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 Dato: 5. desember 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Kongsberg sykehus 

Dato: 5. desember 2016 

Tidspunkt: Kl. 12.00 – 15.40 

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 
Stein Are Kinserdal Klinikkdirektør Kongsberg sykehus 
Rune Abrahamsen Prosjektdirektør mottaksprosjekt 
Cecilie S. Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Kl. 12.00 -13.00 Dialogmøte med brukerutvalget 
  
Følgende tema ble tatt opp: 
• Brukerutvalget er bekymret for kompetansen i kommunene ved overføring av 

pasienter til rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. 
Brukerutvalget vil fra 2017 bli bedre inkludert i dette arbeidet. 
Rehabilitering blir et tema når ny Utviklingsplan i Vestre Viken utarbeides i 2017. 
Brukerutvalget ønsker at Vestre Viken skal ta et initiativ til å få utarbeidet 
retningslinjer for hvordan dette arbeidet skal fordeles mellom spesialisthelsetjenesten 
og kommunene. 

  
• Prosjekt trygg transport for psykisk syke første halvår 2016 var vellykket. Vestre Viken 

hadde en egen bil til formålet. 
Ambulansen hadde rekruttert ansatte med spisskompetanse innen psykisk helse og rus. 
Brukerutvalget ønsker at en slik ambulanse skal komme i fast drift i Vestre Viken. 
Det finnes evalueringsrapporter på ambulanseprosjektene i Innlandet, Vestfold og 
Vestre Viken. Det er viktig å få til en forbedring av transporten for psykisk syke 
gjennom å heve kompetansen i ambulanseflåten. 

 
• Å få til en hensiktsmessig brukermedvirkning i forskningsprosjektene i Vestre Viken HF 

er viktig for Brukerutvalget. Forskningsutvalget og forskningsdirektørene på klinikkene 
i Vestre Viken HF arbeider målrettet for å sikre at det er brukermedvirkning i 
planlegging, gjennomføring og evaluering av alle forskningsprosjektene, i tråd med HSØ 
sine retningslinjer. Det vil på sikt øke kvalitet og relevansen for forskningen i Vestre 
Viken HF, tror Brukerutvalget. Pasientorganisasjonene innenfor i HSØ-området har 
også engasjert seg i dette arbeidet, og de forsøker å etablere 
kompetansehevingsprogrammer for brukere som skal delta i forskningsprosjekter. 

  
• Nytt mandat for lik brukermedvirkning i hele landet i helseforetakene er på høring. 

Brukerutvalget i Vestre Viken får ikke en så store endring fordi en har jobbet i tråd med 
mye av innholdet i mandatet. Men det er et nytt forslag som endres. Leder og nestleder 
skal utnevnes av styret i helseforetaket. Tidligere har brukerutvalget bestemt dette selv. 
Brukerutvalget har sendt tilbakemelding på høringen til HSØ og spurt hvorfor en 
ønsker en slik endring. 

 
• Brukerutvalget skal ha møte 9. desember om sluttrapporten «Optimaliseringen av nytt 

sykehus i Drammen» som er offentliggjort i dag.  
 
 
 
Kl.13.00 – 13.30 Orientering om Kongsberg sykehus ved klinikkdirektør  Stein-Are 

Kinserdal 
 
 
Godkjenningssaker 
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Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 

 
 
Sak 47/2016 Godkjenning av styreprotokollene 24. oktober og 28. oktober 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 

Protokollene fra styremøtet 24. og 28. oktober 2016 godkjennes. 
 
 
Beslutningssaker  
 
Sak 48/2016 Virksomhetsrapport for Vestre Viken HF pr 31. oktober   
 
Innledningsvis orienterte fagdirektør Halfdan Aass om styringsindikatorer. 
Økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte om resultater pr 31. oktober.  
 
Styret gir anerkjennelse til arbeidet som førte til at Vestre Viken fikk tildelt pris for 
inkluderende arbeidsliv 16. november 2016 av IA-rådet i Buskerud.  
 
Styret er svært bekymret for styringsfarten inn mot 2017 spesielt for klinikkene Bærum, 
Kongsberg og psykisk helse og rus. Styret ber om spesiell oppmerksomhet på dette i 
styremøtet 19. desember om en ikke ser effekt av igangsatte tiltak i virksomhetsrapporten 
for november.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 

Styret tar virksomhetsrapport per 31.oktober til orientering.  
 
Orienteringssaker 
 
Sak 49 /2016 Orienteringer  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 Styret tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
Andre orienteringer 
 
Budsjettseminar 
 
Administrerende direktør orienterte om høstens budsjettprosess, og omtalte den nye 
økonomiske situasjonen som er oppstått etter budsjettforliket på Stortinget 3. desember. 
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Innspill fra styret: 

• Ressursanvendelsen i klinikk for psykisk helse og rus  
• CT-maskin på Kongsberg i 2017 
• Hvordan kan Vestre Viken utnytte handlingsrommet som konkurranseutsetting gir 

på områder som kan styrke pasientbehandlingen 
• Hvordan kan Vestre Viken utnytte egne arealer best mulig for å redusere 

leieutgifter, gjennom å avhende og tilbakeleie eventuelt kombinert med 
outscoursing 

• Hva er konsekvensene av forliket på Stortinget i forbindelse med Statsbudsjettet for 
2017 for Vestre Viken 

 
Styret ber om en sak med status budsjett 2017 i løpet av første kvartal 2017. 

 
Arbeid med nytt sykehus 
 
Prosjektdirektør Rune Aksel Abrahamsen orienterte om samlerapport «Optimalisering av 
nytt sykehus i Drammen». 
Sak kommer til behandling i styremøte 19. desember. 
 
Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp under dette punktet. 
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