Kongsberg sykehus.   

Bløtdelskirurgisk aktivitet utføres i dag gjennom et svært godt samarbeid med kirurgisk avdeling 
Drammen sykehus. Leger herfra driver poliklinikk og planlagt kirurgi i et begrenset omfang. I 
lavdriftsperioder og på kveld, natt, helg og helligdag er det ingen leger med formell kirurgisk 
kompetanse tilgjengelig.  Pasienter må dermed sendes til Drammen sykehus for en vurdering.  

Vår forventning er at den kirurgiske beredskapen oppgraderes så raskt det lar seg gjøre slik at vår 
befolkning sikres et tilbud i tråd med Stortingets vedtak.  

 

 

 



Økt planlagt kirurgi – sykehus i nettverk  

I sykehusplanen heter det (pkt 12.12) «Oppgavedeling og krav til helhetlige pasientforløp forutsetter 
tett samarbeid mellom sykehus. I dag preges dette samarbeidet til en viss grad av konkurranse og 
rivalisering».  

Vårt klare inntrykk er at Vestre Viken i for stor grad er preget av konkurranse og at kortvarig 
økonomisk gevinst har vært et for viktig mål for resultater.  

Sykehusplanen fastslår at Helseforetakene i større grad skal flytte mer av den planlagte kirurgien til 
akuttsykehusene. Dette skal medføre et bredere faglig tilbud ved de mindre sykehusene som igjen 
styrker både beredskap og rekruttering. Kongsberg sykehus har kapasitet til å øke sitt tilbud innen de 
fleste kirurgiske områder. Sykehuset har i dag omfattende kirurgisk virksomhet innen både ortopedi 
og gynekologi. Dette tilbudet er kvalitetsmessig på et svært høyt nivå og også effektivt organisert. 
Innen disse områdene og innen annen planlagt kirurgi kan Kongsberg avlaste Drammen i betydelig 
større grad enn i dag.  

Kongsberg sykehus har store utfordringer innen radiologi hvor det er et sterkt behov for bedre utstyr 
og mer personell. Vi er det største sykehuset i Norge som ikke har MR-tilbud og vår CT-maskin er den 
eldste i Vestre Viken. Røntgenavdelingen bemannes på dagtid av 1-2 leger og denne bemanningen 
burde vært doblet for å gi et tilbud som er i tråd med det som forventes ved et sykehus av vår 
størrelse.  

Vår påstand er at intern konkurranse og omfordeling av ressurser innad i Vestre Viken over tid har 
medført en uheldig nedbygging av tilbudet ved Kongsberg sykehus.  

Konklusjon og veien videre 

Det er fastslått at Kongsberg sykehus skal bestå som akuttsykehus. På tross av svært usikre 
rammebetingelser har man klart å opprettholde et godt faglig tilbud ved sykehuset. Dette bekreftes 
blant annet ved at pasientene rangerte Kongsberg sykehus i juli 2016 som nummer 6 av alle landets 
61 sykehus i undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for Helsetjenesten.  Dette er vi 
stolte av og motiverer oss til å bli enda bedre! 

Pågående budsjettarbeid for 2017 medfører et betydelig innsparingskrav også ved Kongsberg 
sykehus.  Vårt sykehus har siden dannelsen av Vestre Viken mistet funksjoner og ressurser som ved 
de andre sykehusene er en selvfølge. Ytterligere kutt i de økonomiske rammene for Kongsberg 
sykehus kan få svært uheldige konsekvenser for våre pasienter.    

Stortingets vedtak og faglige hensyn må være førende for den videre utviklingen i vårt sykehus. Vi 
forventer at Vestre Viken så raskt som mulig tar initiativ til en gjennomgang og utvikling av vår 
virksomhet i lys av sykehusplanen.  

 

Erlend Skraastad     Stian Kristoffersen 

Klinikktillitsvalgt Overlegeforeningen   Vara-klinikktillitsvalgt Overlegeforeningen 

Kongsberg sykehus     Kongsberg sykehus 



 
 
 
Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Anne Helene Lindseth, Toril Krogsund, 
Arne Moe, Aina Rugelsjøen, Kjell Jensen, 
Bjørn Tolpinrud, Franck Tore Larsen, Rune 
Hansen Gunnerød 

Fra pasient og brukerombudet: 

 Pasient og brukerombud i Buskerud 
Anne-Lene Egeland Arnesen 

Fra det regionale brukerutvalget: 

Maria T. Bjerke 

Fra administrasjonen: 

Fagsjef medisin Ringerike sykehus Carsten 
Brocker (sak 49/16) 

Prosjektdirektør Rune Abrahamsen (sak 
41/16) 

 

spesialrådgiver Martin F. Olsen, 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær) 

Møtedato: 14.11.2016 
Tidspunkt: 13:00 – 17:30 
Sted: Wergelandsgate 10, 

Drammen, møterom Glitre 2 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Torunn Viervoll, Eric Johannssen 
 

 
Agenda: 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste = OK 

 
 

 
 

Godkjenning av referat fra møte 10. oktober 2016 = OK 
 
 

 Videreførte saker: 
 

41/16 Videre arbeid med nytt sykehus 
v/prosjektdirektør Rune Abrahamsen 
Gjennomgang av status ultimo oktober – se vedlegg 
BU takker for informasjonen. 
 

49/16 Prosjektet for etablering av CT/trombolyse på HSS  
v/fagsjef medisin Ringerike sykehus Carsten Brocker 
Presentasjon og gjennomgang av prosjektet. 
BU takker for informasjonen. 
 



 
 
 
50/16 Høring på retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak 

Brukerutvalget har gjennomgått forslag til felles retningslinjer for brukermedvirkning på 
systemnivå og har følgende innspill. 
• Utkastet ligger tett på dagens regionale retningslinjer som ligger til grunn for Vestre 

Vikens brukerutvalg 
• Vedtak:  

o Brukerutvalget anbefaler en nærmere avklaring og grensegang av 
begreper som «brukerkompetanse», «erfaringskompetanse», 
«systemkompetanse/representativitet» 

o Brukerutvalget noterer seg at det i forslaget legges opp til at styret 
oppnevner leder og nestleder.  
 
Dagens føringer hvor styret oppnevner representanter, men 
brukerutvalget for øvrig konstituerer seg selv, oppfattes som en god 
ordning som bidrar til at brukerutvalget innen sitt mandat har en fri og 
uavhengig stilling. Det etterlyses derfor en prinsipiell begrunnelse for 
denne skjerpelse. 

 
52/16 Forberedelser til brukerutvalgets møte med styret 5.12 

Temaer som er aktuelle å ta opp: 
• Brukerutvalget vil engasjere seg i rehabiliteringstilbudet etter 

sykehusbehandling/spesialisthelsetjenestebehandling. Ønske om en gjennomgang 
og evaluering av de tilbudene, herunder engasjere seg mer i grunnlaget for 
rehabiliteringstilbud – hvilke kriterier ligger til grunn for tilbud om medisinsk 
rehabilitering, og med hvilken begrunnelse?  

• Brukermedvirkning i forskning 
• Trygg transport for psykisk syke 
• Riktig og redusert medikamentbehandling/medikamentfri behandling  

 
 Nye saker: 

 
56/16 Direktøren har ordet 

Se sak 41/16 og 60/16 
 

57/16 Pasient- og Brukerombudet har ordet 
v/Anne-Lene Egeland Arnesen 

• Tyrifjord døgnseksjon: 
o Hatt praksis med å inngå kontrakter med pasientene. Helsehjelp skal gis 

etter behov ikke etter kontrakt, praksis opphører. 
o Hørselshemmet pasient med behov for tilrettelegging mht utstyr/teleslynge 

etc) da vedkommende ikke kan nyttegjøre seg deler av opplæringen 
diskrimineres.  

o Engelskspråklig pasient med behov for tolk – dette må skaffes da de ansatte 
ikke snakker godt nok engelsk 

o Dødsfall om natta på privat behandlingssted har medført at det er innført 
tilsyn om natten på rommene til alle pasienter som er innlagt i Vestre Viken 
sine døgnseksjoner rus. Ombudet mener dette ikke kan innføres og pålegges 
pasientene, men må vurderes individuelt. Saken ligger hos Fylkesmannen 
for avgjørelse.  



 
 
 

• Pasientreiser - all transport for alle pasienter (hjemmeboende og sykehjemsbeboere 
med behov for ledsager til fastlege eller sykehus): Ansvaret ligger hos helseforetaket 
– praktisk og økonomisk.   

• Smittevern – pasient i Akuttmottaket med uttalt MRSA – ble ikke satt i verk særskilte 
tiltak – pasienten ble sendt rundt i sykehuset på egenhånd – spørsmål 
om  helseforetakets rutiner er fulgt. Ombudet tar dette opp i eget brev til foretaket 

• Erstatning av eiendeler som forsvinner: 
o Det er skjønnsmessig forskjell mellom avdelingene. Retningslinjene i VVHF 

beskriver minimum 
• Noen sykehus kaller det ikke epikrise ved poliklinisk behandling men «poliklinisk 

notat». Tidsfrist for dette holdes utenfor måltallene for frist for dette. Er tatt opp 
med direktoratet at dette må komme inn i samme måling dersom dette ikke faller 
inn under lovens definisjon av epikrise  

• Ventetid kardialog – har tatt seg opp igjen og økt 
58/16 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 

Se vedlegg. 
59/16 Høring på nasjonale retningslinjer for ECT 

Vedtak: Brukerutvalget ser at forslaget til retningslinjene har tatt inn over seg de 
problemstillinger som brukerne er opptatte av.  
 

60/16 Budsjett 2017 
Budsjettprosessen er ennå ikke avsluttet, men det legges opp til samme aktivitet i 2017 som 
i år. Dette er hovedtrekkene frem ti l endelig budsjett foreligger. 
 

 Eventuelt 
• Møte i Brukerutvalget i forkant av møte med styret 5.12 

o Møte kl 10-12 på Kongsberg (umiddelbart før møte med styret) 
o BU deltar i styremøtet ca kl 12-13, medlemmene kan deretter være til stede 

på resten av møtet 
o Sakspapirer til nytt sykehus går ut den 12.12 – AD skal gi sin innstilling 19.12 

– kan medføre behov for møte i slutten av uke 49 (8-9.12) 
• Smittevernavdelingen inviteres inn for å informere om rutiner mv. 
• Behov for personnummer på brev med timeinnkalling? Gjøres innenfor lovverket. 
• Kjell trekker seg fra Brukerrådet Drammen DPS. Ny kandidat fra BU oppnevnes i 

2017. BU ser da også på eventuell representasjon i andre DPS’er 
• Budsjett for rehabilitering i forbindelse med operasjon av kneproteser er oppbrukt, 

noe som medfører utsettelse av operasjoner. 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 17. november 2016 

Tidspunkt: Kl 0830-1445 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Ann-Kristin Olsen Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Eyolf Bakke    
Kirsten Brubakk    
Terje Bjørn Keyn    
Bernadette Kumar    
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 
Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard, kst. fagdirektør Geir Bøhler, 
konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn K. Sande, direktør 
teknologi og ehelse Thomas Bagley, HR-direktør Anne Biering og konsernrevisor Espen 
Anderssen 
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084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
OKTOBER 2016 

 
 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per oktober 2016 til etterretning. 
 
 
 

085-2016 BUDSJETT 2017 – FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG 
INVESTERING 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer samt fordeling av faste 

inntekter for 2017 som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. 
Faste inntekter for 2017 fordeles som følger:  
 

 
 
 

2. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 
helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. 

 
3. Helseforetakenes og sykehusenes endelige inntektsrammer for 2017, herunder ISF- 

refusjoner, forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, resultatkrav, øvrige styringskrav 
og rammebetingelser vil bli fastsatt i oppdrag og bestilling for 2017. 

 
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å: 

• Fordele inntektsrammer  

Faste inntekter
2017, 

mill.kroner

Akershus SO 5 512

Innlandet SO 5 400

Oslo SO 14 667

Sørlandet SO 4 065
Telemark og Vestfold SO 5 205

Vestre Viken SO 5 303

Østfold SO 3 621
Private ideelle sykehus uten def. 
opptaksområde 264

Sykehuspartner HF 38

Helse Sør-Øst RHF 8 130

I alt 52 206
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o mellom de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina 
Hansens Hospital og Revmatismesykehuset  

o internt i Telemark og Vestfold sykehusområde mellom Sykehuset i 
Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF 

o internt i Oslo sykehusområde mellom Oslo universitetssykehus HF, 
Sunnaas sykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg 
Diakonale Sykehus  

• Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge 
av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, 
tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre 

• Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med 
gjeldende prioriteringer og føringer  

• Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til 

o Oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo 
universitetssykehus HF med inntil 340 millioner kroner 

o Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF med inntil 225 
millioner kroner 

o Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF med inntil 80 millioner 
kroner. 

 
5. Styret slutter seg til at følgende allerede iverksatte investeringsprosjekter videreføres 

i 2017: 

• Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF med inntil 339 millioner kroner, 
hvorav 225 millioner kroner er ekstern lånefinansiering 

• Omstillingsinvesteringer (samlokalisering fase I) ved Oslo universitetssykehus HF 
med inntil 170 millioner kroner  

• Oppgradering– og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF 
med inntil 450 millioner kroner, hvorav inntil 315 millioner kroner er ekstern 
lånefinansiering. Resterende finansiering dekkes av foretakets egne midler. 

 
6. Det reserveres regional likviditet for følgende nye prosjekter i 2017: 

• Sørlandet sykehus HF: Inntil 62 millioner kroner knyttet til forprosjektfase for Nytt 
psykiatribygg, jfr. styresak 055-2016  

• Helse Sør-Øst RHF: Inntil 115 millioner kroner i investeringsmidler og 15 millioner 
i driftsmidler til videre utredninger av følgende prosjekter: 

o Videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, 
jfr. styresak 054-2016 

o Konseptfase for Regional sikkerhetsavdeling (RSA), Oslo 
universitetssykehus HF, jfr. styresak 053-2016 

o Konseptfase for nytt klinikkbygg Radiumhospitalet, Oslo 
universitetssykehus HF, jfr. styresak 053-2016 

o Videre utredninger og forberedende arbeider Aker/Gaustad ifm 
videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF, jfr. styresak 053-2016 

 
7. Satsningen på digital fornying videreføres i 2017, ved at det som en 

planleggingsforutsetning reserveres inntil 706 millioner kroner til investering og inntil 
94 millioner kroner inkl. mva. til driftskostnader. Det vil også måtte reserveres 
likviditet til gjennomføring av eksternt partnerskap i tråd med forutsetningene i sak 
069-2016.  
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8. Det reserveres en regional resultatbuffer på 300 millioner kroner. I tillegg reserveres 

en sentral risikobuffer for eventuelle økte investeringsbehov på inntil 200 millioner 
kroner.  

 
 
 
  

• HELSE • • • SØR-ØST • 
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Hamar, 17. november 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 28. november 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 Desember Desember  
Dato  
og tid 

26 
kl. 9-15 

24 
kl.12-17 

5 
kl.12 -16 

19. 
kl.10 -17 

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 
Psykisk helse og rus 
 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapportering 

 
       Orienteringssaker 

2. Referater med mer 

Tema 
Dialogmøte med brukerutvalget 
Kongsberg sykehus 
Budsjett 2017 
 
Beslutningssaker  
1. Virksomhetsrapport 
 
 Orienteringssaker 

Referater mm 

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

foretaket 
4. Rapport: Arbeid med nytt 

sykehus i Drammen 
5. Valg av representanter til 

brukerutvalget 
6. Oppnevning av valgstyre 
 
Orienteringssaker 
7. 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  

Budsjett 2017: Statsbudsjett – 
gjennomgang, resultatkrav 2017 
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NOTAT 
 
 
Til: Styret 
Fra: Administrerende direktør 
 
 
Saldering budsjett 2017 
 

Innledning 
På styremøte 24. oktober ble det orientert om status i arbeidet med Budsjett 2017. Klinikkene 
har i budsjettprosessen lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,7 %. Regjeringen legger i 
statsbudsjettet for 2017 til grunn 0,5 % effektivisering. 
Det ble i styremøte presentert en overordnet strategi for å øke resultatkravet fra 150 MNOK i 
2016 til 200 MNOK i 2017 uten at klinikkene pålegges ytterligere krav om effektivisering.  
 
Administrerende direktør har i forbindelse med salderingen av budsjettet for å bidra til en 
budsjettpakke på 50 MNOK som kan legges på toppen av klinikkenes budsjettarbeid vurdert 
tiltak knyttet til følgende strategier: 
 

a) Overordnede organisatoriske tiltak 
b) Konkurranseutsetting 
c) Avvikling av oppgaver i foretaket som ikke er lovbestemt 
d) Andre tiltak 

 
 
Hensikten med dette notatet er å presentere status i forhold til strategier som ble presentert på 
styremøte i oktober, samt administrerende direktør sitt forslag til å saldere budsjettet slik at 
styrets mål om overskudd på 200 MNOK i 2017 blir realisert. 
 
 
Overordnede organisatoriske tiltak 
 
I notat til styret 24.10.16 fremgår at: 
 
Klinikkstrukturen i Vestre Viken har ligget fast siden 2012 med en blanding av stedlige og 
tverrgående klinikker. Det har vært en fortløpende dialog knyttet til grensedragning mellom 
klinikkene, og mindre justeringer har vært gjennomført.  Det har vært særlig drøfting knyttet til 
KMD og KIS. I tillegg er stabenes rolle, organisering og dimensjonering et tema. Administrerende 



 
 
 
direktør vil særlig peke på KMD og stabene som områder hvor det kan ligge økonomiske 
muligheter knyttet til annen organisering enn i dag. Administrerende direktør vil anslå at det er 
mulig å målsette en økonomisk gevinst på 10-15 MNOK på organisatoriske tiltak innenfor disse 
områdene. 
 
Gjennomgangen har vist at det ikke er realistisk å ta ut økonomiske gevinster ved en 
tilbakeføring av oppgaver som ligger i tverrgående klinikker til stedlige klinikker. Klinikk for 
medisinsk klinikk herunder radiologiske fag er vurdert spesielt og administrerende direktør vil 
ikke i budsjett 2017 gjennomføre organisatoriske endringer med mål om å ta ut økonomisk 
gevinst da dette ikke vurderes realistisk. 
 
Stabsområdet vil bli gjennomgått i egen prosess 1. halvår 2017. Det er lagt et tilleggskrav på 
stabene for 2017 på 5 MNOK. Totalt effektiviseringskrav for sentrale staber i budsjett 2017 blir 
med dette 2,4 %. 
 
 
Konkurranseutsetting  
 
I notat til styret 24.10.16 fremgår at: 
 
Med virkning fra 1.januar 2017 har regjeringen foreslått at det etableres en såkalt 
momsrefusjonsordning for helseforetakene, på linje med den som er etablert i kommunesektoren og 
statlig sektor. Hensikten med dette er å stimulere til større grad av konkurranseutsetting, spesielt 
innenfor tjenestekjøp. Helsetjenester er ikke omfattet av moms og er følgelig ikke berørt av 
momsrefusjonsordningen. Det er naturlig å følge opp regjeringens rammevilkår i samarbeid med 
Helse Sør-Øst med sikte på å utnytte det virkemiddelet som nå er etablert gjennom 
momsrefusjonsordningen. Administrerende direktør vil anslå at potensialet for økonomisk gevinst 
er betydelig på litt lenger sikt, men at det også bør målsettes til 10 MNOK i 2017.  
 
Det er iverksatt et arbeid med å kartlegge hvilket potensiale som foreligger. Arbeidet 
ferdigstilles 1.kvartal 2017. Administrerende direktør vil ikke foreslå konkrete 
funksjoner/tjenester for konkurranseutsetting i budsjett 2017. Styret vil bli få presentert 
resultatet av kartleggingen i en egen sak i styremøte mars 2017.  Et eventuelt vedtak om 
konkurranseutsetting av oppgaver vil være naturlig å vedta som en del av foretakets 
Økonomiske langtidsplan 2018 – 2021 på styremøte i april. Administrerende direktør har 
informert Helse Sør-Øst om pågående arbeid i Vestre Viken HF og bedt dem komme tilbake med 
en foretaksovergripende strategi i forhold til konkurranseutsetting, som nå er aktuelt særlig 
med tanke på Regjeringens innføring av mva. refusjon fra 1.1.2017. 

 
Avvikling av oppgaver i foretaket som ikke er lovbestemt 
 
I notat til styret 24.10.16 fremgår at: 
 
Hovedtyngden av oppgaver som må anses å være i gråsonen som lovbestemt, er i de tilfeller der 
helseforetaket utfører kommunale helseoppgaver uten refusjon fra kommunen og et høyere forbruk 
i befolkningen enn det som er faglig begrunnet. Det er administrerende direktørs oppfatning at 
rehabiliteringsområdet peker seg klart ut i denne sammenhengen. Finansiering av privat 
rehabilitering skjer via trekk i rammetilskudd og ikke via gjestepasientoppgjør. Dette innebærer at 
en gradvis målretting av bruken av private rehabiliteringsinstitusjoner ikke vil ha økonomisk effekt 
før i 2019. Det økonomiske potensialet er betydelig. Det er i stor grad Vestre Vikens egne leger som 
rekvirerer rehabiliteringstjenester.  



 
 
 
Administrerende direktør følger opp arbeidet med sikre at privat rehabilitering ikke er et 
område som belaster foretakets økonomi mer en hva som objektivt kan begrunnes gjennom 
befolkningens behov for slike spesialisthelsetjenester. Det vil i forbindelse med rullering av 
foretakets Økonomiske langtidsplan 2018 – 2021 bli redegjort for tiltak som er iverksatt og som 
planlegges iverksatt i kommende år på dette området.  

 
 Andre tiltak 
 
I notat til styret 24.10.16 fremgår at: 
 
Fellesøkonomien i Vestre Viken belastes hvert år med en økende kostnad knyttet til H-resepter og 
kostbare legemidler, samt behandlingshjelpemidler. Foretaket har også en betydelig 
gjestepasientkostnad spesielt mot OUS. Det har vært utført flere tiltak i Vestre Viken som både for 
Vestre Viken og nasjonalt har bidratt til reduksjon av medikamentkostnader. Ved å konkretisere og 
intensivere dette arbeidet blant annet gjennom legemiddelkomiteen må det anses som et potensiale 
for ytterligere innsparinger som kan motvirke den trenden til kostnadsvekst på 10 % pr år og som 
også budsjettet for 2017 bygger på. Ved en reduksjon på for eksempel 1 % har kostnader innen 
medikamentområdet og behandlingshjelpemidler et proveny på 5 MNOK.  
 
Gjestepasientkostnadene kan reduseres enten ved økt egendekning ved funksjoner som foretaket 
allerede har eller ved etablering av nye funksjoner. Eventuelle nye funksjoner må avklares med 
Helse Sør- Øst. 
 
Det er i ØLP for 2017 lagt til grunn et salg på 100 MNOK og en salgsgevinst på 65 MNOK knyttet til 
personalboliger på Helgerud. Rammene for dette salget i henhold til avtale med Bærum kommune 
er at formålet videreføres. Det vil ifm budsjett 2017 også bli vurdert andre aktuelle salgsobjekter 
og det foreligger indikasjoner på at verdien på Helgerud er noe større enn forutsatt i ØLP. 
 
Vestre Viken har betydelige husleiekostnader i bygg foretaket ikke eier selv. Samtidig har foretaket 
ledige lokaler i egne sykehusbygg. Det bør utredes tiltak som kan redusere leiekostnadene og 
herunder unngå unødvendige nye leiekostnader. Styret har tidligere vedtatt å leie lokaler for 
Bærum BUP som i dag har lokaler i Bærum sykehus. Styret har vedtatt å utsette dette med virkning 
for 2016 av økonomiske hensyn, men også i overensstemmelse med styrets vedtak om full utnyttelse 
av eksisterende sykehusbygg. En videreføring av utsettelse av å leie lokaler for Bærum BUP i 2017 
vil redusere leiekostnadene med 7 MNOK. 
 
En fornyet vurdering og oppdatert prognose av fellesøkonomien hvor gjestepasientkostnader og 
pasientadministrerte legemidler mv er budsjettert, gir grunnlag for 7 MNOK i frigjort midler til 
saldering av budsjett 2017.  Det er også forutsatt at husleieområdet ved utsettelse av å leie 
lokaler for Bærum BUP i 2017 vil redusere leiekostnadene med 7 MNOK. 
 
Det er budsjettert med et salg av boliger i 2017 med 110 MNOK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Saldering budsjett 2017 
 

 
 
Salderingen bygger på en resultatprognose for 2016 på 150 MNOK. Realvekst i basisinntekter er 
budsjettert med 60 MNOK, i samsvar med inntektsbilag fra Helse Sør-Øst. Dette er 8 MNOK 
bedre enn hva som var lagt til grunn i Økonomisk langtidsplan 2017 – 2020. Effektivisering 
klinikker er budsjettert med 0, 7 % for alle klinikkene og 2,4 % for stabene. I kostnadsvekst som 
må fanges opp inngår: 

• Sykehuspartner 
• Medikamenter i fellesøkonomi 
• Økt husleie HSS  
• Behandlingshjelpemidler 

 
Klinikk for Psykisk helse og rus er på samme måte som somatiske klinikker gitt et 
effektiviseringskrav på 0,7 %. I styresak 085-2016 behandlet i styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. 
november fremkommer dette hva gjelder prioriteringsregelen: 
 
“Det forutsettes at foretaksgruppen samlet budsjetterer med høyere vekst i psykisk helsevern og 
TSB enn somatikk. Selv om dette kravet ikke gjelder det enkelte helseforetak eller sykehus, er det 
viktig at alle helseforetak og sykehus, der det er relevant, legger dette til grunn som et førende 
prinsipp. For psykisk helsevern barn og unge vil det legges opp til at alle helseforetak og sykehus 
som har denne virksomheten må ha en høyere aktivitet i 2017 enn i 2016. Videre vil det være et 
sterkt fokus på tiltak som kan sikre måloppnåelse knyttet til prioriteringsregelen og ventetider, dvs 
at ventetidene i psykisk helsevern og TSB skal vise en større forbedring enn somatikk målt som 
endring i ventetid fra 2016 til 2017. Det må vurderes om det i oppdrag og bestilling for 2017 skal 
gis budsjettmessige føringer til helseforetakene for å sikre oppfyllelse av prioriteringsregelen 
knyttet til psykisk helsevern og da spesielt psykisk helsevern barn og unge”. 
 
Det er avsatt 15 MNOK til klinikk Psykisk helse og rus for ivaretakelse av prioriteringsregelen. 
 
Salgsbudsjettet er økt med 10 MNOK og vil gi en gevinst tilsvarende. Det var i Økonomisk 
Langtidsplan 2017 – 2020 budsjettert med et resultat på 265 MNOK, hvorav gevinst ved salg 
anleggsmidler er budsjettert med 65 MNOK. 
 

Saldering budsjett 2017 28.11.2016
Resultat 2016  150 000
Realvekst basis (Statsbudsjettet)  60 000
Effektivisering 0,7 %( redusert basis klinikker)  57 000
Kostnadsvekst som må fanges opp - 55 000
Resultat før satsninger  212 000

Styrket ramme PHR(Gyldne regel) - 15 000
Økt ramme KMD - aktivitetsvekst - 4 000
Økt ramme barnepoliklinikk og dialysevakt - 3 000
Satsninger - 22 000

Reultat etter satsninger  190 000
Økt gevinst ved salg anleggsmidler  10 000
Resultat 2017  200 000



 
 
 

 
 

Administrerende direktør sin vurdering 
 
Administrerende direktør har hatt nær dialog med tillitsvalgte i arbeidet med salderingen av 
budsjettet i tråd med tidligere års praksis. Kvalitetssikring av tiltakseffekter og etablering av 
tilstrekkelig konsensus medfører at adm.dir i denne omgang ikke følger opp tiltakene med 
oppsplitting av avdeling for bildediagnostikk og at det ikke inviteres til noen prinsipiell 
beslutning om konkurranseutsetting i budsjettet for 2017. I styremøte ble det signalisert ønske 
om å ivareta en profil med satsninger og nasjonale føringer knyttet til prioriteringsregelen for 
psykisk helse og rus må fanges opp. Dette innebærer at det gjenstår 10 MNOK i salderingen for å 
nå 200 MNOK, noe som adm.dir mener er forsvarlig å saldere mot eiendomssalg. Samlet sett 
mener adm.dir at budsjettet gir en balanse mot krevende økonomiske mål, samtidig som 
klinikkene fortsatt står foran krevende utfordringer til fortsatt omstilling og økonomisk styring.  
 
Det foreligger betydelig risiko knyttet til innføring av nytt mva. refusjonsregime. Det vil ikke 
komme mer avklaring knyttet til denne risikoen for langt uti 2017 og foretakene må leve med 
risikoen av at rammetrekket på 330 MNOK ikke lar seg realisere tilsvarende den 
kostnadsreduksjonen som momsfritaket innebærer. De endelige budsjettetene for klinikkene og 
samlet for foretakene blir kvalitetssikret frem til styresaken sendes ut. 


	2016 m12 Sak 00 Innkalling til styremøte 5 desember   2016
	2016 m12 Sak 47 Godkjenning av styreprotokoller av 24 og 28 oktober  2016 
	2016 m12 Sak 47 Vedlegg 1 Foreløpig møteprotokoll fra styremøte 24. oktober 2016
	2016 m12 Sak 47 Vedlegg 2 Foreløpig møteprotokoll fra telefonstyremøte 28  oktober 2016 ny
	2016 m12 Sak 48 Virksomhetsrapport pr oktober 2016 v2
	2016 m12 Sak 48 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport pr oktober 2016
	2016 m12 Sak 48 Vedlegg 2 Klinikkrapportering pr oktober 2016
	2016 m12 Sak 49 Orienteringer
	2016 m12 Sak 49 Vedlegg 1 Åpent brev Styret VVHF nov 16
	2016 m12 Sak 49 Vedlegg 2 Brukerutvalget referat 2016-11-14
	2016 m12 Sak 49 Vedlegg 3 Foreløpig protokoll HSØ 171116
	2016 m12 Sak 49 Vedlegg 5 Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr  28. november  2016
	Notat Saldering budsjett 2017

