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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   19. desember 
Møtetid:   kl. 12.00-17.00 
Møtested:   Drammen, Habiliteringsavdelingens konferansesal 
 
 
PROGRAM    
    

 
Kl.11.30 Lunsj for styret  
 
Kl.12.00   Behandling av styresaker  
 
   Styreevaluering 2016 

(møtet er lukket/forvaltningslovens §13 1. ledd) 
 
Kl.17.00  Julemiddag for styret 
    
 
     

 
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: 16. desember 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte13. 2016 

 

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

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 19. desember  

 
50/2016 

Godkjenning av styreprotokoll 5. desember  
 
Vedlegg:  

1. Foreløpig styreprotokoll 5. desember  
 

 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 

51/2016 

Nytt sykehus i Drammen  
 
Vedlegg 

1. Protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 22. juni 2016, sak 6 
2. Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen, datert 

16. august 2016 
3. Protokoll fra foretaksmøtet i Vestre Viken HF, 18. august 2016 
4. Optimalisering av nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, Samlerapport 

30. november 2016 
5. Brev fra administrerende direktør i Helse Sør-Øst 4. desember 2016 
6. Protokoll fra referansegruppen nytt sykehus 8. desember 2016 
7. Protokoll fra brukerutvalget 9. desember 2016 
8. Brev fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum 9. desember 2016 

52/2016  

Budsjett og mål 2017  
Vedlegg 

1. Budsjett 2017 samledokument pr 19. desember 2016 
2. Referat fra behandling i HAMU 6.desember 2016  
3. Drøftingsprotokoll fra møte med hovedtillitsvalgte 15.desember 2016  
4. Drøfting, hovedverneombudets syn 15. desember 2016 

 

53/2016 

Virksomhetsrapport per 30. november (ettersendes) 
 
Vedlegg: 
1. Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering pr 30. november 2016 
2. Vedlegg 2 – Klinikkrapportering pr 30. november  2016 

 

54/2016 
Oppnevning av nye representanter til Brukerutvalget 
 
Vedlegg: Mandat for brukerutvalget  

55/2016 

Oppnevning av valgstyre – ansattes representanter til helseforetakets styre 
Vedlegg 

1. Lov om Helseforetak 
2. Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til 

representasjon i de regionale helseforetaks og helseforetakets styrer. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-11-15-1287
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-11-15-1287
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ORIENTERINGSSAKER 
 
56/2016 
 

Orienteringer  
 
Vedlegg:  
1. Brev fra Buskerud legeforening datert 2. desember 2016 
2. Brukerutvalget referat 5. desember 
3. Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 6. desember  
4. Brukerutvalget referat 9. desember 
5. Styrets arbeid i 2017 – oversikt over planlagte saker pr 12. desember 2016 
6. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 15. desember  

 
ANDRE ORIENTERINGER 
 1. Bruk av tvang innen psykisk helse og rus 

2. Samarbeid Kongsberg og Drammen – akuttkirurgi. 
3. Kvinnslandutvalets innstilling og høring, NOU 2016: 25 Organisering og 

styring av spesialisthelsetjenesten 
4. Salg/festeavtale mellom Asker kommune og Vestre Viken HF til 

fotballanlegg på eiendommen Blakstad sykehus. 
 

 
 

EVENTUELT 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/helse--og-omsorgsministeren-mottok-nou-fra-kvinnsland-utvalet/id2522307/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-2016-25-organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten/id2522590/
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Saksfremlegg 
 
 
Godkjenning av styreprotokoller fra 5. desember 2016 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  Vestre Viken 50/2016 19.12. 2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Foreløpig protokoll fra 5. desember 2016 
 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokollen fra styremøte 5. desember godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 12. desember 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 12.12. 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 92864147 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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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. 
 
 
 
Kongsberg sykehus, 5. desember 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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Saksfremlegg 
 
 
Nytt sykehus i Drammen 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte Vestre Viken 51/2016 19.12.2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 22. juni 2016, 
sak 6 

2. Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen, 
datert 16. august 2016 

3. Protokoll fra foretaksmøtet i Vestre Viken HF, 18. august 2016 
4. Optimalisering av nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, 

Samlerapport 30. november 2016 
5. Brev fra administrerende direktør i Helse Sør-Øst 5. desember 

2016 
6. Protokoll fra referansegruppen nytt sykehus 8. desember 2016 
7. Protokoll fra brukerutvalget 9. desember 2016 
8. Brev fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum 9. desember 2016 

 
Ingress 
Styret i Vestre Viken HF behandlet i sak 21/2016, 9. mai 2016, Konseptfase nytt sykehus. Styret i 
Helse Sør-Øst RHF behandlet samme sak i sitt møte den 16. juni 2016, sak 054-2016. I 
foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 22. juni 2016 ble vedtaket stadfestet.  
 
Foretaksprotokollen for Helse Sør-Øst RHF ble videreført gjennom Vestre Vikens foretaksmøte 
18. august 2016. Mandat for videre arbeid ble gitt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst 
RHF, 16. august 2016. På denne bakgrunn har det i løpet av høsten 2016 blitt gjennomført et 
omfattende arbeid for å redusere investeringsrammen fra 8,821 mrd. kroner til 8,200 mrd. 
kroner. 
 
Styret i Vestre Viken HF har gjennom hele prosessen fått løpende orientering om status i 
arbeidet.  I brev av 5. desember 2016 fra administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har 
Vestre Viken fått oversendt saken til uttalelse  
 
  

Dato: Drammen, 
12.12.2016 

Saksbehandler: Rune A. 
Abrahamsen 
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Forslag til vedtak 

1. Styret anbefaler Helse Sør-Øst RHF å videreføre planarbeidet for nytt sykehus i 
Drammen til forprosjektfase.  

2. Styret forutsetter at tiltakene, som er fremkommet gjennom i Samlerapport – 
Optimalisering av nytt sykehus i Drammen datert 30.11.2016, legges til grunn for det 
videre arbeidet i forprosjektet.  

3. Styret anbefaler ikke en trinnvis utbygging av nytt sykehus. 
4. Styret tar til orientering at gjennomførte undersøkelser av forurensing og grunnforhold, 

ikke gir grunnlag for endring av forutsetningene for nytt sykehus på Brakerøya. 
5. Styret ber administrerende direktør  å komme tilbake til styret med konkretisering og 

implementering av endringer innen fag- og funksjonsfordelinger i forbindelse med 
arbeidet med Utviklingsplan i 2017. 
 

 
 
 

Drammen, 12. desember 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør   



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

 
Bakgrunn 
Arbeidet er gjennomført i tråd med eget mandat fra administrerende direktør i Helse Sør-Øst 
RHF og har vært styrt av en felles oppfølgingsgruppe med representanter fra Helse Sør-Øst 
RHF/Sykehusbygg HF og Vestre Viken HF ledet av Helse Sør-Øst RHF. 
 
Arbeidet har vært konsentrert om følgende fire hovedområder: 

• Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
• Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
• Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
• Større grad av egenfinansiering 

 
I henhold til styrevedtaket i Helse Sør-Øst RHF har det også blitt gjennomført nye 
grunnundersøkelser, samt at restusikkerhet knyttet til forurensning på tomten er blitt videre 
vurdert.  
 
Resultatene av utredningsarbeidet er oppsummert i egen samlet rapport som danner grunnlag 
for denne saken, vedlegg 4 Optimalisering av nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, 
Samlerapport.  
 
 
Utredningsarbeidet 
 
Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjektet 
Det anbefalte skisseprosjektet fra konseptrapporten er gjennomgått for å optimalisere bygget 
med hensyn til å redusere investeringskostnadene. Arbeidet har ledet frem til en ny basismodell 
for sykehusbygget. Ved utarbeidelse av den nye basismodellen har det vært viktig å videreføre 
de prinsipper og løsninger som ble utarbeidet i samarbeid med medvirkningsgrupper i 
konseptfasen. Det er ikke gjort endringer i kapasiteter.  
 
Ved utarbeidelsen av ny basismodell har det vært fokusert på følgende forhold: 

• Redusere byggets fotavtrykk for å begrense omfanget av grunnarbeider, primært ved å 
redusere antall bygningskropper og i stedet bygge høyere 

• I større grad skille arealer/bygg for «lette» og ikke-medisinske aktiviteter fra tunge 
medisinske funksjoner  

• Gunstigere plassering av bygget på mest mulig kostnadseffektivt sted på tomten 
• Generell vurdering av mulig optimalisering av konstruksjonsmessige og tekniske forhold  

 
I tillegg har det i arbeidet vært vurdert hvordan stråleterapienhet kan innplasseres. 
 
I den nye basismodellen er det innarbeidet endringer fra skisseprosjektet som vil gi både 
driftsfordeler og økt funksjonalitet. Bygget har mindre fotavtrykk og har blitt mer komprimert 
ved at et laboratoriebygg, et poliklinikkbygg og et psykiatribygg er fjernet og ved at somatikk- og 
psykiatribyggene har blitt en etasje høyere. Adkomstbygget er økt med to etasjer, som en 
konsekvens av å samle flere «lette» funksjoner. Arealene i første og andre etasje i 
behandlingsbygget til somatikk er blitt speilvendt i forhold til skisseprosjektet. Dette gir bedre 
organisering av trafikken utomhus og bedre pasient- og arbeidsflyt inne i bygget. Løsningene i 
ny basismodell vurderes til å gi fordeler for logistikk, både med hensyn på pasienter, personell 
og vareflyt, noe også referansegruppene har sluttet seg til. 
 
Den nye basismodellen reduserer investeringskostnadene ved at det komprimerte bygget har 
mindre behov for pæling og grunnarbeider, samt at takflatene er redusert. Endret basismodell 
gjør også at tomtebehovet reduseres, noe som igjen påvirker investeringer knyttet til 
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opparbeiding av utomhusområder. Innsparinger realiseres også ved at det komprimerte bygget 
har mindre kommunikasjonsareal og mindre behov for tekniske arealer.  
 
Innsparingspotensialet knyttet til den nye basismodellen utgjør til sammen 401 MNOK. Det er i 
dette tatt høyde for økt usikkerhet på grunn av mindre gjennomarbeidede skisser enn i 
opprinnelig skisseprosjekt. 
 
Basismodellen vil bli videreutviklet og ytterligere detaljert gjennom forprosjektet, men anses å 
være utredet i tilstrekkelig grad til at de anviste effektene kan legges til grunn for reduksjon av 
investeringskostnadene.  
 
Revurdering av Vestre Vikens interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
For å redusere investeringsbehovet i nytt sykehus, er det vurdert endret fordeling av funksjoner 
og kapasiteter mellom sykehusene i Vestre Viken HF. I utredningen er det vurdert flere 
muligheter, en av disse er endring i opptaksområdet for lokalsykehusfunksjonene mellom 
Drammen sykehus og Bærum sykehus. Ut over dette er det vurdert å flytte hele eller deler av 
funksjonsområder, både innenfor somatikk, psykiatri og medisinske støttetjenester. 
Funksjonene som er utredet er omforent mellom Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF. 
 
For hvert av funksjonsområde som er utredet, er det vurdert styrker og svakheter knyttet til 
både pasientperspektiv, fagmiljø, driftsøkonomi og investeringsbehov. I tillegg er det 
gjennomført utredning av mulig innplassering av funksjoner på andre sykehus. Dette arbeidet 
har tatt utgangspunkt i planene for BRK-prosjektet (Idefaserapport for oppgradering og 
utvikling for sykehusene på Bærum-Ringerike-Kongsberg). De budsjettmessige konsekvensene i 
forhold til rammen for BRK-prosjektet er også belyst. 
 
Oppfølgingsgruppa anbefaler at Bærum sykehus overtar lokalsykehusfunksjon for om lag 
halvparten av befolkningen i Røyken kommune. Det anbefales videreføring av generell 
poliklinikk for nevrologi, samt etablering av generell poliklinikk for barn/ungdom, ved Bærum 
sykehus. Begge poliklinikkene skal dekke befolkningen i lokalsykehusområdet for Bærum 
sykehus. Det anbefales videre at deler av områdefunksjoner innen laboratoriemedisin flyttes fra 
Drammen sykehus til Bærum sykehus og at Vestre Vikens sentrale forskningsenhet også flyttes 
til Bærum sykehus. Basert på faglige vurderinger er det også påpekt at det er mulig å flytte hele 
Øyeavdelingen til Bærum sykehus, selv om det innebærer noen faglige utfordringer.  
 
Ut over dette anbefaler oppfølgingsgruppa at 20 % av elektiv ortopedisk virksomhet ved 
Drammen sykehus overføres til Kongsberg sykehus, og at alderspsykiatrisk poliklinikk overføres 
til DPS. Både for laboratoriefunksjonen og for psykiatrien er det identifisert mulighet for å 
effektivisere arealbruk i nytt sykehus. Dette vil det arbeides videre med i forprosjektet. 
  
For områdene som er anbefalt flyttet, vurderes endringene ikke å ha vesentlige konsekvenser 
for pasientbehandlingen og driftsøkonomien. Oppfølgingsgruppa anbefaler ikke å flytte 
øyeavdelingen da det viser seg vanskelig å innplassere avdelingen ved Bærum sykehus på en 
hensiktsmessig måte. I tillegg vil en flytting medføre økte årlige driftskostnader og medføre 
risiko for midlertidig tap av kompetanse med påfølgende driftsutfordringer.  
 
Totalt medfører endringene en reduksjon på ca. 1.475 m² netto funksjonsareal i nytt sykehus i 
Drammen. Arealreduksjonene er beregnet til å gi kostnadsreduksjoner på Brakerøya tilsvarende 
ca. 89 MNOK. 
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Potensielle innsparingstiltak 
Resultatene fra arbeidet med optimalisering av skisseprosjektet og flytting av funksjoner og 
kapasitet til andre sykehus, angir en samlet kostnadsreduksjon i størrelsesorden 490 MNOK. For 
å oppnå forutsatt kostnadsreduksjon er det kartlagt ytterligere potensielle tiltak. Disse omfatter 
vurderinger av tekniske logistikkløsninger, utsatte investeringer i innredning og utstyr, 
ytterligere arealoptimalisering i bygget og redusert opparbeiding av utomhus arealer.  
 
Samlet innsparingspotensial for tiltakene er estimert til 150 MNOK.  
 
Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
Muligheten for etappevis utbygging av det nye sykehuset er vurdert og synliggjort gjennom to 
alternative scenarier, som begge er mulige å gjennomføre: 

• Bygge psykiatri og adkomstbygget i etappe 1 og somatikk i etappe 2 
• Bygge somatikk og adkomstbygget i etappe 1 og psykiatri i etappe 2 

 
Det er utredet konsekvenser for fremdrift, investeringskostnader, vedlikeholdskostnader, 
endringer i driftskostnader og kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 
byggene (FDVU). Mulig salgstidspunkter for eiendommer er også vurdert. Det er lagt til grunn at 
arbeidet med anskaffelse av tomt videreføres som planlagt og at forprosjekt for første 
byggetrinn startes så snart som mulig.  
 
Utredningen viser at en etappevis utbygging vil ha negative konsekvenser for framdrift og 
økonomi. I begge alternativene vil byggekostnadene totalt sett øke og det samme vil kostnader 
til å vedlikeholde og opprettholde drift i gamle bygg over en lengre periode. Ut over dette vil 
realisering av økonomiske gevinster knyttet til innflytting i nytt bygg og samlokalisering mellom 
somatikk og psykiatri bli forsinket. Konsekvensen vil være at driftskostnadene i 2030 blir 
høyere enn om man kan gjennomføre en samlet utbygging og innflytting.  
 
Etappevis utbygging innebærer at pasientbehandlingen må videreføres i gamle og 
uhensiktsmessige lokaler over en lengre periode, for den delen av virksomheten som bygges i 
trinn 2. Utsatt samlokalisering mellom somatikk og psykiatri innebærer også at det tar lengre tid 
før pasienter og ansatte kan realisere fordelene ved en tettere samhandling mellom de to 
fagområdene.  
 
Større grad av egenfinansiering 
Gjennom utredningsarbeidet er det introdusert tiltak som øker egenfinansieringen til prosjekt 
nytt sykehus i Drammen. Samtidig reduserer tiltakene mellomfinansieringsbehovet mot Helse 
Sør-Øst RHF etter at bygget tas i bruk. Følgende tiltak er identifisert og vurdert: 

• Utsettelse av investering i DPS, jf. Vestre Vikens styrevedtak 21/2016 
• Optimalisering av skisseprosjekt for prosjekt Nytt sykehus i Drammen 
• Revurdert intern fordeling av funksjoner og kapasiteter for Vestre Viken HF 
• Implementering av potensielle innsparingsmuligheter i prosjektet  

 
Tiltaket med å utsette investeringer i DPS’er medfører at planlagt disponert overskudd til dette 
formålet frigjøres til nytt sykehus.  Dette, sammen med tiltak som gjennomføres for å ta ned 
investeringsnivået fra 8,8 mrd. kroner til kostnadsrammen på 8,2 mrd. kroner, øker 
egenfinansieringen fra 21 % til 26 % for prosjekt nytt sykehus.  
 
Som en følge av bedret egenfinansiering for nytt sykehus reduseres regional låneandel til nytt 
sykehuset fra 9 % til 4 %. Dette bedrer likviditeten for Helse Sør-Øst med om lag 0,5 mrd. 
kroner. 
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Investeringer i stråleterapienhet var ikke inkludert i prosjekt nytt sykehus i Drammen eller i 
Vestre Viken HFs innspill til økonomisk langtidsplan 2017-2020. Dette i samsvar med føringer 
gitt fra Helse Sør-Øst RHF.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF har ettertid besluttet, den 21. april i styresak 030-2016 «Oppfølging 
av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst – etabler av nye stråleterapienheter i sykehusområder 
som ikke har eget strålebehandlingstilbud i dag», at det skal investeres i stråleterapienhet i Vestre 
Viken HF. Investering kommer i tillegg til investeringsnivået i nytt sykehus, men er tatt hensyn 
til i de økonomiske beregninger som er gjennomført i utredningsarbeidet. Dette medfører en 
reduksjon i egenfinansieringen fra 26 % til 24 %, samtidig som mellomfinansieringsbehovet for 
Helse Sør-Øst øker med 0,3 mrd. kroner. 
 
I styresak 069-2016 i Helse Sør-Øst RHF, “Infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst”, fremgår 
det at kontrakt med ekstern partner vil gi bedret økonomisk bærekraft og en raskere 
modernisert IKT-infrastruktur i regionen enn gjennomføring i egenregi. ØLP 2017-2020 for 
Vestre Viken HF bygger på dagens planer i Digital fornying og foretakets andel av gevinster ved 
overgang til ekstern partner er derfor ikke hensyntatt. 
 
I kost-nytteanalysen for moderniseringsprogrammet for IKT-infrastruktur, er det lagt til grunn 
oppstart 2017 til og med 2023, som innebærer en periode på 7 år og 3 måneder. Gevinstene er 
forutsatt realisert mot slutten av innfasingsperioden. Dette betyr at gevinstene knyttet til 
eksternt partnerskap vil komme om lag samtidig som nytt sykehus i Drammen tas i bruk. Det er 
følgelig betydelig gevinster for foretaket som ikke er hensyntatt i de beregninger som er foretatt. 
Gevinster knyttet til konkurranseutsetting IKT vil kunne påvirke foretakets bærekraft positivt og 
vil bli innarbeidet når Helse Sør-Øst velger å innfase dette i helseforetakenes arbeid med 
rullering av ØLP.  
 
Utredningen av etappevis utbygging viser at dette vil medføre økte investeringskostnader for 
byggeprosjektet og økte investeringer i vedlikehold av gamle bygg. Det er i beregningene 
forutsatt at det vil oppnås tilsvarende gevinster som ved en samlet utbygging, men vil medføre 
en forskyving av gevinstrealisering ut i tid. Noe som vil medføre økte driftskostnader og 
redusert gevinstrealisering, samt økte FDVU kostnader. Utsettelse av gevinstrealisering gir ikke 
svakere økonomisk bæreevne isolert sett, men økningen i investeringskostnad og økte 
vedlikeholds investeringer vil påvirke økonomisk bæreevne negativt. Utredningen har kun 
identifisert forhold som indikerer at økonomisk bæreevne vil svekke seg med trinnvis 
utbygging.  
 
Forurensning 
Det har de senere år vært gjennomført omfattende kartlegging og opprensning av forurensning 
på tomta på de områdene som ikke er bebygd. Usikkerheten knyttet til forurensning gjelder 
situasjonen under byggene, hvor det ikke er mulig å gjennomføre boreprøver. Det er imidlertid 
god kunnskap om forurensningssituasjonen generelt, siden prosjektets rådgivere i Multiconsult 
har god kjennskap til tidligere kartlegginger og gjennomførte tiltak på tomten.  
 
Kostnadene for håndtering av forurensning er ikke detaljberegnet, men ble i skisseprosjektet 
estimert på overordnet nivå basert på kjent informasjon. Kostnadsestimatene er nå videre 
kvalitetssikret og vurderes som tilstrekkelig for å håndtere forurensningssituasjonen på tomten. 
Blant annet vil den økonomiske risikoen bli redusert fordi omfanget av utgraving er mindre ved 
ny basismodell. Ved en eventuell ekspropriasjon, overtas tomten «as is» og Vestre Viken HF må 
forestå håndtering av forurensing i grunnen. 
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Undersjøiske skred 
I løpet av høsten 2016 er det gjennomført kompletterende grunnundersøkelser i 
Drammensfjorden. Disse gir grunnlag for vurdering av stabilitetsforholdene utenfor området for 
planlagt utbygging av nytt sykehus. Undersøkelsene har verifisert at grunnforholdene, som er 
lagt til grunn for de geotekniske vurderingene i tidligere rapporter, er minst like gode som 
tidligere antatt. Det er dermed ikke oppdaget forhold som gir økt risiko knyttet til bygging på 
Brakerøya. I tilknytting til det videre reguleringsarbeidet må det påregnes supplerende 
undersøkelser på land for å underbygge dokumentasjonen for områdestabilitet.  
 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Etter administrerende direktørs oppfatning foreligger det nå et grunnlag for at man, gjennom 
definerte aktiviteter og tiltak, kan realisere prosjektet innenfor styringsrammen på 8,2 mrd. 
kroner. 
 
Det fremlagte forslaget til ny basismodell tilfredsstiller foretakets krav til et funksjonelt og 
driftseffektivt sykehus, hvor pasienter, pårørende og ansatte ivaretas på en god måte.  
Funksjoner og kapasiteter er i stor grad videreført fra konseptfasen. 
 
De anbefalte tiltakene, som er fremkommet gjennom vurderingen av funksjons- og 
kapasitetsfordelingen i helseforetaket, understøtter målet om å redusere investeringene i nytt 
sykehus og vil ikke øke fremtidige driftskostnader. Samtidig vil tiltakene bidra til å styrke det 
lokale pasienttilbudet uten å gå på bekostning av etablerte fagmiljøer.  
 
Administrerende direktør vurderer derfor at de anbefalte tiltakene knyttet til reviderte skisser  
(ny basismodell) og funksjons- og kapasitetsfordeling legges til grunn for det videre arbeidet. 
 
Utredningen vedrørende etappevis utbygging viser at dette lar seg gjennomføre i begge de 
fremlagte alternativene. Grunnet økte kostnader og utsatt gevinstrealisering, vurderer 
administrerende direktør dette som lite ønskelig fra foretakets side. Av hensyn til pasienter og 
ansatte vurderes det også som lite hensiktsmessig, da pasientbehandlingen må videreføres i 
gamle og uhensiktsmessige bygg.  
 
For å komme innenfor den vedtatte styringsrammen på 8,2 mrd. kroner er det kartlagt en rekke 
ytterligere potensielle innsparingstiltak. Disse må prioriteres i forhold til øvrige innsparinger på 
en slik måte at kapasiteter, fremtidig fleksibilitet og hensynet til pasienter og ansatte blir 
ivaretatt. 
 
Administrerende direktør vurderer det som positivt at de angitte tiltakene bidrar til å øke Vestre 
Viken HF sin egenfinansiering fra 21 % til 26 %, før innarbeidelse av stråleterapi i prosjektet.  
 
For å bære økte kapitalkostnader, som følge av foretakets investering i nytt sykehus og 
vedlikeholdsinvesteringer ved sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg, må foretakets 
resultatgrad økes fra 2 % i 2017 til om lag 4 % i 2023. Noe som vil kreve et systematisk og 
langsiktig arbeid i foretaket med sikte på å øke inntektene og redusere kostnadene. Dette må 
også være førende for det planarbeidet foretaket nå skal gjennomføre, blant annet ved 
revidering av utviklingsplanen i 2017 og ved fremtidige rulleringer av ØLP og budsjetter.  
 
Med de forutsetninger som nå foreligger, vurderer administrerende direktør at Vestre Viken HF 
sin økonomiske bærekraft er godt ivaretatt. 
 
Gjennom undersøkelsene knyttet til forurensning og grunnforhold er det ikke fremkommet 
informasjon som endrer på forutsetningene for å bygge nytt sykehus på Brakerøya.  
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Administrerende direktør anbefaler at prosjektet videreføres til forprosjekt. 
 

Administrerende direktør legger opp til å komme tilbake til styret med konkretisering og 
implementering av endringer innen fag- og funksjonsfordelinger i forbindelse med arbeidet med 
Utviklingsplan i 2017. 
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PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 
Onsdag 22. juni 2016 kl. 09.00 ble det avholdt felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene 
i R5, Akersgata 59, Oslo. 

Dagsorden 
Sak l Foretaksmøtet konstitueres 
Sak 2 Dagsorden 
Sak 3 Endring av driftskredittrammen 
Sak 4 Oppfølging av "En innbygger- en journal" 
Sak 5 Virksomhetsoverdragelse av rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Oslo 

universitetssykehus HF 
Sak 6 Vestre Viken HF - konseptfase nytt sykehus i Drammen 
Sak 7 Salg av eiendommer i henhold til helseforetaksloven § 31 

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

Fra styret møtte 
Ann-Kristin Olsen 

Fra administrasjonen møtte 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Direktør for styre og eieroppfølging Tore Robertsen 

Også til stede 
Statssekretær Fredrik Wang Gierløff 
Politisk rådgiver Atle Simonsen 
Ekspedisjonssjef Frode Myrvold 

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men møtte ikke. 
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Sak l Foretaksmøtet konstitueres 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, 
velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til 
innkallingen. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. 

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

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

Foretaksmøtet vedtok: 

Dagsorden er godkjent. 

Sak 3 Endring av driftskredittrammen 

2 

Foretaksmøtet viste til Stortingets behandling av Prop.122 S (2015-2016) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2016. Her ble det vedtatt å øke de regionale helseforetakenes 
ramme for driftskreditt med 4 050 mill. kroner fra l 846 mill. kroner til 5 896 mill. kroner ved 
utgangen av 2016. Endringen skyldes at pensjonskostnaden er nedjustert med 4 550 mill. 
kroner og at anslag for pensjonspremien er 500 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i saldert 
budsjett for 2016. 

Helse Sør-Øst RHF sin andel av denne justeringen utgjør 2 180 mill. kroner. Helse Sør-Øst RHF 
sin ramme for driftskreditt pr. 31. desember 2016 justeres fra 998 mill. kroner til 3 178 mill. 
kroner. 

Foretaksmøtet vedtok: 
Drijtskredittrammen for Helse Sør-Øst RHF øker med 2 180 mill. kroner fra 998 mill. kroner til 
3 178 mill. kroner. 

' Sak 4 Oppfølging av «En innbygger - en journal» 
Foretaksmøtet viste til Direktoratet fore-helse sin innstilling (januar 2016) om hvordan målet 
om "En innbygger- en journal" bør realiseres. Videre viste foretaksmøtet til Direktoratet fore
helse sin vurdering av "Helseplattformen" i Midt-Norge som startpunkt i den nasjonale 
utviklingsretningen mot realiseringen av målbildet i "En innbygger - en journal (juni 2016) . 

Programmet 11Helseplattformen11 i region Midt-Norge er et samarbeid mellom spesialisthelse
tjenesten og kommuner i regionen. Her er det en felles ambisjon om anskaffelse av en helhetlig 
løsning for pasientjournal og pasientadministrasjon, i tråd med det nasjonale målbildet om "en 
innbygger- en journal''· "Helseplattformen" representerer en mulighet for en begrenset 
geografisk utprøving av den nasjonale utviklingsretningen. Det innebærer en god anledning for 
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å tidlig å teste ut samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten, inkludert avtalespesialister, 
og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastlegene. 

3 

Foretaksmøtet har besluttet at programmet "Helseplattformen" i Helse Midt-Norge RHF skal 
gjennomføres som et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet i «En 
innbygger - en journal» og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal 
helse- og omsorgstjeneste. Denne nasjonale rollen fordrer at man i arbeidet med 
"Helseplattformen" sikrer nasjonal representasjon i programstyret og samtidig nasjonal 
deltakelse og innflytelse i planlegging, gjennomføring og i faglige vurderinger av tema som kan 
ha betydning for den nasjonale utviklingsretningen. 

Foretaksmøtet understreket viktigheten av at de andre regionale helseforetakene bidrar til at 
"Helseplattformen" kan lykkes med oppdraget innenfor de tidsrammer og den økonomi som er 
satt i prosjektet. Foretaksmøtet pekte videre på at programmet Helseplattformen bør 
finansieres, styres og gjennomføres i henhold til avtaler og fullmakter inngått mellom 
selvstendige virksomheter i Midt-Norge. Helseplattformen har bestemmende innflytelse i 
styringen og besluttende myndighet i anskaffelsen. 

Direktoratet for e-helse skal høsten 2016 utrede videre innføring av en nasjonal løsning for 
kommunal helse- og omsorgstjeneste. Arbeidet skal foregå i tett samarbeid med 
kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten, øvrige nasjonale fagmyndigheter og pasient- og 
brukerorganisasjoner. Det skal etableres et samarbeid mellom "Helseplattformen" og 
utredningsarbeidet om tema som kan ha betydning for den nasjonale utviklingsretningen. 
Nasjonal innflytelse i "Helseplattformen" kan gi merkostnader, men også gevinster i form av 
tilgang til teknologisk og helsefaglig kompetanse fra resten av helsesektoren. 

Det nasjonale utredningsarbeidet skal på selvstendig grunnlag vurdere behov og 
realiseringsmuligheter av en eventuell felles nasjonal løsning for kommunal helse- og 
omsorgsljeneste - i tråd med anbefalingene i utredning av «En innbygger- en journal» og 
basert på erfaringer fra arbeidet med "Helseplattformen". Utredningen krever aktiv deltakelse 
fra spesialisthelseljenesten, både i forhold til utvikling av den nasjonale løsningen for 
kommunene og for å sikre en best mulig samhandlingsløsning mellom den nasjonale løsningen 
for kommunene og de regionale løsningene i spesialisthelseljenesten. 

Foretaksmøtet vedtok: 
Foretaksmøtet ber Helse Sør-Øst RHF om å: 

bistå Helse Midt-Norge RHF i arbeidet med "Helseplattformen". 
sikre aktiv deltaking i det nasjonale utredningsarbeidet i regi av Direktoratet for e-helse for å 
oppnå en best mulig samhandling mellom en nasjonal løsning for kommunene og de regionale 
løsningene i spesialisthelsetjenesten. 
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Sak 5 Virksomhetsoverdragelse av rettsmedisinske fag fra 
Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus HF 

Regjeringen har besluttet å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse av fagområdet 
rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Helse Sør-Øst RHF ved Oslo 
universitetssykehus HF. Det tas sikte på at den nye organiseringen av rettsmedisinske fag skal 
tre i kraft fra l. januar 2017, jf. Prop. 122 S (2015-2016) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet 2016. Gjennom en virksomhetsoverdragelse til Helse Sør-Øst RHF ved Oslo 
universitetssykehus HF vil regjeringen legge til rette for bedre samordning og tettere faglig 
samarbeid mellom rettsmedisin og de øvrige kliniske disiplinene, og mer effektiv utnyttelse av 
infrastruktur og lokaler. 

Det ble videre vist til at regjeringen vil åpne opp for bruk av flere akkrediterte leverandører av 
DNA-analyser med sikte på oppstart i 2017, jf. omtale under programkategori 06.40 Politi og 
påtalemyndighet i Justis- og beredskapsdepartementets Prop. l S (2015-2016). 

Foretaksmøtet vedtok: 
Foretaksmøtet ber Helse Sør-Øst RHF om å forberede og bidra til gjennomføring av 
virksomhetsoverdragelsen i nært samarbeid med Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus 
HF. 

Sak 6 Vestre Viken HF - konseptfase nytt sykehus i Drammen 

Nytt sykehus i Drammen har vært planlagt over en lang tid. Helse Sør-Øst godkjente i juni 2014 
at Vestre Viken HF igangsatte konseptfase for nytt sykehus i Drammen. Det ble besluttet at 
alternativene som skulle vurderes i tillegg til null-alternativet var lokalisering på Brakerøya. I 
juli 2015 ble det i samråd mellom Helse Sør-Øst og Vestre Viken gjort presiseringer i mandatet 
for konseptfasen. Her ble det bl.a. lagt til grunn at det nye sykehuset i Drammen skulle 
dimensjoneres på en slik måte at kapasiteten i de ulike sykehusene i Vestre Viken HF skal 
brukes på en best mulig måte. En mer optimal utnyttelse av samlet kapasitet i hele 
helseforetaket skal redusere kapasitetsbehovet og dermed arealbehovet for det nye sykehuset. 
Som følge av at revidert mandat la til grunn et redusert kapasitets- og arealbehov, ga dette 
åpning for å benytte eksisterende sykehustomt. Styret for Vestre Viken ba i desember 2015 om 
at prosjektgruppen også måtte utrede et såkalt null-pluss alternativ. 

Styret for Vestre Viken tok endelig stilling til alternativene i møte den 9. mai 2016, jf. vedtak i 
sak 21-2016. Styret i Vestre Viken anbefalte at utbygging av nytt sykehus i Drammen ble 
lokalisert på Brakerøya. 

I styremøte 16. juni 2016 godkjente styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 054-2016 at alternativ l 
Brakerøya legges til grunn for det videre arbeid med etablering av nytt sykehus i Drammen. 
Foretaksmøte registrerte og så positivt på at styret for Helse Sør-Øst RHF har forutsatt at det 
iverksettes tiltak for å tilpasse prosjektet til tidligere planforutsetninger og at resultatene av 
dette arbeidet behandles før styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner oppstart av forprosjekt. 

Foretaksmøtet vedtok: 
Foretaksmøtet stadfester styret i Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak i styresak 054-2016 om at nytt 
sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, blir planlagt på Brakerøya. 

22. juni 2016 Sign: BHO:~ AKO: cJiAJ 



Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 5 

Sak 7 Salg av eiendommer i henhold til helseforetaksloven § 31 
Helse Sør-Øst RHF har bedt foretaksmøtet om å behandle salg av eiendommene Sognsveien 9A 
og 9B i Oslo kommune tilhørende Oslo universitetssykehus, eiendommen Furutun 
habiliteringshjem i Fredrikstad kommune tilhørende Sykehuset Østfold og eiendommen 
Bispegra 34 og 36 i Kristiansand kommune tilhørende Sørlandet sykehus. 

Foretaksmøtet vedtok: 
l. 

a. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 022-2016 med tilhørende vedtak i styret i 
Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommene Sognsveien 9A, gnr. 47, bnr. 342, og 
Sognsveien 9B, gnr. 47, bnr. 340 i Oslo kommune. 

b. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 023-2016 med tilhørende vedtak i styret i 
Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommen Furutun habiliteringshjem, Oredalsveien 
128, gnr. 202, bnr. 15, jnr. 14 og gnr. 210, bnr. 29, jnr. 603 i Fredrikstad 
kommune. 

c. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 061-2016 med tilhørende vedtak i styret i 
Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommen Bispegra 34 og 36, gnr. 42, bnr. 393, i 
Kristiansand kommune. 

2. Frigjorle midler ved salgene skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige 
verdier. 

3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Sør-Øst RHF vil 
en se hen til engangsef!ekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom. 

4. Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i deparlementets samlede vurderinger 
av Helse Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån. 

5. Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommene først tilbys kommunene i samsvar med 
føringene i samhandlingsreformen. 

6. Helse Sør-Øst RHF må sikre at verneinteressene som er knyttet til fredede bygninger 
ivaretas. 

Møtet ble hevet kl. 09.15. 

Oslo, 22. juni 2016 

~~\k& 
Bent Høie 

_MI:J- !t~iit!J ~~ 
Ann-Kristin Olsen 

22. juni 2016 Sign: BHO:~ AKO: i)); {A) 
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Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen 

 

1. Innledning 

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

• Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
• Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
• Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
• Større grad av egenfinansiering 

 

I tillegg ba styret om at arbeidet med tomteerverv videreføres innenfor de økonomiske rammer som 
er fremlagt. Det forutsettes at restusikkerhet knyttet til forurensing og eventuell fare for 
undersjøiske skred avklares, slik at behov for tiltak er avstemt mot forutsatte økonomiske rammer 
før erverv av tomt gjennomføres. 

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

 
2. Arbeidsomfang 

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

 
3. Styring og organisering av arbeidet 

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

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

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

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

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

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

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

Oppfølgingsgruppen består av: 

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

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

 

4. Finansiering 

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

Ressursbruk og kostnadspådrag skal rapporteres i oppfølgingsmøtene. 

 
5. Tentativ fremdriftsplan 

Til behandling i oppfølgingsmøtet (frister tilpasses møtetidspunkt): 

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

oppgavefordeling samt opptaksområder og kapasiteter 
 

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

oppgavefordeling og/eller opptaksområder 
 

• November 2016:  

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

og driftsmessige konsekvenser  
- Utkast til sluttrapport  
 

• Desember 2016: 

- Uttalelse til sluttrapporten fra styret i Vestre Viken HF 
 

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

Tidsplanen detaljeres og stadfestes i første oppfølgingsmøte. 

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

Hamar, 16. august 2016 

 

Cathrine M. Lofthus 
Administrerende direktør 
Helse Sør-Øst RHF 
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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF 

Torsdag 18. august 2016 klokken 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF som 
telefonmøte. 

Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. I)agsorden 
3. Mandat for videreføringen av arbeidet med nytt sykehus i [)rammen, jf. sak 054-2016 

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

Til stede var: 
Helse Sør-Øst RHF, 100% eier av foretaket, representert ved styreleder Ann-Kristin Olsen, som 
også ledet møtet. 

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Konserndirektør Ade Brynestad 
I)irektør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen 

Fra styret i Vestre Viken HF møtte: 
Styreleder Torbjørn Almlid 
N esdeder Ingeborg Sivertsen 
Styremedlem Harald Bergan 
Styremedlem John Egil Kvamsøe 
Styremedlem Line Spiten 
Styremedlem Geir Kåre Strømmen 
Styremedlem Hildur Horn Øien 

I tillegg møtte fra administrasjonen i Vestre Viken HF: 
Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff 

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven. 

Sign.: 
~ 
AKO TA 
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres 

Styreleder Ann-Kristin Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun 
spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. 

Styreleder Torbjørn Almlid ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 

Sak 2: Dagsorden 

Styreleder Ann-Kristin Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det 
var ingen merknader til dagsorden. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Dagsorden godkjennes. 

Sak 3: Mandat for videreføringen av arbeidet med nytt sykehus i Drammen, jf. sak 054-
2016 behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2016 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i møte 16. juni 2016, sak 054-2016, godkjenning av 
konseptfase for nytt sykehus i Drammen. Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF stadfestet 22. 
juni 2016 vedtaket om at nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, blir planlagt på Brakerøya. 

Det følger av styrets vedtak at videreføring av arbeid med nytt sykehus i Drammen skal tilpasses 
til planforutsetningene og at følgende tiltak iverksettes: 

• Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 

• Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
• Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 

• Større grad av egenfinansiering 

Det følger også av styrets vedtak at ansvaret for videre gjennomføring av arbeidet overføres til 
Helse Sør-Øst RHF i henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse 
Sør-Øst. 

Det legges til grunn at arbeidet ledes av Helse Sør-Øst RHF med stor grad av involvering av 
V es tre Viken HF. Dette gjelder særlig utredning av eventuelle forslag til endringer i sykehusenes 
opptaksområder og/ eller endret fag- og funksjonsfordeling mellom Drammen og Bærum 
sykehus. V es tre Viken HF har ansvar for å sikre nødvendig medvirkning og forankring av tiltak 
og løsninger mot brukere og ansatte i egen organisasjon. 

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har fastsatt mandatet for det videre arbeidet. 
Dette legger til rette for en videreføring av byggeprosjektet i henhold til den fremdriften som er 

Sign.: ~ TA 
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skissert i styresaken med oppstart av forprosjektet tidlig i 2017. Fremdriften forutsetter at det 

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

større egenfinansiering og at etappevis utbygging utredes. 

Resultatene av arbeidet som omfattes av dette mandatet skal legge rammene for forprosjektet og 
skal framlegges styret i Helse Sør-Øst RHF for godkjenning før oppstart av forprosjekt. V es tre 

Viken HF vil være en viktig bidragsyter i arbeidet og det forutsettes at kompetanse og ressurser 
stilles til disposisjon. Styret i V es tre Viken HF inviteres til å uttale seg om resultatet av arbeidet 

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

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

Foretaksmøtet vedtok: 

1. Foretaksmøtet tar til etterretning vedtaket i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF fra 22. juni 2016, sak 6 
"Vestre Viken HF- konseptjase '!)'tt .[Jkehus i Drammen" om at .[Jkehuset planlegges på Braker'!Ja. 

2. Foretaksmøtet tar ttl orientering mandatet for det videre arbeidet med '!)'tt .[Jkehus i Drammen og at Helse 
Sør-Øst RHF leder arbeidet i henhold til dette mandatet. 

3. Vestre Viken HF skal delta med nødvendige ressurser i det videre arbeidet og sikre nødvendigforankring av 
tiltak og løsninger mot brukere og ansatte i egen ot;ganisag'on. 

4. Styret i Vestre Viken HF inviteres til å uttale seg om resultatet av arbeidet (sluttrapporten) i forkant av 
behandlingen i styret i Helse Sør-Øst RHF. 

5. Resultatene av arbeidet ska/legge rammene for forprog'ektet og skal framlegges for styret i Helse Sør-Øst RHF 
for godk:J'enningfør oppstart av forprog'ekt. 

Møtet ble hevet klokken 11:10. 

Oslo, 18. august 2016. 

Sign.: TA 

Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 18. august 2016 Side 3 av 3 



Vedlegg til protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 18. august 2016 
 
Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen 

 

1. Innledning 

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

• Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
• Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
• Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
• Større grad av egenfinansiering 

 

I tillegg ba styret om at arbeidet med tomteerverv videreføres innenfor de økonomiske rammer som 
er fremlagt. Det forutsettes at restusikkerhet knyttet til forurensing og eventuell fare for 
undersjøiske skred avklares, slik at behov for tiltak er avstemt mot forutsatte økonomiske rammer 
før erverv av tomt gjennomføres. 

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

 
2. Arbeidsomfang 

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

 
3. Styring og organisering av arbeidet 

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

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

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

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

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

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

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

Oppfølgingsgruppen består av: 

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

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

 

4. Finansiering 

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

Ressursbruk og kostnadspådrag skal rapporteres i oppfølgingsmøtene. 

 
5. Tentativ fremdriftsplan 

Til behandling i oppfølgingsmøtet (frister tilpasses møtetidspunkt): 

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

oppgavefordeling samt opptaksområder og kapasiteter 
 

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

oppgavefordeling og/eller opptaksområder 
 

• November 2016:  

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

og driftsmessige konsekvenser  
- Utkast til sluttrapport  
 

• Desember 2016: 

- Uttalelse til sluttrapporten fra styret i Vestre Viken HF 
 

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

Tidsplanen detaljeres og stadfestes i første oppfølgingsmøte. 

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

Hamar, 16. august 2016 

 

Cathrine M. Lofthus 
Administrerende direktør 
Helse Sør-Øst RHF 
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Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget Vestre Viken 06.12.2016 

 
Tilstede: 
Arbeidsgiverrepresentanter: Nils Fredrik Wisløff  
     Marit Lund Hamkoll    
     Halfdan Aass 
     Britt Elin Eidsvoll   
     Kirsten Hørthe 
     Narve Furnes 
 
Arbeidstakerrepresentanter: Line Spiten  
     John Egil Kvamsøe 
     Tom Henri Hansen  
     Geir Bye Gundersen 
     Joan Sigrun Nygard 
     Anita Haugland Gomnæs   
      
Med møterett uten stemmerett: Roald Brekkhus, Synergi Helse 
     Henning Brueland 
     Karin Ask-Henriksen 
     Bente Monsen 
 
Dessuten møtte:    Tom Øystein Mosengen ved orientering om  
     brannvernopplæring     
     Merete J. Bjørkenes ved fremlegg av sak 27/2016 
 
 
 
 
 
Agenda 
 
Innkalling og agenda - godkjent 
 
Referat fra 06. september og 13.oktober 2016 - godkjent 
 
Eventuelt – ingen saker til eventuelt 
 
 
 



 
 
 
Orienteringer 
 
Orientering fra bedriftshelsetjenesten v/Roald Brekkhus 
Det er spredt aktivitet i de respektive klinikkene. Informasjon gis også i lokale AMU. Se 
vedlegg til referatet for oppsummering.  
 
Orientering fra foretakshovedverneombud (FHVO) Anita Haugland Gomnæs 
FHVO etterlyste en plan for systematisk arbeid med HMS- og pasientsikkerhet, og 
påpekte videre at det er naturlig å knytte fokus på arbeidsmiljø til arbeid med 
pasientsikkerhet.  
Representant fra kvalitetsavdelingen bekreftet at dette allerede er i gang. Det er også en 
del av virksomhetsplanen for Vestre Viken. 
 
Aktiviteter i vernetjenesten: 
- Det skal avholdes samling for vernetjenesten i januar 2017. HMS- og pasientsikkerhet 
vil være et av temaene.  
- Representanter har vært på første pilotsamling for kompetanseheving i vernetjenesten 
i regi av Helse Sør-øst. 
 
Orientering sykefraværsstatistikk v/spesialrådgiver HR Guro Norheim 
Det totale sykefraværet viser en positiv trend med gradvis nedgang fra 7,3% i april 2016 
til 6,4% i september 2016. Det totale fraværet lå på 6,7% i både juli og august. 
Langtidsfraværet viser en jevn nedgang til 4,3 % i august, og det vises til god oppfølging i 
flere referat fra lokale AMU. Det ble bemerket at korttidsfraværet lå på kun 1,8% i både 
mai, juni og august.  
 
Ved anslag med «Steinkjærmodellen» tilsvarer fraværet i september en kostnad på 8,1 
mill. i juli, 12,5 mill i august og 13,2 mill i september (lavere kostnad i juli skyldes 
redusert bemanning i ferien).  
 
Orientering om brannvernopplæring v/ Tom Øystein Mosengen 
3439 ansatte har gjennomført opplæring i 2016. 3737 ansatte gjennomførte i 2015. 
989 ansatte har gjennomført e-læringen. Dette er langt under anbefalte føringer fra DSB. 
Det er gitt opplæring til alle ledere, men det har ikke gitt ønskede resultater. 
 
Tallene er p.t. summert på Vestre Viken-nivå, men fra og med 2017 vil det registreres 
per klinikk. Det samarbeides nå med HR når for å finne korrekt antall ansatte som skal 
gjennomføre opplæringen, og det kartlegges hvor utfordringene med gjennomføring er 
størst. Det utarbeides også verktøy som gir ledere tilbakemelding om hvor mange som 
forventes å delta i opplæringen. 
 
Referater fra klinikk AMU – sendes ut som vedlegg  
Ingen kommentarer. 
 
 
 
 



 
 
 
Saker til oppfølging 
 
10/2016 Nytt sykehus i Drammen v/prosjektdirektør Rune Abrahamsen 
I løpet av høsten 2016 er det gjennomført et omfattende arbeid for å redusere 
investeringer, og oppfølgingsgruppen har identifisert tiltak som kan implementeres 
for å nå målsettingen om en kostnadsramme for prosjektet på 8,2 MNOK 
 
Hovedtrekk ble presentert, og det ble vist til saksfremlegg og vedlagt samlerapport som 
ble offentliggjort 05.12.16. 
 

• Optimaliseringsforslagene i ny basismodell forventes å gi en samlet reduksjon på 
401 MNOK 

• Øyeavdelingen beholdes i nytt sykehus.  
• For å nå styringsmålet må identifiserte tiltak implementeres etter behov i løpet 

av forprosjektet, for å sike at prosjektet utvikles innenfor planforutsetningen 
• De foreslåtte tiltakene forbedrer helseforetakets egenfinansiering med totalt  

460 MNOK  
• Utredningen viser to alternativer for etappevis utbygging. Begge alternativene er 

mulig å gjennomføre, men vil medføre negative konsekvenser for fremdrift og 
økonomi. Arbeidsmiljø kan bli påvirket for den delen av virksomheten som får 
innflytting i nytt bygg skjøvet ut i tid 

• Det vurderes at endringer som følge av ny basismodell og tilrådde endringer i 
funksjons- og kapasitetsfordeling, ikke vil få konsekvenser for arbeidsmiljø 

 
Rapporten er nå offisielt overlevert til administrerende direktør i Vestre Viken. 
 
Arbeidstakerrepresentantene ga tilbakemelding om at det er gjennomført et godt arbeid, 
og ønsket at erfaringer fra tidligere prosess tas med videre. Inkludering av HMS-
avdelingen ble etterlyst. Når det gjelder arbeidsmiljø, er det størst bekymring knyttet til 
etappevis utbygging i de berørte enheter. 
 
Vedtak 
HAMU tilslutter seg ovennevnte oppsummering for arbeidsmiljø og ytre miljø. 
 
 
Nye saker 
 
23/2016 Økt fokus på å redusere AML-brudd i Vestre Viken v/HR-sjef Karin Ask-
Henriksen 
HR-sjef viste innledningsvis til orientering om AML-brudd i HAMU 06.09.16 og vedlagt 
oversikt over AML-brudd i perioden 01.01.16 – 01.10.16.  
 
Rapporteringstallene fra HSØ bør brytes ned på klinikk, avdelings -og seksjonsnivå slik 
at den enkelte leder gjøres kjent med sine utfordringer og iverksette  
nødvendige tiltak for å redusere AML-brudd.  Det ble skissert tre 
rapporteringsstrukturer: HAMU og lokale AMU, klinikkvise oppfølgingsrapporter og 
månedlig virksomhetsrapportering. 



 
 
 
Oppfølgingsprosessen må eies av ledere i linjen med involvering av tillitsvalgt. HR-
rådgiver kan bistå som støttespiller og veileder. 
 
Arbeidstakerrepresentantene ga positiv tilbakemelding til saksfremlegg og skissert 
prosess.  
 
Vedtak 
HAMU tar saken til orientering og ber om at oversikt over antall AML-brudd, slik det 
fremgår av saken, legges frem som en fast orienteringssak på hvert møte. HAMU 
forutsetter at klinikkenes AMU gjør tilsvarende. 
 
 
24/2015 Evaluering av sommerferieavviklingen 2016 v/HR-sjef Karin Ask-
Henriksen 
Det ble vist til saksfremlegg for oppsummering. Hovedbegrunnelse for 
hovedferieavvikling over 12 uker er at det er utfordrende å skaffe vikarer. Det er 
imidlertid klinikkene som vurderer. Utfordringene som nevnes er stort sett 
sammenfallende og er blant annet knyttet til vikarsituasjonen, sykdom, brudd på 
arbeidstidsbestemmelsene, HINAS-avtalen og hybelsituasjonen. Stimuleringstiltak ble 
benyttet i enkelte klinikker.  
 
Forslag til overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2017 vil bli lagt fram for 
HAMU etter at saken er behandlet i foretakets ledermøte og drøftet med tillitsvalgte. 
 
FHVO ga tilbakemelding om at malen gir en god oversikt, men etterspurte 
risikovurdering av hovedferieturnusene.  
 
Vedtak 
HAMU tar evalueringen av sommerferien 2016 til orientering 
 
 
25/2016 Medarbeiderundersøkelsen 2016 v/spesialrådgiver Guro Norheim 
Vestre Viken gjennomførte medarbeiderundersøkelsen i perioden 22.09.16-16.10.16.  
Årets svarprosent var på 75 %. Det er ingen signifikante endringer fra 2015 til 2016 på 
Vestre Viken-nivå.  I rapporten for Vestre Viken på totalnivå er det en positiv økning 
(+1) i skår innenfor temaene mål, forbedringer, rolleklarhet, arbeidsbelastning, 
egenkontroll og opplevd lederatferd, sammenlignet med i fjor.  Ingen temaer har 
nedgang. 
 
Lederne mottok rapporter med resultatene for sin enhet 28.10.16, og flere enheter er 
allerede i gang med oppfølgingsarbeidet som en del av det lokale forbedringsarbeidet. 
Handlingsplan skal ferdigstilles senest 01.03.17. 
 
Foretakshovedverneombudet påpekte at undersøkelsen synliggjør at involvering i 
oppfølgingsprosessen har for lave skår på Vestre Viken-nivå, og oppfordret til fokus på 
medvirkning i 2017.  
 



 
 
 
Foretakstillitsvalgt stilte videre spørsmål om alle resultater skal legges ut med tilgang til 
de ansatte. HR-sjef tok i mot innspillet, og gir en tilbakemelding i neste HAMU.  
 
Vedtak 
HAMU tar resultatene fra medarbeiderundersøkelsen til etterretning. 
 
 
26/2016 Representasjon og møteplan 2017 v/sekretær Guro Norheim 
Utsatt til første møte i 2017. 
 
 
27/2016 Budsjett 2017 v/administrerende direktør Nils Fr. Wisløff og 
seksjonsleder Foretakscontrolling Merete J. Bjørkenes 
Administrerende direktør informerte om at budsjettet for 2017 skal legges frem til 
behandling i styret 19. desember. Som ledd i budsjettbehandlingen skal HAMU uttale seg 
om de arbeidsmiljømessige konsekvenser av budsjettet som helhet. Budsjettet er drøftet 
i lokale AMU og det ble vist til referat, protokoller og risikovurderinger som er vedlagt 
saken. 
 
Arbeidstakerrepresentantene bemerket at det har vært en bra prosess, men at det 
fortsatt er et forbedringspotensial med involvering av nivå fire.  Det ble også vist til 
protokoller hvor det fremgår at det er bekymringer for de arbeidsmiljømessige 
konsekvensene for de ansatte. 
 
Vedtak 

1. HAMU konstaterer at budsjettprosessen er gjennomført i tråd med 
forutsetningene om bred medvirkning i samsvar med vedtatt budsjettprosedyre. 
HAMU har merket seg spesielt at tillitsvalgte og vernetjenesten i Klinikk for 
medisinsk diagnostikk har vært kritiske til prosessen. HAMU forutsetter at 
dialogen om budsjettet videreføres ifm inngåelse av driftsavtaler. 

 
2. HAMU har merket seg at det for flere klinikker foreligger risikovurderinger som 

krever tiltak innenfor arbeidsmiljøområdet. HAMU forutsetter at AMU’ene for de 
respektive områder følger opp dette i løpet av budsjettåret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Orientering fra Synergi Helse til HAMU VVHF for perioden sept-nov 2016

 
Felles VVHF:  

• Workshops forflytningsteknikk Ringerike og Bærum. 
• Bistand HMS opplæring: psykososialt arb.miljø 
• Bistand til varslingsutvalget. 
• Planlegging av anestesigassmålinger. 

Kongsberg: 
• Tett oppfølging av ansatte med helseplager. 
• Bistand under risikovurderinger. Dialysen.  

Drammen:  
• Kartlegging /måling anestesigasser AIO. Diskusjon rundt resultatene. Utfordringer: 

Utslag på gasser som ikke er i bruk.  
• Oppfølging av gravide. 20 t. 

Ringerike: Workshop forflytningsteknikk. 
Bærum: Bistand i oppfølging etter medarb.undersøkelse Gynekologi og fødselshjelp. 
KIS:  

• Bistand psykososialt arbeidsmiljø Matforsyning Bærum. Klageundersøkelse med 
intervjuer og anbefaling om videre håndtering.  

KMD: 
• Bistand i prosess med arbeidsplassutvikling. Patologi 
• Bistand i varslingssak. Patologi 
• Inneklimakartlegging Mikrobiologi, Drammen. Fuktskader og temperaturutfordringer. 

Tiltak er anbefalt. Fuktskader må saneres. 

Prehospitale tjenester: 
• Bistand ifbm inneklimautfordringer på Ål amb.stasjon. 

Psykisk helse og rus: 
• BUPA Drammen. Bistand i vurdering av fysisk utforming av lokaler. Lydoverføring. 

landskap og møteplasser. Under arbeid. 
• Blakstad, Alderspsykiatrisk døgnseksjon. Bistand i kartlegging av fuktskader og 

prøvetaking etter muggsopp. Rapport under arbeid. 

Ringerike: 
• Ergonomi/arbeidsplassvurderinger Kontor/data rundt i avdelinger.   

 
5.12.2016 Roald Brekkhus, Synergi Helse 
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1 Sammendrag 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet konseptfaserapporten for nytt sykehus i Drammen i sitt møte den 
16.06.2016, sak 054-2016. På bakgrunn av styrets vedtak om å tilpasse prosjektet til planforutsetningene 
har det i løpet av høsten 2016 blitt gjennomført et omfattende arbeid for å redusere investeringsrammen 
fra 8,821 mrd til 8,200 mrd. Arbeidet er gjennomført i tråd med eget mandat fra administrerende direktør 
i Helse Sør-Øst RHF og har vært gjennomført av en felles oppfølgingsgruppe med representanter fra 
Helse Sør-Øst RHF/Sykehusbygg HF og Vestre Viken HF.  
 
Arbeidet har vært konsentrert om følgende fire hovedområder: 

• optimalisering av skisseprosjektet 
• endringer i kapasitets- og funksjonsfordelinger i Vestre Viken HF 
• alternativer for etappevis utbygging  
• revidert økonomisk bærekraftanalyse på bakgrunn av de foreslåtte tiltakene  

Det er foreslått tiltak for å optimalisere skisseprosjektet fra konseptfasen som til sammen gir en 
kostnadsreduksjon på 401 MNOK. Dette er oppnådd gjennom å redusere fotavtrykket ved å bygge 
høyere, samle lette funksjonsareal i adkomstbygget og redusere kostnader til grunnarbeider gjennom en 
mer optimal plassering av bygget på tomten.  
 
Det er videre foreslått endringer i kapasitets- og funksjonsfordeling internt i Vestre Viken HF som til 
sammen gir en redusert investeringsramme på 133 MNOK. Det er foreslått flytting av fagområder og 
funksjoner ut fra det nye sykehuset på Brakerøya, tilsvarende 2.320 m2 av funksjonsarealet. Som del av 
dette arbeidet er det vurdert og synliggjort mulig plassering av disse funksjonene hovedsakelig på Bærum 
sykehus og noe på Kongsberg sykehus. De foreslåtte kapasitets- og funksjonsendringene forutsettes 
finansiert innenfor gjeldende rammer for BRK-prosjektet (Idefaserapport for oppgradering og utvikling 
for sykehusene på Bærum-Ringerike-Kongsberg). 
 
For å nå målet om en kostnadsreduksjon på 621 MNOK er det ut over dette identifisert generelle 
kostnadsreduserende tiltak i størrelsesorden 90 MNOK gjennom reduserte investeringer i 
logistikksystemer, medisinskteknisk utstyr, utomhus og forenklet løsning for helikopterlandingsplass. 
 
Imidlertid framgår det av vurderingene at flytting av øyeavdelingen til Bærum ikke er en optimal løsning. 
Dette fordi analysene viser at investeringskostnadene samlet sett ikke blir redusert, samtidig som 
driftskostnadene øker. Videre er det ikke funnet en hensiktsmessig plassering på Bærum sykehus. 
Oppfølgingsgruppen anbefaler derfor primært at øyeavdelingen bibeholdes på Brakerøya. For å 
kompensere for dette, er det anvist muligheter for ytterligere kostnadsreduserende tiltak tilsvarende 40-
50 MNOK. I dette inngår forslag om at sentral forskningsenhet tas ut av konseptet på Brakerøya og 
lokaliseres til Bærum sykehus. 
 
Med dette mener Oppfølgingsgruppen at det samlet sett er identifisert tiltak som kan implementeres for 
å nå målsettingen om en kostnadsramme for prosjektet på 8,2 mrd. kroner (P50 med prisnivå oktober 
2015).  
 
Det anbefales at det i mandatet for forprosjektet gis anvisning om reduksjon på totalt 621 MNOK, og at 
listen over kostnadsreduserende tiltak følger med som et sett av tiltak som skal implementeres for å 
opprettholde investeringsrammen.  
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Som en del av oppdraget fra administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har det vært vurdert 
etappevis utbygging. I rapporten er det belyst to mulige alternativer for etappevis utbygging, som begge 
kan realiseres. Det framgår av rapporten at en etappevis utbygging gir økte kostnader og utsatt tidspunkt 
for gevinstrealisering. 
 
Det er gjennomført en revidert økonomisk bærekraftanalyse på bakgrunn av de foreslåtte tiltakene. 
Analysen viser at de vil gi bedret bæreevne for prosjektet og at prosjektets nåverdi øker dersom alle tiltak 
implementeres. Utsettelse av investeringer i distriktspsykiatrisk senter (DPS), ref. styrevedtak 21/2016 i 
Vestre Viken HF, påvirker ikke prosjekt nytt sykehus i Drammen isolert sett, men vil medføre en bedret 
økonomisk bæreevne for helseforetaket. Samlet effekt av tiltakene viser at egenfinansieringen forbedres 
med totalt 460 MNOK. Stråleterapi er vedtatt innført etter at bærekraftsanalysen i konseptfasen ble 
gjennomført, og medfører økt behov for mellomfinansiering med ca. 180 MNOK slik at den samlede 
effekten er en forbedring på ca. 280 MNOK. Forutsetningene som er lagt til grunn for investeringen i 
stråleterapi er foreløpige og usikre. 
 
Forurensningssituasjonen på tomten er godt kjent og usikkerheten er knyttet til arealer under 
eksisterende bygg. Det har ikke vært mulig å gjennomføre supplerende grunnundersøkelser under 
eksisterende bygg, men tidligere kostnadsestimater er kvalitetssikret og vurdert som tilstrekkelig til å 
håndtere forurensningssituasjonen på tomten.  
 
Det er som del av arbeidet gjennomført grunnundersøkelser i Drammensfjorden. Undersøkelsene har 
verifisert at grunnforholdene, som er lagt til grunn for de geotekniske vurderingene i tidligere rapporter, 
er minst like gode som tidligere antatt. Det har derfor ikke blitt oppdaget forhold som gir økt risiko 
knyttet til bygging på Brakerøya. Det påpekes imidlertid at det i tilknytning til det videre 
reguleringsarbeidet må påregnes supplerende undersøkelser på land for å kunne framlegge komplett 
dokumentasjon på områdestabiliteten.  
 

2 Bakgrunn  
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet konseptfaserapporten for nytt sykehus i Drammen i sitt møte den 
16.06.2016, sak 054-2016. Styret fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret konstaterer at det foreligger to utbyggingsalternativer for nytt sykehus i Drammen som begge legger til rette 
for et funksjonelt, driftseffektivt og godt sykehustilbud. 
Styret i Vestre Viken HF anbefaler at utbyggingen skal skje på Brakerøya, samtidig som det konstateres at 
alternativet har en samlet kostnadsramme ut over den gitte planforutsetningen på 8,2 mrd. kroner (prisnivå 
oktober 2015).   
 

2. Styret godkjenner konseptrapporten med de forutsetninger som følger av denne sak og ber om at Alternativ 1: 
Brakerøya (skisseprosjekt alternativ 1.1) legges til grunn for det videre arbeid. 
 

3. Styret i Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å tilpasse prosjektet til planforutsetningene 
gjennom blant annet følgende forhold: 
• Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
• Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
• Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
• Større grad av egenfinansiering 
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Styret ber om at resultatene av arbeidet oppsummeres i egen sak til styret som behandles før oppstart forprosjekt 
kan godkjennes. 

 
4. Styret ber om at stråleterapi legges inn som funksjon i det nye sykehuset. Det legges til grunn at kostnadsrammen 

øker med 433 MNOK (prisnivå 2015) som følge av dette. Endelig styringsramme fastsettes i forprosjektfasen. 
 
5. Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske føringer, herunder foretaksgruppens BIM-

strategi og klima- og miljømål, som tilsier energiklasse A og passivhusstandard.  
 

6. Styret legger til grunn at arbeid med tomteerverv videreføres innenfor de økonomiske rammer som er fremlagt. Det 
forutsettes at restusikkerhet knyttet til forurensing og eventuell fare for undersjøiske skred avklares, slik at behov 
for tiltak er avstemt mot forutsatte økonomiske rammer før erverv av tomt gjennomføres. 
 

7. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse Sør-Øst, overføres ansvaret for den videre 
gjennomføringen av prosjektet til Helse Sør-Øst RHF. Styret legger til grunn at Sykehusbygg engasjeres til styring 
og ledelse av prosjektorganisasjon, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. 
 

8. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber om at Vestre Viken HF arbeider videre med hvordan virksomheten i nytt 
sykehus skal organiseres, herunder videreutvikling av driftskonsepter, konkrete bemanningsplaner basert på de 
driftsøkonomiske beregningene som er utført, og at en samlet gevinstrealiseringsplan foreligger sammen med 
forprosjektet.  
 

9. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån i henhold til gjeldende 
retningslinjer slik at prosjektet sikres finansiering med planlagt oppstart av forprosjektet tidlig i 2017. Oppstart 
av forprosjekt forutsetter styrets godkjenning, jf. punkt 3.  

 

3 Organisering av arbeidet 
 
På bakgrunn av styrets vedtak den 16.06.2016 utarbeidet administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 
et eget mandat for styring og gjennomføring av arbeidet med tilpasning av prosjektet til 
planforutsetningene. Mandatet ble videre behandlet i foretaksmøtet for Vestre Viken HF den 18.08.2016. 
Arbeidet har vært gjennomført av en felles oppfølgingsgruppe med representanter fra Helse Sør-Øst 
RHF/Sykehusbygg HF og Vestre Viken HF. Oppfølgingsgruppen har fortløpende orientert 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og administrerende direktør i Vestre Viken HF i de 
ordinære oppfølgingsmøtene. 
 
Med basis i mandatet gitt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF oppsummerer denne 
rapporten arbeidet med å tilpasse prosjektet til planforutsetningene. Relatert til styrets vedtak i sak 54-
2016 er mandatet rettet inn mot en oppfølging av forutsetningene i punkt 1,2,3 og 6 i styrets vedtak. 
Videre er punkt 4 fulgt opp ved at mulig innplassering av stråleterapienhet er tatt med i vurderingene. 
 
Arbeidet har pågått høsten 2016. 
 
For å sikre en god og bred vurdering av tiltak innen samtlige fire hovedområder, ble det etablert fire 
arbeidsgrupper med hovedoppgave å komme opp med forslag innen de aktuelle områdene.   
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Arbeidsgruppe 1: Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
Arbeidsgruppe 2: Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
Arbeidsgruppe 3: Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
Arbeidsgruppe 4: Større grad av egenfinansiering 
 
Arbeidsgruppenes arbeid har fortløpende vært drøftet og er forankret i Oppfølgingsgruppa, og 
resultatene fra hver gruppe danner basis for Oppfølgingsgruppens vurderinger og anbefalinger, som det 
redegjøres for i denne rapporten. 
  

4 Oppsummering av resultater  

4.1 Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
 
Det er gjennomført en vurdering av om skisseprosjektet som ble anbefalt i konseptfaserapporten kan 
optimaliseres for å redusere kostnadsrammen. I forbindelse med vurderingene har det vært viktig å 
videreføre de prinsipper og løsninger som tidligere er utarbeidet i samarbeid med medvirkningsgrupper. 
Det er ikke gjort endringer i kapasiteter. Hovedfunksjonsprogrammets beskrivelse av nærhetsbehov og 
krav til pasient- og arbeidsflyt er videreutviklet, og det er innarbeidet endringer fra skisseprosjektet som 
vil gi driftsfordeler med økt funksjonalitet. Det er også gjort endringer som gir bedret robusthet, 
fleksibilitet og elastisitet i bygget.  
 
Det har vært fokusert på følgende forhold: 
 

• Redusere byggets fotavtrykk for å redusere omfanget av grunnarbeider ved å redusere antall 
bygningskropper og i stedet bygge høyere 

• I større grad differensiere arealer/bygg for «lette» og ikke-medisinske aktiviteter 
• Gunstigere plassering av bygget på mest mulig kostnadseffektivt sted på tomten 
• Generell vurdering av mulig optimalisering av konstruksjonsmessige og tekniske forhold  

 
I tillegg er det vurdert hvordan stråleterapienhet kan innplasseres. 
 
Arbeidet har ledet frem til en ny konseptuell løsning (basismodell) for sykehusbygget med mindre 
fotavtrykk og mer komprimerte bygg. Både for somatikk og psykiatri er byggene blitt en etasje høyere. 
Eget laboratoriebygg, et poliklinikkbygg og et psykiatribygg er fjernet. Adkomstbygget er økt med to 
etasjer som en konsekvens av å samle flere «lette» funksjoner. I figur 1 er den nye og anbefalte 
basismodellen vist: 
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Figur 1 Illustrasjon av ny basismodell 

 
Den nye basismodellen gir kortere avstander i bygget og det vurderes som en fordel for all logistikk både 
med hensyn på pasienter, personell og vareflyt.  
 
I ny basismodell er funksjonsplasseringene i første og andre etasje i behandlingsbygget lagt om ved at de 
«speilvendes». Dette medfører at noen funksjonsplasseringer i poliklinikkbyggene må justeres for å sikre 
god logistikk, samtidig som faglige nærhetsprinsipper kan ivaretas. En speilvending av funksjonene i 
behandlingsbygget gir en mer skjermet plassering av utsatte funksjoner i somatikk som akuttmottak, 
intensiv og nyfødtintensiv. Funksjoner som har store pasientvolum som kommer til sykehuset gjennom 
hovedinngang, eksempelvis bildediagnostikk og dagkirurgi, er i ny basismodell lagt nærmest 
hovedinngang for å sikre god pasientlogistikk i bygget. 
 
Den nye basismodellen har redusert kostnadsrammen knyttet til følgende forhold: 
 

• Redusert omfang av pæling og grunnarbeid fordi fotavtrykket er redusert med ca. 25 %  
(8.000 m2) 

• Redusert takflate på grunn av at det bygges mer i høyden 
• Reduksjon i kommunikasjonsareal fordi byggets utstrekning er redusert (200m) og optimalisert 
• Redusert behov for opparbeiding av utomhusområder fordi tomtebehovet er betydelig redusert 
• Redusert behov for teknisk areal i størrelsesorden 2 000 m2 fordi et komprimert bygningsvolum 

gjør det mulig å utnytte tekniske areal bedre. 
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• Det er samlet flere «lette» funksjoner i adkomstbygget og det forutsettes at bygget etableres 
tilsvarende et standard kontorbygg. 

 
Ved optimalisering av foreliggende skisseprosjekt har man fått et mer kompakt bygg, som gir bedre 
funksjonalitet, kortere avstander og forbedret driftsøkonomi, i tillegg til reduserte investeringer. Modellen 
er i hovedsak utviklet av interne ressurser i Helse Sør-Øst RHF/Sykehusbygg HF og Vestre Viken HF, 
og den er presentert for rådgiverne som arbeidet med skisseprosjektet (CURA). Videre er Bygganalyse 
benyttet som rådgiver for å kalkulere effekten av de tiltak som er implementert.  
 
Optimalisering av skisseprosjektet gir følgende effekt på kostnadsrammen: 
 

 
Tabell 1 Økonomiske konsekvenser ved ny basismodell 

 
Som det framkommer av tabell 1 er det estimert et mulig innsparingspotensial på 401 MNOK ved å 
implementere den nye basismodellen. Det presiseres at det er knyttet usikkerhet til tallene fordi det ikke 
er foretatt en full gjennomgang med fagrådgivere. Dette vil først bli gjort i forprosjektfasen.  
Innenfor innsparingspotensialet på 401 MNOK er forventede tillegg for usikkerhet oppjustert med netto 
40 MNOK fordi den nye basismodellen er mindre moden enn skisseprosjektet, og risikofaktorene har 
økt i størrelse og omfang. Funksjonsareal, romprogram, konstruksjon osv. er ikke kontrollert og 
prosjektert og nye tall inneholder derfor usikkerhet.  
 
Basismodellen vil bli videreutviklet og ytterligere detaljert gjennom forprosjektet, men den anses å være 
utredet i tilstrekkelig grad til at de anviste effektene (401 MNOK) kan tas inn som reduksjon av 
investeringskostnadene.  
 
Konsekvenser for driftskostnad, pasienter og ansatte  
Arbeidsgruppe 1 har vurdert styrker og svakheter ved de foreslåtte endringer i basismodellen opp imot 
kostnadskalkyle, driftsøkonomi, pasienter og ansatte.  
 

BYGGOPTIMALISERING Nytt Drammen sykehus Basisestimat
 Budsjett kr P50 

(Prisdato: Okt. 2015) 
Sum fremlagt for styret 16.06.2016 8 449 000 000 8 821 000 000

1 Redusert behov for teknisk tilleggsareal -38 000 000 
2 Redusert kommunikasjonsareal i hovedgate, U1 og U2 kulvert -43 000 000 
3 Forenklet grunnarbeid ved flyttet og redusert fotavtrykk -170 000 000 
4 Redusert takareal -46 000 000 
5 Redusert omfang utomhus areal -48 000 000 
6 Redusert risiko forurensing i grunnen -29 000 000 
7 Redusert risiko spunting og peling i sprengsteinsfylling -29 000 000 
8 Flyttet kontorfunksjoner til Adkomstbygg -48 000 000 
9 Omarbeiding skisseprosjekt før anbud prosjektering 10 000 000

Sum endringer optimalisering -441 000 000 
Korrigert basisestimat etter optimalisering 17.10.2016 8 008 000 000
Forventede tillegg (opprinnelig 372 mill) + 40 mill 412 000 000 8 420 000 000
Kostnadsbesparelse som resultat av byggoptimalisering 401 000 000
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Optimaliseringen av skisseprosjektet har resultert i en ny basismodell som er mer kompakt og hvor de 
viktigste forbindelseslinjer mellom funksjoner i hovedtrekk er bevart. Basismodellen er gjennomgått med 
referansegrupper på sykehuset. Disse bekrefter at pasientflyt og arbeidsflyt fra opprinnelig konsept i 
hovedfunksjonsprogrammet er opprettholdt innen de fleste områder, selv om byggene har endret seg og 
blitt én etasje høyere. Konsekvensen er at flere funksjoner kommer tettere på hverandre, eksempelvis 
laboratorier og klinisk virksomhet. Avstanden fra hovedinngang til poliklinikker og dagbehandlings-
områder blir kortere for mange store pasientgrupper. Andre har kommet lenger fra hverandre, 
eksempelvis kontorer og klinisk virksomhet.  
 
Arbeidsgruppens vurdering er at ny basismodell vil øke sannsynligheten for måloppnåelse hva gjelder 
gevinstrealiseringsplan fra konseptrapporten. Reduksjonen i bruttoareal, som skyldes redusert 
kommunikasjonsareal vil anslagsvis gi 2 % lavere kostnader til Forvaltning, Drift, Vedlikehold og 
Utvikling (FDVU) pr. år. Dette tilsvarer redusert driftskostnad på 3 MNOK per år. 
 

4.2 Revurdering av Vestre Vikens interne fordeling av funksjoner og 
kapasiteter 

 
For å redusere kostnadsrammen på Brakerøya er det i mandatet for arbeidet også forutsatt at det skal 
vurderes om det i Vestre Viken HF kan foretas interne endringer av funksjoner og kapasiteter mellom de 
ulike sykehusene i foretaket. Vestre Viken HF har utarbeidet et notat med forslag til hvilke funksjoner og 
kapasitetsjusteringer som kunne være aktuelle for en nærmere analyse. Basert på dette ble det i 
Oppfølgingsgruppen besluttet at følgende forhold skulle vurderes nærmere: 
 
A. Vurdering av endret opptaksområder for lokalsykehusfunksjoner 
 
Det vurderes å endre opptaksområde for lokalsykehusfunksjoner for hele eller deler av kommunene 
Hurum og Røyken, slik at tilhørende befolkning behandles ved Bærum sykehus istedenfor i Drammen. 
 
B. Flytting av aktivitet/funksjoner fra Drammen sykehus til Bærum sykehus 

 
• Nevrologisk poliklinikk/dagbehandling for Asker og Bærum  
• Poliklinikk/dagbehandling for barn og unge for Asker og Bærum  
• Hele eller deler av øyeavdelingen  
• Hele eller deler av ØNH-avdelingen 
• Medisinske støttefunksjoner: 
o Mikrobiologi med unntak av nødvendige ø-hjelpsfunksjoner 
o Farmakologiske analyser (med. biokjemi)  

 
C. Flyttinger av annen elektiv virksomhet fra Drammen sykehus til annet sykehus i VV 
 
• Flytting av 20 % av elektiv ortopedisk virksomhet (inneliggende, dag og poliklinikk) vurderes 
• Eventuell begrenset flytting av annen aktivitet (dag, poliklinikk, inneliggende) vurderes: 
o Gynekologi (unntatt kreft) 
o Urologi (unntatt kreft) 
o Gastrokirurgi (enkle tilstander) 
o Kar (åreknuter) 
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D. Flytting av deler av alderspsykiatri fra Drammen sykehus til distrikspsykiatrisk senter (DPS) 
 
• Vurdere dimensjonering av alderspsykiatri til samme som nytt sykehus i Østfold, justert for 

befolkning. Øvrig aktivitet må da flyttes til DPS. 
 
 
Denne listen er også behandlet i Oppfølgingsmøte mellom Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF, og 
har dannet utgangspunkt for vurderingene som er gjennomført. 
 
Arbeidsgruppe 2 har vurdert de ulike funksjonene i detalj og vurdert styrker og svakheter innenfor hvert 
enkelt område.  
 
I tillegg til den medisinskfaglige vurderingen har det vært gjennomført en vurdering av mulige 
innplasseringer av funksjoner i Bærum sykehus. Dette arbeidet har tatt utgangspunkt i planene for BRK-
prosjektet og vurdert muligheten for å fristille arealer til ovennevnte funksjoner. Eventuelle 
budsjettmessige konsekvenser som følger av dette i forhold til rammen for BRK-prosjektet er også 
belyst. Hovedkonklusjonen fra dette arbeidet er at det er mulig å omdisponere arealer for de aktuelle 
funksjonene og at kostnadene knyttet til dette er avhengig av i hvilken grad det påvirker eksisterende 
planer og disponering av forutsatte rokadearealer for gjennomføringen av BRK prosjektet. 
 
I tabell 2 er det vist en samlet vurdering av faglige og «lokaliseringsmessige» plasseringer av de 
funksjonene som er vurdert flyttet ut fra nytt sykehus i Drammen og arbeidsgruppens tilrådninger for å 
redusere arealet.    
 

FUNKSJONER VURDERT 
FLYTTET UT AV NYTT SYKEHUS 

TILRÅDNING MHT Å FLYTTE UT AV NYTT 
SYKEHUS 

ALTERNATIV PLASSERING - 
BYGGMESSIG VURDERING 

Endret opptaksområde for 
lokalsykehusfunksjon 

Tilrådt overflytting av om lag halvparten av 
befolkningen i Røyken kommune. Bærum 

Nevrologi Tilrådt generell poliklinikk for 
lokalsykehusområdet for Bærum sykehus Bærum 

Barne- og ungdomsavdelingen Tilrådt generell poliklinikk for 
lokalsykehusområdet for Bærum sykehus Bærum 

Øyeavdelingen Faglig forsvarlig, men uhensiktsmessige 
erstatningsarealer Bærum 

ØNH-avdelingen Ikke tilrådt flyttet ut Bærum 
Laboratoriemedisin 
Mikrobiologi, farmakologi og 
medisinsk biokjemi 

Tilrådt arealreduksjon på 300 m2 i 
forprosjektet. Bærum 

Ortopedi (20 % av elektiv 
aktivitet) Tilrådt flyttet ut Kongsberg 

Kirurgi (Karkirurgi, urologi, 
gastrokirurgi) Ikke tilrådt flyttet ut  

Gynekologi Ikke tilrådt flyttet ut  

Psykisk helse og rus Alderspsykiatrisk poliklinikk overføres til 
DPS. 200 m2 arealreduksjon i forprosjektet DPS 

Sentral forskningsenhet  Tilrådt flyttet ut1 Bærum 
Tabell 2 Foreslåtte kapasitets- og funksjonsendringer 

1Tilkommet etter gjennomgang i oppfølgingsgruppen. 
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Totalt medfører disse endringene en arealreduksjon på 2.320 m2 netto funksjonsareal i nytt sykehus.  
 
Nærmere om øyeavdelingen 
Når det gjelder øyeavdelingen er denne, basert på faglige vurderinger, foreslått tatt ut av nytt sykehus i 
Drammen. Avdelingen er vurdert til å ha minst avhengigheter til andre funksjoner ved sykehuset.  
Imidlertid har det vist seg vanskelig å finne egnede erstatningslokaler, selv om ulike alternativer er 
utredet. Det er estimert at investeringskostnadene blir om lag de samme som i nytt sykehus dersom 
denne etableres på Bærum sykehus.  
 
Når det gjelder driftskostnader vil det ved etablering av øyeavdeling på Bærum sykehus være behov for 
tilsynsfunksjon for øyeavdelingen ved nytt sykehus og det er estimert økte kostnader til pasientreiser. I 
sum er dette beregnet til 2,4 MNOK pr. år.  
 
I og med at det er sannsynliggjort at investeringskostnadene ikke blir lavere og driftskostnadene øker, 
samt at det er pekt på utfordringer i forhold til å opprettholde fagmiljøet, er det ikke anbefalt at 
øyeavdelingen tas ut av konseptet på Brakerøya. Dersom øyeavdelingen beholdes i nytt sykehus, 
medfører dette en samlet arealreduksjon i nytt sykehus på ca. 1.475 m2, forutsatt at sentral 
forskningsenhet flyttes til Bærum sykehus.  
 
Samlet sett er arealreduksjonene (hhv. 2.320 m2 og 1.475 m2) beregnet til å gi kostnadsreduksjoner på 
Brakerøya tilsvarende hhv. ca. 133 MNOK og ca. 89 MNOK. 
 
Konsekvenser for driftskostnad 
Øvrige endringer i driftskostnader i forbindelse med fag og funksjonsfordelingen er vurdert, men ut over 
øyeavdelingen forventes det ikke å ha noe vesentlig effekt på driftsøkonomien og er derfor ikke beregnet. 
 

4.3 Potensielle innsparingstiltak 
 
Resultatene fra arbeidsgruppe 1 og 2 angir en kostnadsreduksjon mellom 490 og 534 MNOK avhengig 
av om øyeavdelingen flyttes til Bærum sykehus eller forblir på Brakerøya. I og med at dette ikke er 
tilstrekkelig til å oppnå forutsatt kostnadsreduksjon har oppfølgingsgruppen derfor etablert en samlet 
liste over mulige kostnadsreduserende tiltak som vist i tabell 3: 
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OMRÅDE POTENSIELLE INNSPARINGSMULIGHETER INNSPARINGS-

POTENSIALE 
1 Teknikk og utstyr 

• Reduser antall AGV-enheter 
• Redusere antall rørpoststasjoner 
• Ikke anskaffe system for tøysug 
• Redusere rammen for utstyr 

 
≈ 60 MNOK 

2 Bygningsmessige tiltak 
• Ikke innrede arealer til deler av billeddiagnostikk 
• Ikke innrede én sengefløy 
• Ikke innrede 2 operasjonsstuer 

 
≈ 30 MNOK 

3 Ytterligere optimalisering av arealer 
• Redusere areal for radiologiske modaliteter 
• Redusere areal for ikke medisinske støttefunksjoner 
• Redusere med én operasjonsstue for ØNH/Øye 
• Redusere areal for patologi 

 
≈ 30 MNOK 

4 Utomhus 
• Redusere kvalitet/omfang av utomhus opparbeidelse 
• Etablere landingsplass for helikopter på bakkenivå 

 
≈ 30 MNOK 

 
 SAMLET POTENSIALE FOR INNSPARING ≈ 150 MNOK 
Tabell 3 Postensielle innsparingsmuligheter 

Av disse tiltakene er det forutsatt at minimum 87 MNOK må implementeres dersom øyeavdelingen 
flyttes ut av Brakerøya, og at ytterligere 40-50 MNOK må implementeres dersom øyeavdelingen forblir 
på Brakerøya. Totalt er det identifisert spesifiserte tiltak til en verdi av ca. 150 MNOK. 
 

4.4 Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
 
I tråd med mandatet er det vurdert muligheten for etappevis utbygging av det nye sykehuset. 
Vurderingene har synliggjort to mulige alternative scenario: 
 

Alternativ 1: Bygg for psykiatri og adkomstbygget i etappe 1 og somatikk i etappe 2 
Alternativ 2: Bygg for somatikk og adkomstbygget i etappe 1 og psykiatri i etappe 2 

 
Ut over dette er det innledningsvis vurdert alternativer hvor somatikkbygget deles opp i flere byggetrinn. 
Dette vil i så fall medføre delt drift av somatikk mellom eksisterende sykehus på Bragernes og nytt 
sykehus på Brakerøya. En slik løsning vil gi betydelige drifts- og utbyggingsmessige uheldige 
konsekvenser og er derfor ikke konkretisert videre. 
  
Det er også vurdert effekt av en direkte videreføring av etappe 2 etter klinisk ibruktagelse av etappe 1. Et 
slikt alternativ vil være å anse som en forlenget byggetid og vil være kostnadsdrivende for utbyggingen. 
Det forsinker også gevinstrealisering, og man oppnår i liten grad de finansielle fordelene knyttet til å dele 
investeringen opp i flere byggetrinn. Alternativet er derfor ikke beskrevet videre.  
 
I utredningsarbeidet er det for begge alternativene beskrevet konsekvenser for fremdrift, 
investeringskostnader, vedlikeholdskostnader, endringer i driftskostnader og FDVU, samt 
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salgstidspunkter for eiendommer. Konsekvenser for drifts- og vedlikeholdskostnader (FDVU) er basert 
på samme forutsetninger og tallgrunnlag som benyttet i konseptfaserapporten.  
 
Det er lagt til grunn at arbeidet med anskaffelse av tomt videreføres som planlagt, og at forprosjekt for 
første byggetrinn startes så snart som mulig.  
 
I tabell 4 er hovedfunnene fra arbeidsgruppe 3 oppsummert: 
 
Forhold vurdert Alternativ 1 Alternativ 2 
Samlet framdrift fra og med 
forprosjekt til full klinisk drift 

10 år 9,5 år 

Økte byggekostnader + 120 MNOK + 80 MNOK 
Økt vedlikehold/oppgradering av 
eksisterende lokaler 

+ 1 200 MNOK + 392 MNOK 

FDV kostnader + 199 MNOK + 83 MNOK 
Driftskostnader + 128 MNOK + 33 MNOK 
Konsekvenser for salg eiendom Utsatt salg av Bragernes Utsatt salg av 

Blakstad/Valbrottveien 
Tabell 4 Konsekvenser ved etappevis utbygging 

 
Som det framgår av tabell 4 gir en etappevis utbygging negative konsekvenser på framdrift og økonomi 
isolert sett. Imidlertid vil en etappevis utbygging kunne redusere den økonomiske usikkerheten gjennom 
bedre kontroll og tilpasning til overordnede rammebetingelser, uten at dette er nærmere vurdert av 
oppfølgingsgruppen.  
 
I utbyggingsalternativ 1 vil pasienter og ansatte i psykisk helsevern og TSB tidlig kunne ta i bruk nye 
bygg. Dette vil være en vesentlig forbedring for pasientopplevd kvalitet, og det vil gi de ansatte bedre 
mulighet for samhandling og samarbeid på tvers av de ulike fagområdene innenfor psykiatrien. 
Utsettelsen av somatikk betyr imidlertid at realisering av gevinstene knyttet til samhandlingen mellom 
psykiatri og somatikk forsinkes. For somatikk innebærer alternativet forlenget drift i gamle bygg som ikke 
er tilrettelagt for moderne og effektiv pasientbehandling. 
 
I utbyggingsalternativ 2 snus utbyggingsrekkefølgen, hvilket innebærer at det vil være pasienter og ansatte 
i psykiatrien som får ulempene ved at pasientbehandling videreføres i gamle og uhensiktsmessige bygg 
som er geografisk adskilt. 
 
Det fremgår av arbeidsgruppe 3 sitt notat at både alternativ 1 og alternativ 2 for trinnvis utbygging 
medfører at investeringskostnaden blir høyere enn for en samlet utbygging. Videre er det lagt til grunn at 
en trinnvis utbygging vil medføre økte vedlikeholdsinvesteringer på eksisterende bygningsmasse som 
følge av at byggeperioden strekker seg over en lenger tidsperiode. Det er vurdert at alternativene for 
trinnvis utbygging vil gi tilsvarende gevinstrealisering som for en samlet utbygging, men 
gevinstrealiseringen blir forskjøvet ut i tid.  Utsettelse av gevinstrealisering vil ikke nødvendigvis gi 
svakere økonomisk bæreevne isolert sett, men økningen i investeringskostnad og økte 
vedlikeholdsinvesteringer vil påvirke økonomisk bæreevne negativt. Arbeidsgruppe 3 har kun identifisert 
forhold som indikerer at økonomisk bæreevne vil svekke seg med trinnvis utbygging. Det er derfor ikke 
foretatt konkrete analyser av trinnvis utbygging på økonomisk bæreevne på prosjektnivå eller 
helseforetaksnivå som følge av økonomiske konsekvenser belyst i arbeidsgruppe 3 sitt notat. 
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4.5 Større grad av egenfinansiering 
Formålet med de tiltak som er introdusert gjennom dette arbeidet er å øke egenfinansieringen til prosjekt 
nytt sykehus i Drammen, blant annet for å redusere mellomfinansieringsbehovet mot Helse Sør-Øst 
RHF etter at bygget tas i bruk. Det er etter styrets vedtak i sak 54-2016 og som en følge av 
Oppfølgingsgruppas arbeid identifisert og vurdert følgende tiltak som vil påvirke Vestre Viken HFs 
egenfinansiering og mellomfinansieringsbehov: 
 

• Utsettelse av investering i DPS, jf. Vestre Vikens styrevedtak 21/2016 
• Optimalisering av skisseprosjekt for prosjekt Nytt sykehus i Drammen 
• Revurdert intern fordeling av funksjoner og kapasiteter for Vestre Viken HF 
• Implementering av potensielle innsparingsmuligheter i prosjektet  

 
Arbeidsgruppe 4 har analysert helseforetakets egenfinansiering av 4 ulike scenario i tillegg til opprinnelig 
kostnadsramme fra konseptfasen. Konsekvensen av tiltakene på estimert investering og planlagt 
finansiering for prosjekt nytt sykehus i Drammen er analsyert. De ulike scenariene er bygget opp basert 
på samme forutsetninger som foranliggende scenario tillagt den aktuelle kostnadskomponenten.   
 
Scenario 1 er basert på de økonomiske beregningene fra konseptrapporten. Tiltaket med å utsette 
investeringen i DPS (scenario 2) styrker egenfinansieringen med ca. 190 MNOK. Behov for internt lån 
fra foretaksgruppen ved Helse Sør-Øst RHF reduseres tilsvarende. Tiltakene i scenario 3 (optimalisert 
skisseprosjekt) og scenario 4 (revurdert intern fordeling av funksjoner og kapasiteter) medfører redusert 
behov for lånefinansiering med ytterligere 687 MNOK. 
 
Mellomfinansieringsbehovet uttrykkes som summen av Vestre Viken HFs mellomværende mot Helse 
Sør-Øst RHF (basisfordring/-gjeld) og bankbeholdning (driftskreditt). Mellomfinansieringsbehovet blir 
påvirket av investeringsnivå og finansieringssammensetning, samt investeringsprosjektets konsekvenser 
for driftsøkonomien. Figur 2 illustrerer effekten av tiltakene på mellomfinansieringsbehovet til Vestre 
Viken HF. Driftsøkonomiske konsekvenser som følge av tiltakene er innarbeidet. 
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Figur 2 Netto driftskreditt og basisfordring 

 
Det fremgår av figur 2 at Vestre Viken HF har størst mellomfinansieringsbehov i år 2026. Utsettelse av 
investering i DPS (scenario 2) reduserer mellomfinansieringsbehovet med ca. 240 MNOK i 2026. 
Reduksjonen i investeringsnivået som følge av endret skisseprosjekt (scenario 3) reduserer 
mellomfinanseringsbehovet med ca. 160 MNOK i 2026, mens endret funksjonsfordeling (scenario 4) 
reduserer mellomfinansieringsbehovet med ytterligere ca. 60 MNOK i 2026. Totalt reduseres 
mellomfinanseringsbehovet med ca. 460 MNOK når alle tiltakene er innarbeidet.  
 
Investering i stråleterapi (scenario 5) vil ha en negativ effekt på Vestre Viken HF sitt mellom-
finansieringsbehov, herunder en økning på ca. 180 MNOK sammenlignet med scenario 4. Det er 
imidlertid estimert en reduksjon i mellomfinanseringsbehovet på ca. 280 MNOK når en sammenligner 
alle tiltakene og investering i stråleterapienhet med opprinnelig investerings- og finansieringsplan 
(scenario 1). Det presiseres at forutsetningene knyttet til investeringen og driftsøkonomien knyttet til 
stråleterapienheten er foreløpige og usikre, og det kan komme endringer når investeringsprosjektet 
utredes videre. 
 
 

5 Status forurensningssituasjonen på tomten og undersjøiske 
skred. 

5.1 Forurensning 
 
Tomten på Brakerøya er i all hovedsak areal som består av utfylt areal ved elvemunningen. Figur 3 
illustrerer utviklingen av området fra 1939 til 2015. 
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Figur 3 Utfylling over tid 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
Området er i all hovedsak fylt ut med avfall fra den industrien som har hatt sin virksomhet på Brakerøya, 
samt at store deler også er fylt opp med sprengstein fra anleggsvirksomhet i nærheten. Det har de senere 
år vært gjennomført omfattende kartlegging og opprensning av forurensning på områder som ikke er 
bebygd. Risikoen knyttet til forurensning er knyttet til usikkerhet til situasjonen under byggene, da særlig 
knyttet til bygningsmassen som disponeres av ABB. På grunn av virksomheten i byggene, samt krevende 
bygningsmessige konstruksjoner, har det ikke vært mulig å utføre boreprøver under eksisterende bygg. 
Det er imidlertid god kunnskap om forurensningssituasjonen generelt på tomten fordi rådgiverne fra 
Multiconsult har fulgt utviklingen av tomten i flere tiår, og kjenner tidligere kartlegginger og 
gjennomførte tiltak godt.  
 
Kostnadene for håndtering av forurensning er ikke detaljberegnet, men ble overordnet grovestimert av 
prosjektgruppen i skisseprosjektet, basert på kjent kunnskap.  
 
Tidligere kostnadsestimater er kvalitetssikret og vurdert som tilstrekkelig til å håndtere 
forurensningssituasjonen på tomten. I tillegg vil den økonomiske risikoen bli redusert fordi omfanget av 
utgraving vil bli redusert vesentlig ved implementering av ny basismodell. Dette er det ikke tatt hensyn til 
i de økonomiske beregningene for håndtering av forurensning, noe som bidrar til å redusere usikkerheten 
for disse kostnadene. 
 
Ved eventuell ekspropriasjon overtas tomten «as is» og kjøper må i så fall forestå all håndtering av 
forurensningen. 
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5.2 Undersjøiske skred 
 
I forbindelse med områdereguleringen ble det fra Norges Vassdrag- og Energidirektorat gitt et faglig råd 
til kommunen om at det før planforslaget vedtas bør gjennomføres en uavhengig kontroll av de 
geotekniske vurderingene. Særlig med hensyn på faren for bakovergripende skred fra fjorden. 
 
I løpet av høsten 2016 har det derfor blitt gjennomført kompletterende grunnundersøkelser ute i 
Drammensfjorden for å vurdere stabilitetsforhold utenfor område for planlagt utbygging av nytt sykehus.  
 
De gjennomførte undersøkelsene har verifisert at grunnforholdene, som er lagt til grunn for de 
geotekniske vurderingene i tidligere rapporter, er minst like gode som tidligere antatt. Det har derfor ikke 
blitt oppdaget forhold som gir økt risiko knyttet til bygging på Brakerøya. 
 
Det påpekes imidlertid at det i tilknytning til det videre reguleringsarbeidet må påregnes supplerende 
undersøkelser på land for å kunne framlegge komplett dokumentasjon på områdestabiliteten.  
 

6 Medvirkning og forankring  
 
Endringene fra opprinnelig skisseprosjekt til ny basismodell er utarbeidet i tett samarbeid mellom Helse 
Sør-Øst RHF/ Sykehusbygg HF og Vestre Viken HF. Vestre Viken har hatt et særskilt ansvar for å 
vurdere endringene i basismodell i forhold til prinsipper som tidligere har vært utarbeidet av 
medvirkningsgruppene i Konseptfasen. Vestre Viken har også hatt ansvar for å sikre informasjon og 
medvirkning fra brukere, tillitsvalgte og medarbeidere underveis i prosessen. 
 
I perioden arbeidet har pågått har det vært jevnlige møter med en egen referansegruppe i Vestre Viken 
HF satt sammen av tillitsvalgte og verneombud. Representantene i gruppen har dekket berørte klinikker 
og fagområder. I møtene har det vært fokus på konsekvenser av fag- og funksjonsfordeling og endringer 
i basismodell. Sykehusets brukerutvalg har blitt holdt løpende orientert og fått mulighet til å gi sine 
innspill.   
 
For å få innspill fra Vestre Vikens medarbeidere og sikre en forankring for endringene ble det etablert tre 
referansegrupper for områdene: 
 

• Somatikk (ledergruppen for Klinikk Drammen sykehus, tillitsvalgte og vernetjenesten) 
• Psykisk helse og rus (ledere og fagpersoner fra de ulike avdelingene i klinikken) 
• Medisinske støttetjenester (klinikkens avdelings- og seksjonsledere samt fagpersoner fra 

bildediagnostikk og laboratorier) 

 
I alle gruppene har både tillitsvalgte og vernetjeneste vært representert. Ut over dette har det blitt 
arrangert møter med Klinikk for prehospitale tjenester, samt at Klinikk for intern service har blitt bedt 
om innspill på sine spesifikke områder.   
 
Det har vært gjennomført regelmessige møter med alle gruppene.  
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7 Oppsummering og konklusjoner 
 
Oppfølgingsgruppen har gjennomgått og vurdert resultatene fra de fire arbeidsgruppene og vil på den 
bakgrunn gi følgende anbefalinger: 
 
Optimaliseringsforslagene utarbeidet av arbeidsgruppe 1 gir en samlet kostnadsreduksjon på 401 MNOK 
og gir i tillegg flere funksjonelle og driftsøkonomiske positive effekter. Det anbefales at den nye 
«basismodellen» legges til grunn for det videre arbeid i forprosjektet. 
 
Det er videre foreslått endringer i kapasitet- og funksjonsfordelinger internt i Vestre Viken HF som til 
sammen gir en redusert kostnadsramme på 133 MNOK. Det er vurdert flytting av øyeavdelingen og 
deler av andre fagområder ut fra Brakerøya, tilsvarende totalt 2.320 m2 av funksjonsarealet på Brakerøya. 
Som del av dette arbeidet er det vurdert og synliggjort mulig plassering av disse funksjonene på 
hovedsakelig på Bærum sykehus og noe på Kongsberg sykehus. De foreslåtte kapasitets- og 
funksjonsendringene forutsettes finansiert innenfor gjeldende rammer for BRK-prosjektet. 
 
Det framgår av vurderingene at flytting at øyeavdelingen til Bærum ikke er en optimal løsning og det 
anbefales derfor at øyeavdelingen bibeholdes på Brakerøya. Som en konsekvens av dette må det i videre 
arbeid i forprosjektet implementeres kostnadsreduserende tiltak på Brakerøya tilsvarende 40-50 MNOK. 
I tillegg er det identifisert tiltak i størrelsesorden 90 MNOK som må implementeres for å tilpasse 
prosjektet til kostnadsrammen på 8,2 mrd. kroner, slik at det i sum er identifisert spesifiserte tiltak til en 
verdi av ca.150 MNOK.  
 
Utredningen viser to alternativer for etappevis utbygging. Begge alternativene er mulig å gjennomføre, 
men vil medføre negative konsekvenser for framdrift og økonomi.  
 
Det framgår av de økonomiske analysene at de foreslåtte tiltakene forbedrer helseforetakets 
egenfinansiering med totalt 460 MNOK når alle tiltak er implementert. I dette inngår utsettelse av 
investeringer i DPS, ref. styrevedtak 21/2016 i Vestre Viken HF.  
 
Basert på det gjennomførte arbeidet anbefaler oppfølgingsgruppen at prosjektet videreføres til 
forprosjekt med en kostnadsramme på 8,2 mrd. kroner (prisnivå okt 2015).  
 
Det anbefales at det i mandatet for forprosjektet gis anvisning om reduksjon av kostnader på totalt 621 
MNOK med basis i tiltak identifisert i denne rapporten, og at det legges opp til en detaljert kostnadsstyrt 
prosjektering med rapportering til Helse Sør-Øst RHF. Tilsvarende prosess ble brukt i forprosjektfasen 
for prosjekt nytt østfoldsykehus. 
 
Disse tiltakene vil etter behov implementeres i løpet av forprosjektet for å sikre at prosjektet utvikles 
innenfor planforutsetningen på 8,2 mrd. kroner, slik det framkommer av tabell 5 under, hvor alle tall har 
prisnivå okt 2015, inklusive mva: 
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Kostnadsramme framlagt for styret i Helse Sør-Øst RHF juni 2016 8 821 
- Reduksjon ved byggoptimalisering, jf. tabell 1            - 401 
- Reduksjon ved endret intern fordeling av funksjoner og kapasiteter hvor 
øyeavdelingen forblir på Brakerøya 

             - 89 

Delsum 8 331 
- Implementering av kostnadsreduserende tiltak, ref. tabell 3            - 131 
Forslag til revidert kostnadsramme (P50) pr nov 2016 – prisnivå okt 2015 8 200 
Tabell 5 Forslag til revidert kostnadsramme 

 
Det bemerkes videre at det som del av kostnadsrammen inngår kostnader til infrastruktur som vil bli 
finansiert av andre. Dette gjelder tilskudd på ca. 90 MNOK fra Buskerud bypakke 2. Det vil i tillegg 
komme tilskudd via anleggsbidrag fra øvrige eiendomsbesittere på Brakerøya. Dette forholdet er ikke 
mulig å tallfeste på nåværende tidspunkt, men modell for dette blir håndtert som del av tomteervervet. 
 
Det påpekes i tillegg at den samlede kostnadsrammen for prosjektet vil kunne bli redusert ved at det som 
følge av optimaliseringen kan erverves en mindre tomt, men den økonomiske konsekvensen av dette vil 
ikke kunne kvantifiseres før tomteervervsprosessen er avsluttet.  
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Utrykte vedlegg: 
 
[1] Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen, datert 16.08.2016 
[2] Protokoll fra foretaksmøtet i Vestre Viken HF, 18.08.2016 
[3] Delrapport fra arbeidsgruppe 1: «Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt» 
[4] Delrapport fra arbeidsgruppe 2: «Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og 

kapasiteter» 
[5] Delrapport fra arbeidsgruppe 3: «Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige 

forutsetninger» 
[6] Delrapport fra arbeidsgruppe 4: «Større grad av egenfinansiering». Unntatt offentlighet. 
[7]     Spesifisert oversikt over innsparingstiltak   
[8] Rapport fra Multiconsult om undersjøiske skred, datert 24.11.2016 
[9] Notat datert 09.09.2016 fra Vestre Viken HF: «Videre arbeid med nytt sykehus -Revurdering av 

helseforetakets fordeling av funksjoner og kapasiteter» 
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Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 DRAMMEN 

Vår referanse: 

12/00131-18 
Saksbehandler: 

Helse Sør-Øst RHF 
Postboks 404 
2303 Hamar 

Deres referanse: 

Jostein F. Jensen, +47 909 72 605 

Telefon: 02411 
Telefaks: 62 58 55 01 
postmottak@helse-sorost.no 
Org.nr. 991 324 968 

DOKUMENTET ER 
MOTTATI/APNET 

! O 9 DES 2016 
f~~2~s-1. 
• 'estre Viken HF • DokumentsentereU 

Dato: 

04.12.2016 

Oversending av henvendelse fra Kongsberg kommune til Vestre Viken HF som 
rette vedkommende 

Oversender vedlagte henvendelse fra Kongsberg kommune, datert 14. oktober 2016. Det 
beklages at henvendelsen ikke er oversendt tidligere. 

Styreleder og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF hadde 17. juni 2016 e.t møte med 
Kongsberg kommune, der også Vestre Viken HF var deltager. 

Utviklingen av helsetjenestetilbudet i samarbeid med kommunene i opptaksområdet til Vestre 
Viken HF er primært et ansvar for helseforetaket. Dette fremgår av de årlige styringsbudskapene 
helseforetaket gis fra Helse Sør-Øst RHF og understrekes ytterligere i den faste styringsdialogen 
med helseforetaket. Det er derfor naturlig at den videre oppfølgingen av momentene som 
fremkommer i henvendelsen fra Kongsberg kommune, håndteres i Vestre Viken HF. 

På denne bakgrunn oversendes henvendelsen fra Kongsberg kommune til Vestre Viken HF som 
rette vedkommende for videre oppfølging. 

Med vennlig hilsen 
Helse Sør-Øst RHF 

Cathrine M Lofthus 
administrerende direktør 

(~ ~Jv1~ 
Tore Robertsen 
direktør styre- og eieroppfølging 

Kopi til: Kongsberg kommune, Postboks 115, 3602 Kongsberg 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, 
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, 

Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. l tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private 
leverandører og avtalespesialister. 



Saksbehandler: 
Kari Anne Sand 
Telefon dir: 32866241 

Helse Sør-Øst RHF 
Postboks 404 

Dato: 
14.10.2016 
Deres dato: 

v/Adm.dir. Cathrine Lofthus, 
2303 HAMAR 

Kongsberg sykehus 

Vår referanse: 
16/3890-1 
Deres referanse: 

Arkivkode: 
Hl O 

KONGSBERG 
KOMMUNE 

Vi viser til vårt møte på Kongsberg sykehus 17. juni og vårt brev til Dem datert samme dag, hvor ba vi 
om at Helse Sør Øst og Vestre Viken tilbakefører det akuttkirurgiske tilbudet fra l. januar, 2017. 

Vi har forstått at Helse Sør-Øst har bedt Vestre Vikens ledelse og styre utrede flytting av aktiviteter og 
funksjoner :fra et nedskalert nytt sykehus i Drammen til de andre tre sykehusene i Vestre Viken, for å 
utnytte deres kapasiteter fullt ut. Vi er imidlertid bekymret for at en overfØring av funksjoner og 
aktiviteter som omtalt vil kunne påvirkes negativt av manglende kirurger i vakt, men har sett at 
departementet, som en oppfØlging av sykehusplanen, har forutsatt at helseforetakene skill utarbeide 
utviklingsplanene i tett dialog med de berørte kommunene. 

En nylig foretatt pasientundersøkelse (Folkehelseinstituttet 2015) viste at Kongsberg sykehus leverte gode 
tjenester som ble høyt verdsatt1

• Sykehuset var blant de beste og oppnådde en samlet, vektet score på 4 av 
5. 

La oss avslutte med å fortelle at det nye bygget for den interkommunale legevakten blir klart til 
innflytning tidlig i november. I bygget er det avsatt arealer til en svært ønsket MR-maskin, arealer som 
ligger i forlengelsen av sykehusets røntgenavdeling. 

Vi ser :frem til Deres svar på vårt tidligere brev og et forslag til dato for et dialogmøte, hvor representanter 
:fra de øvrige berørte kommunene også kan møte. 

1 
http://www.aftenposten.no/norge/Her-er-sykehuspasientene-mest-og-minst-fornoyd-600633b.html. 

Postadresse 
Postboks 115 
3602Kongsberg: 

Besøks adresse: 
Kirkegt l 

Telefon sentralbord: 
32 86 60 00 

Organisasjonsnummer: 
NO 942 402 465 MV A 



Med vennlig hilsen 

Kongsberg kommune 

Kari Anne Sand 
Ordfører 

Kjell Gunnar Hoff 
V araord:fører 

Dette dokumentet er elektronisk god/gent i Kongsberg kommune, og sendes uten underskrift. 

Kopi: 
Styre leder Vestre Viken v/Thorbjørn Alm lid,, 

Nestleder Vestre Vike, V/Ingeborg Sivertsen,, 

Side2 



Journalført i Public 360° 

Fra: 
Sendt: 

Gro Sandengen Kværna <Gro.Sandengen.Kvaerna@kongsberg.kommune.no> 

14. oktober 2016 10:19 
Til: HSORHF PB Postmottak 
Kopi: 
Emne: 

Torbjorn.almlid@norsk-tipping.no; lngeborg.sivertsen@kongsberg.com 

Brev fra Kongsberg kommune 
Vedlegg: kongsberg sykehus.pdf 

Hei, vedlagte brev sende til dere både på e-post og pr vanlig brev. 

Med hilsen 
Gro s. Kværna 
Politisk sekretariat 

Mobil +47 4816 64 94 
Direkte +47 32 86 64 94 

gro.kvarna@kongsberg.kommune.no 
www.kongsberg.kommune.no 
www. facebook.com/kongsberg.kommune 
www 

KONGSBERG 
KOMMUNE 



Protokolltilførsel                                                                                                                  Drammen 8/12 2016                                                                                               

En enstemmig gruppe av tillitsvalgte fraråder på det sterkeste å gå inn for etappevis utbygging av 
nytt sykehus i Vestre Viken. Dette vil, som beskrevet i samlerapporten om optimalisering av det nye 
sykehuset, få alvorlige konsekvenser for arbeidsmiljø, andre investeringer i foretaket, samt foretakets 
generelle økonomiske bærekraft. I tillegg understreker vi risikoen for en forsinket og mulig 
manglende satsning på psykisk helsevern dersom dette blir prioritert som siste trinn. 

For å realisere Nytt sykehus og BRK-prosjektet er det lagt opp til betydelige innsparinger de neste 
årene. Dette har betydelige potensielle konsekvenser for pasientbehandling og arbeidsmiljø. De 
tillitsvalgte vil derfor oppfordre til kontinuerlig oppfølging og monitorering av de konsekvensene 
innsparingstiltakene får på disse områdene, samt at tillitsvalgtgruppen løpende orienteres og 
involveres i denne prosessen.  

Foretakshovedverneombud slutter seg til protokolltilførsel.  

 

 



 
 
 
Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Anne Helene Lindseth, Toril Krogsund, 
Arne Moe, Kjell Jensen, Franck Tore 
Larsen, Torunn Viervoll, Bjørn Tolpinrud 

Fra administrasjonen: 

Sak 66/16: AD Nils F. Wisløff og 
prosjektdirektør Rune Abrahamsen 

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

Møtedato: 09.12.2016 
Tidspunkt: 12:00 – 12:00 
Sted: Wergelandsgate 10, 

Drammen, møterom 
«Tyrifjord» 

Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Eric Johannssen, Aina Rugelsjøen, Rune 
Hansen Gunnerød 

 
 
Agenda: 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste = OK 

 
 Nye saker: 

 
66/16 Gjennomgang av innstilling til nytt sykehus i VVHF 

 
Samlerapporten ( Klikk her for å se denne ) ble gjennomgått av Rune Abrahamsen etter at 
Nils F. Wisløff har innledet og orienterte om status og videre gang i saksbehandlingen.  
Prosjektgruppas konklusjon er at forprosjektet kan startes på bakgrunn av rapporten og man 
ber om tilslutning til dette av styrene i VVHF og HSØ. 
 
Brukerutvalget har blitt hyppig og regelmessig orientert selv om det ikke har deltatt i 
referansegrupper i denne prosjektfasen 
Brukerutvalget hadde en diskusjon om samlerapporten og hadde følgende kommentarer: 
 

• Prosjektet er komplekst og det berører mange varierende interesser 
• Bygget nå er tilpasset og skalert i hht. de økonomiske rammer  
• Brukerutvalget er tilfreds med at man av hensyn til det samlede pasienttilbud 

anbefaler en samlet utbygging 
• Det forutsettes at nytt sykehus står ferdig i 2024 og at BRK-prosjektet gjennomføres 

som tidligere beskrevet 
 
Vedtak: Brukerutvalget slutter seg til rapportens anbefalinger for videre arbeid. 
 

 Eventuelt 
• Har noen fått tilbakemeldinger om «Hustavla» - ønsker man å gjøre endringer? 

v/Franck. Behov for ev. innspill til møte på Drammen sykehus. Ev. erfaringer sendes 
han snarest. 

• Taushetsplikt: Ennå ikke behandlet i ledelsen i VVHF – tas som egen sak i 2017 

https://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Optimalisering_nytt%20sykehus%20Drammen_samlerapport_Master_01%2012%2016.pdf


 
 
 

v/Anne Helene 
• KKU møte KS – spørsmål om brukerundersøkelser. Kjell levere et innspill. 

 
 

• • • • VESTRE VIKEN • 



                                                                                          
  
          
                           09.12.16 
 

 

Til  

Styret i Helse Sør – Øst og 

Styret i Vestre Viken HF 

  

Sykeshusutvalget i Asker og Bærum ønsker å komme med innspill til styremøtet i Vestre Viken 19. desember. 

Hvilke tiltak Vestre Viken skal foreslå overfor styret i Helse Sør-Øst for å redusere kostnadsrammen for bygging 

av nytt sykehus i Drammen, anser Sykehusutvalget som en viktig beslutning.  

 

Sykeshusutvalget i Asker og Bærum ser med bekymring på de økonomiske ringvirkningene bygging av nytt 

sykehus i Drammen vil få for sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg. Utvalget stiller spørsmål ved om 

finansieringen av nytt sykehus i Drammen er økonomisk bærekraftig for sykehusene forøvrig i helseforetaket.  

 

Sykehusutvalget er av den oppfatning at utviklingen i spesialisthelsetjenesten er avhengig av samhandling med 

kommunenes helse- og omsorgstjenester, for å gi pasientene gode helsetjenester på riktig nivå. For pasienter 

med kroniske lidelser og hyppige sykehusbesøk, og for gruppene med store pasientvolum er nærhet til sykehus 

viktig. Utvalget er opptatt av at det er en sammenheng mellom folketallet i sykehusets nedslagsfelt og 

omfanget av oppgaver sykehuset skal løse, samt likeverdige tjenestetilbud med god kvalitet gjennom effektiv 

utnyttelse av ressursene.  

 

Sykehusutvalget mener også at prosessen som ligger til grunn for byggeprosjektene i Vestre Viken  

helseforetak i for liten grad har vektlagt hvordan Bærum sykehus kan bidra til å demme opp for  

«lekkasje» av pasienter ut av Vestre Viken, blant annet til Oslo Universitetssykehus og private sykehustilbud.  

 

Slik vi oppfatter det foreslås det flere tiltak for å redusere kostnadene, ved blant annet: 

 Vedlikeholds/oppgraderingsprosjektet for Bærum-, Ringerike- og Kongsberg sykehus (BRK) i Vestre 

Viken må sees opp mot tiltak som skal iverksettes for revurdering av helseforetakets interne fordeling 

av funksjoner og kapasiteter. 

 Disponere BRK vedlikeholdsmidler.  

 Utnytte sykehusbyggene i BRK. 

 Omfordele/overføre lokal og områdefunksjoner til Bærum og Kongsberg. 

 Økt egenfinansiering i VV til prosjektet. 

 

Sykehusutvalget vil fremheve følgende synspunkter: 

 

1. Flere funksjoner til Bærum sykehus 

Sykehusutvalget er positive til en utvidelse av lokalsykehusområdet, med økt sengekapasitet og økt kapasitet 

på polikliniske funksjoner ved Bærum sykehus. Sykehusutvalget mener det er helt nødvendig at flere 

funksjoner/oppgaver legges til Bærum sykehus. Dette vil bidra til en sykehusstruktur hvor fordeling av 

funksjoner/oppgaver sikrer alle innbyggerne bedre tilgang til spesialisthelsetjenester.    

http://www.asker.kommune.no/
https://www.baerum.kommune.no/


Sykehusutvalget har gjort seg kjent med rapporten som ble oversendt fra Helse Sør - Øst 02.12.2016, etter at 

den ble offentligjort på Vestre Viken sine hjemmesider 05.12.2016. Sykehusutvalget har merket seg følgende 

funksjoner til Bærum sykehus:  

 Nevrologisk poliklinikk og dagbehandling for Asker og Bærums befolkning 

 Poliklinikk og dagbehandling innen somatikk, for barn og unge fra Asker og Bærum 

 I tillegg planlegges det et større opptaksområde, styrket diagnostikk-kapasitet og at en sentral 
forskningsenhet ved Vestre Viken HF flyttes til Bærum sykehus.  

 

Sykehusvalget mener alle foreslåtte tiltak er skritt i riktig retning, og gode bidrag til mer likeverdige 

spesialisthelsetjenester for innbyggere i hele opptaksområdet i Vestre Viken. Deling av flere polikliniske 

tjenester mellom Bærum og Drammen, og dermed utbygging av de polikliniske tilbudene og dagbehandling ved 

Bærum sykehus, er et godt spor som må følges videre.  

Sykehusutvalget vil særlig fremheve Bærum sykehus som et forsknings- og diagnosesenter. Sykehuset er 

allerede langt fremme og vil ha gode forutsetninger for å videreutvikle sitt forskningsmiljø.  

 

2. Samarbeid mellom Bærum sykehus og Martina Hansens hospital 

De samlede fremtidige mulighetene for Bærum sykehus og Martina Hansens Hospital bør også vurderes før 

funksjonsfordeling og dimensjonering av det nye sykehuset i Drammen avsluttes. I strategiplan 2025 er Martina 

Hansens Hospital nevnt flere ganger, men sykehuset er kommet helt i bakgrunnen i det pågående planarbeidet 

i Vestre Viken.  

Den nære beliggenheten mellom Bærum sykehus og Martina Hansens Hospital bør utnyttes bedre for å gi 

innbyggerne større og bredere tilbud av sykehustjenester i Vestre Viken.  I tillegg til ortopedi er det ønskelig at 

det arbeides videre med å utvikle et nasjonalt kompetansesenter for muskel- og skjelettlidelser og revmatiske 

sykdommer ved Bærum sykehus og Martina Hansen hospital. Kan sykehusene i tillegg brukes til å ta unna 

operasjonskøer i Vestre Viken, kan det være med å øke egendekningen og dermed inntjeningen i foretaket. 

    

3. Konsekvenser for vedlikehold og oppgaveoppgradering ved Bærum sykehus 

 

Sykehusutvalget mener at kravet til redusert ramme for bygging av nytt sykehus i Drammen ikke må 

gjennomføres ved å kutte i de planlagte midlene for oppgradering og modernisering av BRK-sykehusene. 

Utvalget er opptatt av å sikre fullverdig utvikling av BRK ved at bevilgninger til vedlikehold, oppgradering og ny 

utvikling må ivaretas. Vedlikeholdsetterslepet er stort og nødvendige bevilgninger til vedlikehold, oppgradering 

og ny utvikling må ivaretas.  Dette innebærer at den foreløpige budsjettavsetningen på 1,6 mrd. kr, som kun 

dekker vedlikeholdsetterslepet, økes til 2,5 mrd. kr for å følge opp Idefaserapporten om oppgradering og 

utvikling for BRK-sykehusene. Det er nødvendig for å sikre gode og likeverdige helsetjenester for alle i Vestre 

Viken. 

 

4. Realisme i krav til overskudd 

 

Sykehusutvalget stiller spørsmål ved mulighetene for å realisere så store overskudd som nå kreves. Vi kan ikke 

akseptere at Bærum sykehus skal redusere sine kostnader for å nå et driftsoverskudd totalt i Vestre Viken som 

det nå legges opp til. Hvis Vestre Viken ikke greier å generere nok overskudd til å gjennomføre de vedtatte 

planene vil alle de tre andre sykehusene i helseforetaket sakke akterut i utviklingen.    

 

 



Hilsen Sykehusutvalget i Asker og Bærum 

 

Lisbeth Hammer Krog (H)     Lene Conradi (H)  

Kjell Maartmann-Moe (Ap)    Marianne Riis Rasmussen (Ap)  

Torbjørn Espelien (Frp)     Torleiv Ole Rognum (Krf) 

 



       
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Budsjett og mål 2017 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 52/2016 19.12.2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Budsjett 2017 samledokument pr 19. desember 2016 
2. Referat fra behandling i HAMU 6.desember 2016  
3. Drøftingsprotokoll fra møte med hovedtillitsvalgte 15.desember 

2016 (ettersendes) 
 

 
Ingress 
 
Det vises til tidligere styrebehandling av mål og budsjett for 2017 i sak om økonomisk  
langtidsplan (ØLP) i mai 2016 og orientering i styremøter i juni og oktober 2016. Denne saken 
beskriver foretakets hovedmål og forslag til budsjett for 2017. Hovedvekten er lagt på tildeling av 
økonomiske rammer til klinikkene og de utfordringer dette gir. Hovedmålene er konkretisert i 
saken, men vil også bli gjentatt i styrebehandlingen av oppdrags- og bestillingsdokumentet fra 
Helse Sør-Øst for 2017. Dette vil fremlegges som egen styresak så snart endelig oppdrags- og 
bestillingsdokument foreligger.  
 
Budsjettet 2017 følger opp styrets vedtatte resultatkrav på 265 MNOK, jf. vedtak i ØLP 2017-2020. 
Det foreslås disponert totalt 417 MNOK til investeringsformål.   
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret slutter seg til de mål og prioriteringer for budsjett 2017, som fremkommer 
i administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med et 
totalbudsjett på 8 695 MNOK, hvorav 5 267 MNOK er basisrammetildeling fra 
HSØ. Styret vedtar budsjettet med et overskudd på 265 MNOK.   
 

Dato: 12.desember 2016 
Saksbehandler: Ørjan Sandvik 
  
   
    
  

 
  



2. Basisrammetildeling på 5 267 MNOK fra HSØ fordeles mellom klinikkene som 
følger:  

 

 
 

 
3. Budsjett og mål for 2017 angir foretakets mål og økonomiske rammer for 

virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet 
innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i 
forhold til eiers krav, helseforetakets egne mål, herunder å bidra til god kvalitet 
og pasientsikkerhet.  
 

4. Det etableres en vaktordning for dialysebehandling i foretaket i 2017. 
 

5. Det etableres i 2017 barnepoliklinikk ved Bærum sykehus.    
 

6. Prioriterte mål 2017 er:  
• Gode og effektive pasientforløp ved kreftbehandling (pakkeforløp) 
• Gjennomsnittlig ventetid skal være i tråd med nasjonale føringer, men 

ikke øke fra nivå 2016. Ventetidene innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling forutsettes redusert. 

• Det skal være høyere vekst i pasientbehandlingen innen psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatiske sykehus. 

• Psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk 
helsevern.  

 
5. Administrerende direktør gis fullmakt til å fordele investeringsrammene på 

enkelte prosjekter i samsvar med vedtatte fullmakter.  

Basisramme
Øvrige 

inntekter
SUM 

inntekter

Drammen sykehus  415 194  1 262 225  1 677 419
Bærum sykehus  241 231  707 849  949 080
Ringerike sykehus  148 717  403 345  552 062
Kongsberg sykehus  88 618  201 435  290 053
Intern Service  818 888  87 172  906 060
Psykisk helse og rus  1 411 950  184 013  1 595 963
Prehospital tjeneste  313 811  46 770  360 581
Medisinsk Diagnostikk  402 671  227 171  629 842
Stabene  323 569  25 020  348 589
Fellesområdet  1 102 725  282 263  1 384 988
SUM  5 267 375  3 427 263  8 694 638



 
Innenfor en investeringslikviditet på 417 MNOK fastsettes følgende 
investeringsrammer for 2017: 
 

 
 

 
11. Det forutsettes at alt omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de 

ansattes organisasjoner og vernetjenesten. De 12 prinsipper for medvirkning skal 
legges til grunn i dette samarbeidet, og denne dialogen. Likeledes legges de 13 
prinsipper for brukermedvirkning til grunn for dialogen med brukerne og deres 
organisasjoner.  
 

12. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å 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.   

 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 12.desember 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 

Investeringsrammer Budsjett 2017
Psykisk helse og rus 90
BRK-prosjektet 90
Sum bygg 180
Medisinteknisk utstyr 90
Behandlingshjelpemidler 18
Grunnutrustning 10
Sum utstyr 118
IKT 10
Overskuddsdisponering klinkker 13
EK-innskudd pensjon 25
Prehospitale tjenester 2
Ikke ferdigstilte prosjekter 2016 14
Buffer 15
Sum øvrige investeringer 79
Finansiell leasing 40
Total investeringsramme 417



Hovedtrekk i budsjettet 

Det økonomiske opplegget som presenteres både for drifts- og investeringsbudsjettet for 2017 
bygger i hovedsak på en videreføring av de rammer og forutsetninger som ble lagt til grunn i 
økonomisk langtidsplan 2017-2020. Styrets vedtatte resultatkrav på 265 MNOK, jf. vedtak i ØLP 
2017-2020 følges opp i budsjettet for 2017. 
 
I budsjettopplegget for 2017 er det ovenfor klinikkene lagt opp til å lempe produktivitetskravet 
sammenlignet med forutsetningene i økonomisk langtidsplan for 2017-2020, hvor det var lagt til 
grunn en effektivisering på 1,5 %.  For å oppnå målet i ØLP om å frigjøre likviditet gjennom 
økende overskudd til økt investeringsnivå, må foretaket likevel gjennomføre ytterligere 
økonomiske omstillinger i 2017.  For budsjett 2017 er det lagt til grunn krav om økt effektivitet i 
klinikkene og stabsområdet ved reduksjon i inntekter på om lag 0,8 %. 
 
Som kjent er en konsekvens av budsjettforliket på Stortinget at effektiviseringskravet økes fra 
0,5% til 0,8%, i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett 2015, Prop.1S (2016-2017). For 
Helse Sør-Øst RHF vil dette bety at det blant annet trekkes 162 millioner kroner i basis for 2017, 
i forhold til de rammer som lå i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det regionale 
helseforetaket har varslet at det legges opp til at dette trekket vil bli håndtert i Helse Sør-Øst 
RHF.  Det økte effektiviseringskravet som sådan vil ikke få noen innvirkning på 
budsjettrammene til Vestre Viken HF i budsjett 2017. 
 
I tillegg er Vestre Viken HF blitt informert om at økt effektiviseringskrav på 0,3%, vil få effekt på 
DRG-prisen innen somatikken for 2017. Det er i budsjettet lagt opp til at denne effekten, som er 
beregnet til å utgjøre om lag 6 MNOK i reduserte ISF inntekter, innarbeides i berørte klinikker 
sine budsjetter.  
 
Budsjettforliket skal ikke ha noen innvirkning på resultatet som vedtas av styret i Vestre Viken 
HF for budsjettet for 2017.  
 
Budsjett 2017 viderefører arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i 2017, og dette gis fortsatt 
høyeste prioritet av alle fokusområder. I tillegg gis følgende mål særlig prioritet i budsjett 2017: 
 

• Gode og effektive pasientforløp ved kreftbehandling (pakkeforløp) 
• Gjennomsnittlig ventetid skal være i tråd med nasjonale føringer, men ikke øke fra nivå 

2016. Ventetidene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
forutsettes redusert. 

• Det skal være høyere vekst i pasientbehandlingen innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn for somatiske sykehus. 

• Psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern.  
 
I forbindelse med inngåelse avdriftsavtalene for 2017 med klinikkene vil dette følges opp.  
 
Overskudd i foretaksøkonomien de siste årene har gjort det mulig å foreta noe justering av 
rammene for klinikkene for å ivareta særskilte satsninger.  
 
Følgende disponeringer i budsjettet for 2017 foreslås: 
• Det er satt av 1,5 MNOK for etablering av en dialysevakt i foretaket, samt 1,5 MNOK for 

etablering av pediatrisk poliklinikk på Bærum sykehus.   
• Klinikk for Psykisk Helse og Rus er gitt økt ramme på 15 MNOK.  
 



Analyser gjennomført av Helse Sør-Øst, viser at Vestre Viken HF sammenlignet med andre 
foretak som det er naturlig å sammenligne seg med, ikke er avvikende når det gjelder relative 
andeler mellom somatikk og psykisk helse og rus. Styrket bevilgning til Klinikk psykisk helse og 
rus skal understøtte prioriteringsregelen og økende gjestepasientkostnader for klinikken. 
Bevilgningene knyttet til dialysevakt og barnepoliklinikk på Bærum sykehus er en videreføring 
fra budsjett 2016. 
 
Styret vil i februar i sak om oppdrag og bestilling 2017 bli orientert om oppdraget fra eier for 
2017. Oppdrag og bestillingsdokumentet gis Vestre Viken i foretaksmøte 15. februar 2017.  
 
Investeringsbudsjettet følger opp forutsetningene om at 2017 er oppstartsåret for 
vedlikeholdsprogrammet ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus. Det er avsatt 90 MNOK 
til dette formålet i investeringsbudsjettet.  I 2017 vil flyttingen fra Lier til Blakstad og Thorsberg 
bli sluttført. I investeringsbudsjettet er dette fulgt opp med investeringsmidler til planlagte 
ombygginger og arealutvidelser med 84 MNOK, hvorav 11 MNOK er ikke disponerte midler i 
2016. 
 
Det foreslås å disponere totalt 417 MNOK til investeringsformål i budsjett 2017.  I 
finansieringsplanen for 2017 inngår blant annet overskudd 2016, salg av boliger Helgerud og 
regional likviditet. Finansieringen er om lag 80 MNOK høyere enn disponeringer til 
investeringsformål.  Administrerende direktør har lagt vekt på at foretakets likviditet skal være 
godt ivaretatt. Sparing er en av forutsetningene for finansieringsplanen for nytt sykehus i 
Drammen og for gjennomføring av vedlikeholdsprogram ved Bærum, Ringerike og Kongsberg 
sykehus. 
 
Administrerende direktørs bemerkninger 
Administrerende direktør har lagt opp til bred medvirkning og involvering i budsjettprosessen. 
Alle klinikkene har gjennomført risikovurderinger av budsjett 2017. For enkelte klinikker er 
utfordringsbilde for budsjett 2017, knyttet til underskudd i 2016, og inngangsfart i 2017. Det er i 
budsjett 2017 som tidligere år ikke gjennomført omfordeling av ressurser til klinikker som har 
underskudd i 2016. Dette innebærer at enkelte klinikker får en spesielt krevende situasjon i 
2017 med å tilpasse seg de økonomiske rammene. Dette fremkommer også av risikovurderinger 
som er gjennomført.  
 
I tillegg til risiko ved enkelte klinikker er det i foretaket flere elementer som gir betydelig 
usikkerhet i helseforetakets økonomiske tilpasning og som medfører risiko. Dette gjelder særlig 
innføring av nøytral merverdiavgift, hvor det er usikkerhet knyttet til den faktiske 
kompensasjonen som vil bli utbetalt i forhold til det uttrekket som er gjort i inntektsramme. Det 
er også usikkerhet knyttet til de økonomiske virkningene av å innføre innsatsstyrt finansiering 
av poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB. Administrerende direktør vil følge opp 
nevnte forhold særskilt i virksomhetsrapporteringen for 2017. 
 
Sammenhengen mellom økonomisk langtidsplan og årsbudsjett er med på å øke graden av 
forutsigbarhet i klinikkenes planlegging og prosesser inn mot det enkelte budsjettår. Økonomisk 
langtidsplan 2018-2021 vil bygge videre på budsjettet og budsjettforutsetningene som er lagt til 
grunn i denne saken, slik at det er viktig å se årsbudsjett 2017 og økonomisk langtidsplan 2018-
2021 i sammenheng. Økonomisk langtidsplan 2018-2021 vil bli forelagt styret april 2017. 
 
Administrerende direktør foreslår at styret slutter seg til de mål og prioriteringer for budsjett 
2017, som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med et 
totalbudsjett på 8 695 MNOK, hvorav 5 267 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. Styret vedtar 
budsjettet med et overskudd på 265 MNOK.   
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1. INNLEDENDE KOMMENTARER  
 
Fremdriftsplan og opplegg for arbeidet med budsjett 2017 i Vestre Viken ble redegjort for styret 
i møte den 16. juni 2016.  
 
Budsjettpremisser er behandlet i ledermøte i flere omganger.   

• 7.juni  Budsjettprinsipper og prosess 
• 23-24.aug Satsningsområder, prosess og prinsipper 
• 11.okt & 1.nov Investeringsbudsjett gjennomgang 
• 15.nov  Saldering og endelig investeringsbudsjett 

 
Det er i hele budsjettprosessen lagt stor vekt på involvering av ansatte, tillitsvalgte og 
verneombud på alle nivåer, også utover det som følger av formelle krav til medvirkning. Krav på 
dette området har vært formidlet i interne budsjettskriv, ledermøter mv. 
Budsjettet er drøftet på flere nivåer i organisasjonen: 
 
• Klinikkene: 

Alle klinikker har avholdt drøftinger med lokale tillitsvalgte før klinikkvis innlevering av 
budsjettet den 1. desember.  Det fremgår i budsjettdokumenter fra de klinikkvise prosesser 
at det har vært bred involvering i budsjettprosessen for 2017. 
 

• Hovedtillitsvalgte: 
Foretakstillitsvalgte er løpende informert om budsjettarbeidet i samarbeidsmøtene med 
foretaksledelsen høsten 2016 (fast møtestruktur).  Foretakstillitsvalgte deltok i ledermøtets 
sluttsaldering av budsjett 2017 i møte 15.november, og har fått en orientering om 
budsjettleveranse den 1.desember.   Formell drøfting med det tillitsvalgte er berammet til 
den 15. desember. 
 

• Hoved Arbeidsmiljø Utvalg (HAMU):  
HAMU behandlet budsjett 2017 den 6. desember.  

 
• Brukerutvalget: 

Det er gitt en orientering om budsjett 2016 til brukerutvalget i møte 5. desember.  
 

• Styremøter: 
9.mai  ØLP 2017-2020 
20. juni  Orientering om budsjettprosess 2017 
24.oktober  Notat status budsjettarbeid 
5. desember Notat status budsjettarbeid, saldering 
19. desember Budsjett 2017 
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2. Hovedtrekk budsjett 2017 
 
Det økonomiske opplegget som presenteres i denne saken er i hovedsak en videreføring av de 
rammer og forutsetninger som ble lagt til grunn i økonomisk langtidsplan 2017-2020. 
Inntektsrammer fra Helse Sør-Øst er innarbeidet jf. vedtak i sak 085/2016 på styremøte 
17.11.16, «Budsjett 2017 – Fordeling av midler til drift og investeringer». 

Inntektsrammer fra Helse Sør-Øst RHF bygger på bevilgningsforslag og forutsetninger som er 
gitt i regjeringens forslag til statsbudsjett 2015, Prop.1S (2016-2017). Som kjent er en 
konsekvens av budsjettforliket på Stortinget at effektiviseringskravet ble økt fra 0,5% til 0,8%. 
Vestre Viken HF er blitt informert om at dette får som konsekvens at det blant annet trekkes 162 
millioner kroner i basis for Helse Sør-Øst. Vestre Viken HF er orientert om at trekket vil bli 
håndtert i Helse Sør-Øst RHF og vil som sådan ikke få noen innvirkning på budsjettrammene til 
Vestre Viken HF i budsjett 2017. 
 
I tillegg er Vestre Viken HF blitt informert om at økningen på 0,3%, også vil få effekt på DRG-
prisen innen somatikken for 2017. Det er i budsjettet lagt opp til at denne effekten som er 
beregnet til å utgjøre om lag 6 MNOK i reduserte ISF inntekter innarbeides i berørte klinikker 
sine budsjetter.  
 
Resultatambisjonene i økonomisk langtidsplan viser at det vil bli et behov for en generell 
reduksjon av kostnader for å dekke inn økte kostnader til høykostmedisiner og avskrivninger 
knyttet til investeringer i nye bygg. I tillegg vil investeringer i regionale IKT- løsninger gi økte 
avskrivningskostnader og behov for kostnadstilpasninger for Vestre Viken HF, samtidig som det 
gir muligheter for gevinstuttak. 
 
I 2017 vil det fortsatt være fokus på tiltak som kan gi høyere produktivitet og sørge for at 
klinikkene kan lære av hverandre i arbeidet med produktivitetsforbedringer og effektivisering 
av pasientforløp og arbeidsprosesser. Medvirkning og involvering vil være viktig for å engasjere 
medarbeidere og ledere i dette arbeidet.  
 
Det er forutsatt i budsjettet at psykisk helse og rus samlet skal ha høyere vekst i polikliniske 
konsultasjoner enn de somatiske sykehusene. Det fremgår av styresaken i Helse Sør-Øst, sak 
085/2016 behandlet på styremøte 17.11.16 at, «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».  
 
Det er i budsjett 2017 flere elementer som gir betydelig usikkerhet i helseforetakets økonomiske 
tilpasning og som medfører risiko. Dette gjelder særlig innføring av nøytral merverdiavgift, hvor 
det er usikkerhet knyttet til den faktiske kompensasjonen som vil bli utbetalt i forhold til det 
uttrekket som er gjort i inntektsramme. Det er også usikkerhet knyttet til de økonomiske 
virkningene av å innføre innsatsstyrt finansiering av poliklinisk aktivitet innen psykisk 
helsevern og TSB. Disse forholdene vil bli fulgt opp løpende i virksomhetsrapporteringen for 
2017. Det fremgår av sak 085/2016 på styremøte i Helse Sør-Øst 17.11.16, «Budsjett 2017 – 
Fordeling av midler til drift og investeringer», at det vil være særskilt oppfølging av nevnte risiki 
fra det regionale helseforetakets side i 2017. 
 
Budsjett 2017 viderefører arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i 2017 og dette gis fortsatt 
høyeste prioritet av alle fokusområder. I tillegg har følgende mål særlig prioritet i 2017: 

• Gode og effektive pasientforløp ved kreftbehandling (pakkeforløp) 
• Gjennomsnittlig ventetid skal være i tråd med nasjonale føringer, men ikke øke 

fra nivå 2016. Ventetidene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling forutsettes redusert. 
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• Det skal være høyere vekst i pasientbehandlingen innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatiske sykehus. 

• Psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern.  
 
Balanse i foretaksøkonomien de siste årene har gjort det mulig å foreta noe justering av 
rammene for klinikkene for å ivareta særskilte satsninger.  
 
Følgende disponeringer er foretatt i budsjettet for 2017: 
• Det er satt av 1,5 MNOK for etablering av en dialysevakt i foretaket, samt 1,5 MNOK for 

etablering av pediatrisk poliklinikk på Bærum sykehus.   
• Klinikk for Psykisk Helse og Rus er gitt økt ramme på 15 MNOK.  
 
Økt ramme til psykisk helse og rus er knyttet til økte gjestepasientkostnader med om lag 10 
MNOK og 5 MNOK for å ivareta krav om høyere aktivitetsvekst og relativt større reduksjon i 
ventetidene enn for somatikken.  Hovedtyngden av kostnadene innenfor gjestepasientområdet 
er knyttet til regionale spesialisert tjenester ved OUS på samme måte som innenfor somatikken. 
Disse kostnadene er i liten grad mulig å styre. Analyser gjennomført av Helse Sør-Øst, viser at 
Vestre Viken HF sammenlignet med andre foretak som det er naturlig å sammenligne seg med, 
ikke er avvikende når det gjelder relative andeler mellom somatikk og psykisk helse og rus. 
 
Føringer om at stabene får en budsjettmessig større utfordring enn klinikkene, er videreført i 
budsjett 2017 som tidligere år. 
 
I budsjettopplegget for 2017 er det ovenfor klinikkene lagt opp til å lempe produktivitetskravet 
sammenlignet med forutsetningene i økonomisk langtidsplan for 2017-2020 hvor det var lagt til 
grunn en kostnadseffektivisering på 1,5 %.   
 
For å oppnå målet i ØLP om å frigjøre likviditet gjennom økende overskudd til økt 
investeringsnivå, må foretaket likevel gjennomføre ytterligere økonomiske omstillinger i 2017.  
For budsjett 2017 er det lagt til grunn krav om økt kostnadseffektivitet i klinikkene og 
stabsområdet ved reduksjon i inntekter på om lag 0,8 %. Dette betyr at rammene for klinikkene 
er i samsvar med effektiviseringskravet etter budsjettforliket.  Det fremgår av de klinikkvise 
budsjettene at det er budsjettert med 1,6 % økning i arbeidsproduktivitet i somatikken (målt 
som DRG pr årsverk), og en økning i arbeidsproduktivitet innen psykisk helse og rus på 3,7 %( 
antall polikliniske konsultasjoner pr årsverk). 
 
Investeringsbudsjettet har en ramme på 417 MNOK i 2017. Totalt investeringsnivå er 9 MNOK 
mer enn forutsatt i ØLP.  Investeringsrammen for 2017 inkluderer 25 MNOK i midler overført 
fra 2016 til 2017 som følge av forsinkelser i investeringsprosjekter.  Dette betyr at 
investeringsnivå reelt er redusert fra ØLP 2017 -2020. Finansieringsplanen for 2017 viser en 
overskuddslikviditet på om lag 80 MNOK. 
 
Ordningen med at overskudd i klinikkene benyttes til klinikkvise investeringer videreføres slik 
at overskudd disponeres over to år.  Det er avsatt 13 MNOK i investeringsbudsjett til dette 
formålet.  Disponering av overskuddslikviditet frigjort fra klinikkene disponeres i forbindelse 
med regnskapsavslutning for 2016.  
 
Den økonomiske situasjonen for foretaket er ved inngangen til 2017 i samsvar med budsjettet 
for 2016. Estimatet per november gir et positivt resultat i foretaket  i 2016 på 156 millioner 
kroner.  
 
Sammenhengen mellom økonomisk langtidsplan og årsbudsjett er med på å øke graden av 
forutsigbarhet i klinikkenes planlegging og prosesser inn mot det enkelte budsjettår. Økonomisk 
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langtidsplan 2018-2021 vil bygge videre på budsjettet og budsjettforutsetningene som er lagt til 
grunn i denne saken, slik at det er viktig å se årsbudsjett 2017 og økonomisk langtidsplan 2018-
2021 i sammenheng. Økonomisk langtidsplan 2018-2021 vil bli forelagt styret april 2017. 
 
Det er i budsjettprosessen i foretaket lagt opp til bred medvirkning og involvering. Alle 
klinikkene har gjennomført risikovurderinger av budsjett 2017. For enkelte klinikker er 
utfordringsbilde for budsjett 2017, knyttet til underskudd i 2016, og inngangsfart i 2017. Det er i 
tillegg lagt til grunn en effektivisering på 0,8 % i hele organisasjonen. Det ble ØLP 2017-2020 
lagt til grunn 1,5 % og reduksjonen til 0,8 % er et tiltak for å redusere risiko for klinikkene. Det 
er i budsjett 2017 som tidligere år ikke gjennomført omfordeling av ressurser til klinikker som 
har underskudd. Dette innebærer at enkelte klinikker får en spesielt krevende situasjon i 2017 
med å tilpasse seg de økonomiske rammene. Dette fremkommer også av risikovurderinger som 
er gjennomført.  Det vil i 2017 være nødvendig med særlig fokus på resultatutviklingen ved 
Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, og klinikk for Psykisk helse og rus.   
 
Gjennomføringen av den økonomiske omstillingen i 2017 skal ikke redusere sikkerheten for 
pasientbehandlingen, som alltid vil ha høyeste prioritet. Arbeidet skal også baseres på de 12 
prinsippene for medvirkning i HSØ. 
 

3. MÅL FOR VESTRE VIKEN 2017  
Visjonen for Helse Sør-Øst og Vestre Viken er å skape gode og likeverdige helsetjenester til alle 
som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og 
økonomi.  
 
De overordnede mål for 2017 er foreløpig formidlet til foretaket. Nasjonale føringer har som 
målsetting å utvikle ”pasientens helsetjeneste”. Unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen skal reduseres. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
skal prioriteres. Innen psykisk helsevern skal distriktpsykiatriske sentre og psykisk helsevern 
for barn og unge prioriteres. Arbeid med å bedre pasientsikkerhet og kvalitet skal fortsatt stå 
sentralt.  
 
Helse Sør-Øst har vedtatt at følgende mål skal legges til grunn for økonomiplanperioden 2017-
2020 som en del av ”Plan for strategisk utvikling 2013-2020”.  

- Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
- Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 
- Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen. 
- Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

etablering av forbedringstiltak for egen enhet. 
- Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 

 
Administrerende direktør legger til grunn at disse målene gjelder for 2017. Endelig fastsettelse 
av mål vedtas av foretaksmøtet i forbindelse med Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2017 
15. februar 2017. Målene vil bli tatt inn i administrerende direktør sine driftsavtaler for 2017 
med den enkelte klinikkdirektør. 
 
Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
Det nasjonale mål er nå at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være mindre 
enn 65 dager. Dette målet har Vestre Viken oppfylt fra slutten av 2015. Gjennomsnittlig ventetid 
for avviklede pasienter er 58 dager hittil i år (pr. 30.11.16) mot 68 dager i tilsvarende periode i 
fjor. Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern er kortere enn for somatikk med 
henholdsvis 47 dager og 60 dager. Mens antall ventende ble redusert med 25 % i løpet av 2015, 
fra om lag 20.000 til 15.000, har antallet vært nokså likt gjennom 2016. 
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I 2017 vil mål for ventetid være i tråd med de nasjonale føringer, men ventetid skal uansett ikke 
øke sammenliknet med 2016. Ventetidene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling forutsettes redusert. Det vil også være et mål at antall pasienter som opplever at 
kontroller på poliklinikkene blir forsinket, skal gå ned.  Det vil bli avtalt differensierte 
ventetidsmål i driftsavtaler med klinikkene.  
 
I løpet av 2015 ble i alt 28 pakkeforløp for kreft implementert. Målsettingen er at 70 % av 
pasientene som får påvist kreft skal få det i pakkeforløp, og 70 % av pasientene skal starte 
behandling innen normert forløpstid. I noen av pakkeforløpene når Vestre Viken målsettingene, 
mens målene ikke nås innen andre. I 2017 vil forbedringsarbeid innen pakkeforløpstidene bli 
prioritert.  
 
Ingen pasienter skal oppleve fristbrudd i Vestre Viken. Andel avviklede fristbrudd har i år vært 
lavt, men har økt noe de siste tre måneder på grunn av arbeidskonflikten med akademikerne. 
Mål for 2017 er fortsatt at ingen pasienter skal oppleve fristbrudd.   
 
Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 
I 2016 har Vestre Viken en prevalens av sykehusinfeksjoner på 3,6 % som samme prevalens som 
året før. Målet er at sykehusinfeksjoner reduseres til under 3 % i 2017. Infeksjonsforebyggende 
tiltak og riktig antibiotikabruk er viktige arbeidsområder for reduksjon i sykehusinfeksjoner. 
Riktig antibiotikabruk vil være et prioritert område i 2017 hvor det også er en nasjonal satsning 
på dette.  

  
Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen 
Andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftet henvisning har ligget på vel 80 % i 
2016. Mål for 2017 er å øke dette til over 90 %. 
 
Administrerende direktør vil sikre at målene blir operasjonalisert og fulgt opp for alle berørte 
virksomheter i 2017.  
 
Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet 
Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet er grunnleggende for foretaket. Organisasjonen skal 
være preget av arbeid med kontinuerlig forbedring. En rekke større og mer begrensede 
forbedringstiltak pågår kontinuerlig. Ved bl. a. ledersamlinger trekkes en del tiltak fram for 
læring på tvers. Vestre Viken følger også opp det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. 

3.1 Pasientbehandling 
I dette kapitlet fremgår aktivitetsforutsetninger for pasientbehandlingen i 2017 innenfor 
somatisk virksomhet og for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

3.1.1 Spesifikke styrkinger av pasienttilbudet 
I 2016 ble det planlagt følgende spesifikke styrkinger av pasienttilbudet, som imidlertid ble 
utsatt på grunn av foretakets økonomiske situasjon:  

• Etablering av poliklinikk for barn ved Bærum sykehus.  
• Etablering av døgnvakt for dialysebehandling i Vestre Viken. 

 
Et sykehusområde på Vestre Vikens størrelse bør ha døgnkontinuerlig mulighet for 
hemodialyse. Det er i tråd med vedtatt strategi 2025.  
 
Disse tiltakene vil bli etablert i 2017.  



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

 

3.1.2 Samhandlingsreformen  
Samhandlingsreformen har de siste tre årene bidratt til å redusere gjennomsnittlige liggetider 
og frigjøre sengekapasitet i somatisk døgnbehandling ved at utskrivningsklare pasienter raskere 
er blitt tatt imot i kommunene. Etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp senger begynte i 
2012 med gradvis innføring i kommunene.  Fra og med 2016 har alle kommuner etablert en 
øyeblikkelig hjelp løsning for sine innbyggere. Det forutsettes at disse sengene på sikt vil 
redusere behovet for spesialisthelsetjenester.     
 
Utskrivningsklare pasienter 
Inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter ble raskt redusert fra 21 MNOK i 2011 
til en prognose på 12 MNOK i 2016. Trenden gir stadig mindre bruk av disse sengene.  Budsjett 
2017 legger opp til inntekter fra utskrivningsklare pasienter på 9,9 MNOK.   
 
Oppbygging av kommunale ø-hjelpsenger innenfor psykiatrien 
I ramme for 2017 er VVHF trukket 6,8 MNOK knyttet til oppbygging av kommunale øyeblikkelig 
hjelpsenger innenfor psykiatrien.  Det er p.t. ingen kommuner i opptaksområde med et etablert 
tilbud.  Det forventes ikke at kommunene vil få på plass et tilbud i løpet av 2017 som kan avlaste 
det sykehus psykiatriske tilbud.   
 

3.1.3 Aktivitet pasientbehandling 2017  
Statsbudsjettet for 2017 legger til rette for en generell vekst i pasientbehandlingen på nasjonalt 
nivå på vel 2,1 % fra 2016 til 2017, inklusiv vekst fra fritt behandlingsvalg.  
 
Somatikk 
Somatisk aktivitet er budsjettert på laveste nivå i klinikkene, med utgangspunkt i faktisk 
produksjon for 2016 og forventet endring/vekst i 2017.  I budsjettet er antall DRG-poeng en 
funksjon av sum antall behandlinger * DRG-indeks.  DRG-indeks i budsjettet er korrigert for 
estimert effekt av grupperingsendringer i 2017 (0,1 % for VVHF samlet sett).   Selv om 
grupperingseffekt totalt sett ikke er stor for VVHF, har det gitt store vridningseffekter internt 
mellom klinikkene og felles økonomi. ISF-refusjoner knyttet til H-resepter er redusert med om 
lag 30 MNOK som følge av redusert DRG-indeks.  Til gjengjeld, er indeksene forbedret for flere 
områder innenfor tradisjonelt pasientbehandling på om lag 38 MNOK.  Totalt gir dette VVHF en 
gevinst på 8 MNOK knyttet til grupperingsendringer i 2017 (beregnet basert på 2016 
produksjon pr 2. tertial og DRG-vekter for 2017 publisert på Helsedirektoratets webside). 
 
Det er fokus i alle klinikker på økt produktivitet/effektivitet samt god kvalitet på koding.  I 2017 
legges det opp til en vekst på 2,7 % som følge av økt aktivitet og indeksforbedring.  I tillegg 
kommer grupperingsendringer som gir en vekst på 1,8 %. 
 
I 2017 kommer flere medikamenter innenfor ISF-ordningen.  I budsjettet forutsettes det at 
refusjonsandel for disse medikamenter er på samme nivå som eksisterende medikamenter (ca. 
50 % refusjonsandel).  Til fradrag for denne veksten kommer negative grupperingsendringer.  
DRG-indekser for medikamentelle behandlinger er redusert i 2017 som følge av MVA-
refusjonsordning, som gir en 20 % reduksjon på medikamentpriser.  Netto vekst i ISF-inntekter 
knyttet til H-resepter hensyntatt disse endringer er på 20 %. 
 
Det er ikke budsjettert med ISF-inntekter knyttet til Fritt Behandlings Valg (FBV). VVHF har kun 
1,5 MNOK i kostnader knyttet til FBV i 2016, og forventer ingen vesentlig økning i 2017.  Selv om 
kostnader øker noe i budsjett 2017 i forhold til 2016, er det ikke budsjettert med ISF-refusjoner. 
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Vestre Viken har gjennom flere år dreid aktivitetsveksten fra døgn til dag- og poliklinikk 
behandlinger.  Denne dreiningen videreføres i budsjett for 2017, men dog med mindre variasjon 
enn i tidligere perioder (utflating).  Vekst i liggedøgn i budsjett for 2017 er lavere enn veksten 
innenfor dag- og polikliniske behandlinger. 
 

 
 
 
Psykisk Helse (PHR)   
 

 
 
Det er forutsatt 6 % vekst i poliklinisk aktivitet i budsjett 2017 i forhold til prognose 2016 
innenfor voksenpsykiatri (VOP), rusbehandling (TSB) og barne- og ungdomspsykiatri.  
 
Veksten er planlagt oppnådd delvis ved økt produktivitet og delvis ved flytting av ressurser fra 
døgnbehandling til poliklinikk. 
 
Budsjettet gir en økning i arbeidsproduktivitet på 3,7 % i forhold til prognosen for 2016.   
 

DRG-poeng "sørge for" somatikk Prognose
2016

DRG-poeng
Budsjett 

2017 % endring
Prognose 2016 pasientbehandling  100 680,0 100 680,0
Endring aktivitet og indeks 2 682,2 2,7 %
Grupperingsendringer 1 862,1 1,8 %
Budsjett 2017 pasientbehandling 100 680,0 105 224,3 4,5 %
ISF-refusjon H-resepter 5 490,0 6 592,6 20,1 %

Budsjett 2017  - "sørge for" 106 170,0 111 816,9 5,3 %

Antall pasientbehandlinger somatikk
Liggedøgn

Dag & 
poliklinikk 

behandlinger SUM
Prognose 2016 "sørge for" 241 719         405 342         647 061             

Budsjett 2017 "sørge for" 248 333         420 075         668 408             
Endring 2017 6 614             14 733           21 347               
% endring 2,7 % 3,6 % 3,3 %

Psykisk helse og rus 2015 Prognose 
2016 Budsjett 2017 % endring 

2017

Poliklinsk konsultasjoner 231 330 239 900 254 300 6,0 %

Liggedøgn 105 700 103 100 102 100 -1,0 %

Brutto årsverk (refusjonsberettigede) 483 495 506 2,2 %

Total kostnader i budsjett (poliklinikker) TNOK 369 219 411 369 416 552 1,3 %

Antall polikliniske konsultasjoner pr årsverk 479 485 503 3,7 %

Kostnader pr konsultasjon (hele kroner) 1 596 1 715 1 638 -4,5 %
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Det fremgår av kapittel 5, klinikkvise budsjetter, aktivitetsforutsetninger for den enkelte klinikk. 
 

3.2 Mobilisering av medarbeidere og ledere  

3.2.1 HR  
HR-strategien som ble vedtatt i 2014 er ment å vise retning for Vestre Vikens HR- arbeid de 
neste fire årene. Den er beskrevet gjennom fire fokusområder med tilhørende målsetting. 
De fire fokusområdene er: 

• Ledelse 
• Beholde og rekruttere 
• Kompetanseutvikling 
• Kultur 

 

3.2.2 Ledelse 
Mål: Vestre Viken har ledere som forstår lederrollen, tar ansvar og lever opp til de 
forventningene som stilles. 
 
Vestre Viken vil i 2017 blant annet: 

• Videreføre sin deltakelse i Nasjonalt topplederprogram og delta i arbeidet med utvikling 
og innføring av nasjonal plattform for ledelse i henhold til fastsatt fremdriftsplan. 

• Videreutvikle og gjennomføre lederutviklingsprogram for ledere på nivå 3 og 4. 
Arrangere en samling for ledere på nivå 1-3, i tillegg arrangere den tradisjonelle 
ledersamlingen for alle ledere nivå 1-4 

• Gjennomføre en pilot for felles lederutviklingsprogram sammen med Bærum kommune. 
• Videreføre og videreutvikle arbeidet med ledergruppeutvikling. Mål og strategier inngår 

som en av modulene i ledergruppeutviklingen.  
• Videreføre systematisk lederopplæring for å skape økt bevisstgjøring i forhold til 

arbeidsgiverrollen herunder også aktuelle lover, fullmakter, overenskomster og andre 
personalpolitiske føringer. 

• Ha fokus på enklere arbeidsflyt for ledere ved å arbeide videre med å videreutvikle og 
forenkle lederverktøyene, dvs. elektroniske systemer, rutiner, retningslinjer, 
styringsverktøy mv.  

 

3.2.3 Beholde og rekruttere 
Mål: Vestre Viken er en attraktiv arbeidsgiver som har tilstrekkelig tilgang på dyktige 
medarbeidere for å løse de oppgaver vi har som foretak. 
 
Konkurransen om arbeidskraft øker og omdømme får større betydning for arbeidstakeres valg 
av arbeidsgiver/arbeidsplass. Vestre Viken vil i 2017 blant annet: 

• Arbeide for en bredere tilnærming til rekruttering av arbeidskraft ved bruk av flere 
arenaer og kanaler enn de tradisjonelle annonsene, herunder å gjøre foretaket bedre på 
digital tilgjengelighet og videreutvikle policy for annonsering og rekruttering. 

• Systematisk styrking av praksisdelen, herunder veiledning og organisering, i alle 
utdanninger for å styrke omdømme og rekruttering. 

• Legge til rette for utviklingsmuligheter og faglige karriereveier for alle stillingsgrupper. 
• Utrede tiltak for å beholde leger i rekrutteringssvake spesialiteter. 
• Fortsette arbeidet i 2017 med å videreutvikle en god og forutsigbar arbeidsgiverpolitikk 

herunder utarbeide lønnspolitikk, gode arbeidstidsordninger, god 
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bemanningsplanlegging og ressursstyring samt arbeide med tiltak som legger til rette 
for heltidskultur. 

• Styrke samarbeidet med utdanningssektoren om utdanning, innovasjon og forskning. 
 

3.2.4 Kompetanseutvikling 
Mål: Vestre Viken har kompetanse som møter fremtidens behov slik at vi kan tilby 
likeverdige helsetjenester av høy kvalitet 
 
Det legges i 2017 opp til å videreføre arbeidet med strategisk kompetanseutvikling ved å blant 
annet: 
• Følge opp nasjonal bemanningsmodell for å synliggjøre behov for arbeidskraft og 

kompetanse i fremtiden.   
• Legge til rette for god implementering av ny legespesialistutdanning. 
• Sikre at Vestre Viken har tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, jfr. nye 

regler for fast ansettelse. 
• Videreutvikle tilbudet med utdanningsstillinger for sykepleiere. 
• Sørge for at det fortsatt arbeides systematisk med bemanningsplaner for å sikre tilstrekkelig 

helsepersonell med riktig kompetanse. 
• Videreføre arbeidet med å utvikle systematisk kompetanseprogram for helsepersonell. 
• Fortsette arbeidet med å vurdere behov og muligheter for oppgavedeling mellom 

yrkesgrupper. 
• Sørge for at det utarbeides individuelle kompetanseutviklingsplaner i forbindelse med 

medarbeidersamtalene og at disse støtter opp under helseforetakets samlede 
kompetansebehov.  

• Utvikle en plan for kompetansedeling og kompetanseutveksling med kommunale helse- og 
omsorgstjenester i regionen. 

3.2.5 Kultur 
Mål: Vestre Viken har en kultur som er preget av verdiene Kvalitet, Trygghet og Respekt. 
 
En god kulturbygging er bidrag til et godt arbeidsmiljø og godt omdømme. I 2017 vil Vestre 
Viken blant annet: 
• Bruke resultatene fra gjennomført medarbeiderundersøkelse høsten 2016 som et viktig 

verktøy i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. 
• Legge til rette for at medarbeidere med innvandrerbakgrunn opplever å bli behandlet 

likeverdig. 
• Videreføre arbeidet med å tydeliggjøre og skape bedre forståelse for god samhandling 

mellom partene, herunder medbestemmelse og medvirkning. 
• Sette etikk på dagsorden. 
• Videreføre det systematiske HMS-arbeidet, herunder HMS-opplæring for ledere og 

verneombud, og samarbeide med HSØ om implementering av nasjonale HMS-indikatorer 
som det skal rapporteres på. 

• Videreføre det systematiske IA-arbeidet og sørge for reviderte handlingsplaner for å oppnå 
resultater for alle tre delmål. 

• Videreføre påbegynt opplæring og veiledning av ledere i prosedyre og reglement for 
rusarbeid i Vestre Viken.    

• Videreutvikle velferdsforeningens tilbud, herunder aktiviteter som understøtter 
kulturbygging klinikkene imellom. 
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3.3 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 

3.3.1 Omstillingsutfordring 2017  
Prognose for 2017 viser et overskudd på 156 MNOK, inklusiv gevinst ved salg av eiendom på om 
lag 18,9 MNOK.  Det er gjennom hele året jobbet med omstillingstiltak med fokus på å øke 
produktiviteten og sikre riktig inngangsfart inn i 2017. Det er nødvendig å skape overskudd i 
foretaket for å sikre handlingsrom til økte investeringer.  I vedtatte ØLP 2017 - 2020 er 
resultatkravet for 2017 å oppnå et positivt resultat på 265 MNOK, inklusive gevinst fra salg av 
eiendom på 65 MNOK. Resultatmål for 2017 er opprettholdt i budsjett på 265 MNOK. 
 
I budsjett for 2017 er det betydelig kostnadsendringer på områder hvor Vester Viken i liten grad 
kan påvirke kostnadsutvikling: 
 

• Kostnader for Sykehuspartner IKT har en vekst på 22 MNOK i forhold til ØLP 
forutsetninger, korrigert for MVA-refusjon.  Noe av økningen er knyttet til etableringen 
av felles systemer og regionale prosjekter.  Fordi VVHF ennå ikke har tatt i bruk de fleste 
regionale løsninger, er det liten mulighet for å ta ut økonomiske gevinster ved innføring 
av ny teknologi. 

• Kostnader for H-resepter har økt med om lag 8-10 % hvert år de siste årene, og forbruk 
er økende.  I 2017 er finansieringsansvar for flere medikamentene overført til 
helseforetakene.  Netto vekst i budsjett i 2017 er på om lag 60 MNOK, inklusiv 
overtagelse av finansieringsansvar for nye medikamenter, økt årlig forbruk av dagens 
medisiner, og minus beregnet MVA-effekter (20 % sjablong regel). Kostnader for de nye 
medikamenter er budsjettert til samme verdi som rammeoverføring (62,7 MNOK), og 
forutsettes som budsjettnøytral.  VVHF har ingen erfaringstall knyttet til faktisk forbruk 
av de nye medikamenter.  Det er risiko knyttet til overtakelse av finansieringsansvar for 
nye H-resept medisiner. 

ISF-refusjoner knyttet til H-resepter er budsjettert med samme vekst som forbruket, og 
forutsetter samme refusjonsandel på nye medikamenter som eksiterende. Til fradrag 
kommer negativ grupperingseffekter i 2017 på -30,3 MNOK.  Netto økning i ISF-
refusjoner på H-resepter er derfor kun 26 MNOK.    

• Rammetilførsel knyttet til pensjon er 10 MNOK lavere enn ØLP forutsetninger, og gir 
sammen med endrede pensjonskostnader ift ØLP forutsetninger en negativ 
resultateffekt på omlag 30 MNOK fra 2016 - 2017.   

 
• Fritt behandlings valg (FBV) ble innført med virkning fra og med 2017.  VVHF forutsetter 

at kostnader knyttet til FBV vil øke i noe i forhold til prognose for 2016.  I 2016 er 
prognosen på kun 1,5 MNOK, da det er hittil i år ikke mottatt større kostnader.   Det er 
ikke budsjettert med ISF-refusjoner knyttet til FBV i budsjett 2017.  Det er risiko knyttet 
til FBV. 
 

• Det er lagt inn lønnsvekst på 2,7 % i tråd med forutsetning i Statsbudsjett.  Prisvekst på 
øvrige kostnadskonti er lagt ut med 2,0 % -2,5 %.   
 

• Endret ISF-vekter gir en omfordeling av inntekter i 2017 innenfor foretaket.  ISF-
inntekter knyttet til høykostmedisin er redusert med 30 MNOK som følge av lavere 
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satser, mens øvrige pasientbehandling beregner en økning på 38 MNOK.  
Grupperingseffekt i budsjettet er beregnet med utgangspunkt i faktisk produksjon pr 2 
tertial 2016, og DRG-vekter for 2017 publisert på Helse Departements web-side.  Det er 
risiko knyttet til beregningen, da den ikke tar hensyn til logikk endringer eller endringer 
i produksjonsmiks.  

• Innføring av samhandlingsreformen innenfor psykiatrien gir en rammetrekk på 6,8 
MNOK i 2017.   

 
Realvekst i basisfinansiering fra Helse Sør-Øst er innarbeidet med om lag 60 MNOK. Dette er 8 
MNOK bedre enn hva som ble lagt opp til i ØLP 2017-2020. 
 
I budsjettet er VV HF gitt en netto økning i ramme på 961 tusen knyttet til kvalitetsbasert 
finansiering.  Økning skyldes forbedret kvalitets- og styringsindikatorer i 2015. 
 
Sluttsaldering: 
I de foreløpige rammene til klinikkene som ble fordelt i juni 2016 var det stilt et krav til 
produktivitetsøkning 1,5 % for å sikre finansiering av overskudd på 265 MNOK i tråd med 
forutsetninger fra ØLP.  I budsjettforslaget er produktivitetskrav redusert på 0,75 %. 
Produktivitetskravet tar utgangspunkt i totale driftskostnader i klinikkene og er beregnet til 
totalt 52 MNOK i budsjett 2017.   
 
I tillegg er det stilt krav til effektivisering i stabene på ytterligere 5 MNOK.  Total 
effektiviseringskrav i budsjett er dermed 57 MNOK, eller 0,82 % av totale driftskostnader. 
 
Produktivitetskravet i budsjettet er fordelt klinikkene på følgende måte: 

 NOK tusen  

 
 
Produktivitetskravet er beregnet av brutto kostnadsramme og er trukket av klinikkenes 
basisfinansiering. 
 
Det er i stor grad budsjettert med tilstrekkelige omstillingstiltak for å møte utfordringsbildet i 
klinikkene, og det er få uløste utfordringer i budsjett 2017. I de somatiske sykehusene er det 
budsjettert med omstillingstiltak på til sammen 24 MNOK. De øvrige klinikker er budsjettert 
omstillingstiltak på om lag 40 MNOK.  Det er i tillegg budsjettert med omstilling 
(kostnadsreduksjoner) på fellesområdet med om lag 25 MNOK, knyttet i hovedsak til 
gjestepasientområdet, forbruk av dyre legemidler, energipris og andre driftskostnader. 
 

Produktivitets-
krav
2017

som % av 
kostnads-

ramme

Drammen sykehus 12 790 0,75 %
Bærum sykehus 7 504 0,75 %
Ringrike sykehus 4 258 0,75 %
Kongsberg sykehus 2 374 0,75 %
Intern Service 4 159 0,75 %
Psykisk helse og rus 11 997 0,75 %
Prehospital tjeneste 1 983 0,75 %
Medinsinsk Diagnostikk 4 882 0,75 %
Stabene 7 053 2,50 %
Sum basisramme 57 000 0,82 %
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3.3.2 Somatiske sykehus – budsjettforutsetninger og produktivitetskrav 2017  
Totale inntekter og kostnader for somatiske sykehus i budsjett 2017 er 3 469 MNOK kroner.  
Korrigert for prisøkning og innføring av MVA-refusjon, er budsjett 2017 på 3 668 MNOK.  
Budsjett 2017 viser en økning i driftsinntekter fra 2016 prognose på 0,6 %, og en vekst i 
kostnader på 0,4 %.   
 
NOK tusen     

 
 
Økningen er hovedsakelig en følge av økt aktivitet i klinikkene. 
 
Utfordring somatiske sykehus 2017 

 
 
0. Prognosen for de somatiske sykehusene er i 2016 et underskudd på 8,3 MNOK.  Drammen 

og Ringerike sykehus som har en prognose for 2016 med positivt resultat, mens Bærum og 
Kongsberg sykehus har prognoser med underskudd. Prognosen som er lagt til grunn i 
budsjettet er basert på estimat per oktober. Endelig resultat 2016 vil gi en endring som må 
tas hensyn til for å sikre resultatkravet i 2017. Både klinikk Bærum sykehus og Kongsberg 
sykehus har forbedret økonomisk status etter november.  Dette bidrar til å redusere 
styringsfart inn i 2017, og styrker budsjettforutsetninger. 
 

1. Reduksjon i basisfinansiering er på 28,6 MNOK.  Av reduksjonen skyldes 26,9 
produktivitetskravet.   
 

2. Pris og lønnsjusteringer er isolert i budsjettet.  Alle klinikker finansieres i budsjett for 
prisjusteringer. Prisjusteringer gir til sammen en endring i basisramme på -3,7 MNOK. De 
somatiske sykehus er tildelt prisøkninger på lønnsområdet, varekost og driftskostnader på 
til sammen 75,0 MNOK.  Budsjettert økning i DRG-enhetspris og egenandeler er til sammen 
76,2 MNOK.  Til fradrag er det trukket i fra 96 MNOK knyttet til innføring av MVA-refusjon.   

 
3. Konsekvensjusteringer av iverksatte endringer 2016  

 

Somatiske sykehus Prognose
2016

Budsjett 
2017

Budsjett
2017 EKS. pris 

og MVA %endring Endring

Driftsinntekter  3 647 145  3 468 615  3 668 297 0,6 %  21 152
Driftskostnader  3 655 452  3 468 615  3 668 297 0,4 %  12 846
Totalt - 8 307    8 306

Tall i MNOK DS BS RS KS SUM
Prognose 2016  2 616 - 6 657  1 615 - 5 879 - 8 304
Endring i basis 2016-2017 - 18 009 - 6 519 - 2 200 - 1 864 - 28 592
Pris og lønnsjusteringer - 4 561  2 394 - 1 328 - 248 - 3 743
Konsekvensjustering av endringer iverksatte i 2016  1 200  6 557 - 2 389  423  5 791
Nye omstillinger og endring i drift 2017  18 754  4 224  4 302  7 568  34 848
Uløst utfordring i 2017     - 
Totalsum -0 0 0 -1 -1 

Tall i MNOK DS BS RS KS SUM
Driftsmessig endringer med oppstart i 2016  4 080  1 311 - 740   4 651
Endringer bemanningsplan/vakanser med oppstart i - 2 881 - 1 187   - 4 068
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2016   6 433   423  6 856
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2016
Totalsum  1 200  6 557 - 740  423  7 440
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Effekter av økte årsverk 2. halvår 2016 inngår i denne kategorien. Netto effekter av 
overheng fra driften i 2016 inn i 2017 utgjør 7,4 MNOK. I dette inngår effekter av 
omstillingstiltak fra 2016 med 6,9 MNOK.  
 

4. Behovet for nye omstillingstiltak i somatiske sykehus er på 34,8 MNOK i 2017 

 
 

Det er konkretisert omstillingstiltak for 34,8 MNOK ved de somatiske sykehusene, hvorav: 
- Omstillingstiltak er i hovedsak grad knyttet til økt aktivitet og dermed økte netto 

inntekter (fratrukket økte varekostnader)  
- Lønnskostnader reduseres med totalt 12,3 MNOK 
- Andre driftskostnader øker med 0,8 MNOK  

 
Ingen av klinikkene opererer med uløste utfordringer i budsjettet for 2017. 
 
For nærmere detaljer vises til gjennomgang av klinikkvise budsjetter i kapittel 5. 
 
Produktivitet (DRG poeng per brutto månedsverk) 
Produktiviteten innenfor de somatiske sykehus måles som antall DRG-poeng produsert pr 
brutto månedsverk.  Fordi klinikkene har forskjellig sammensetning av fagområder og 
pasientgrupper, er sammenligning mellom sykehus vanskelig.  Det er derfor mest 
hensiktsmessig å følge utvikling til et sykehus over tid.  
 

 
 
Når det produseres flere DRG-poeng per årsverk gir dette mer behandling for hver krone.   Alle 
klinikker unntatt Ringerike sykehus legger opp til en vekst i arbeidsproduktiviteten i 2017. 
Totalt er det planlagt med en økning i arbeidsproduktiviteten på 1,8 % i de somatiske 
sykehusene for 2017. I 2016 ble det budsjettert med en vekst i arbeidsproduktivitet på 2,2 %. 
Økning i arbeidsproduktivitet per oktober 2016 var på 1,7 %. 
 
Andel døgn, dag behandling, dagkirurgi og poliklinikk (DRG – poeng) 

 

Tall i MNOK

300-399 - 
Salgs- og 

driftsinntekter 
eks 330

400-499 - 
Varekostnad

500-599 - 
Lønnskostnad

610-799 - 
Andre 

driftskostnader SUM
Driftsmessig justeringer i 2017  27 519  4 254 - 4 195  1 031  28 610
Justering av bemanningsplan/vakanser i 2017  5 150 - 2 537 - 12 520  85 - 9 821
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017  6 583  510  8 985   16 078
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2017  3 428  1 425 - 4 595 - 276 - 17
Totalsum  42 680  3 652 - 12 324  841  34 848

Gj Sn Bto 
årsverk 

prognose 16

Gj Sn Bto 
årsverk 

budsjett 17
DRG-poeng AO

prognose 16
DRG-poeng AO

budsjett 17 

DRG-poeng
budsjett 17
eks grupper

DRG poeng pr 
årsverk 

prognose 2016

DRG poeng pr 
årsverk 

budsjett 2017 
eks grupper % endring

Drammen sykehus 1 720,9 1 732,7 49 848 51 595 50 908 29,0 29,4 1,4 %
Bærum sykehus 974,3 978,9 28 232 29 421 28 903 29,0 29,5 1,9 %
Ringerike sykehus 549,1 557,9 15 881 16 403 15 983 28,9 28,6 -1,0 %
Kongsberg sykehus 324,3 312,3 7 824 8 334 8 154 24,1 26,1 8,2 %
Totalsum 3 568,6 3 581,8 101 784 105 752 103 948 28,5 29,0 1,8 %

Sørge-for eget HF somatikk Døgn Dag Poliklinikk SUM
Budsjett 2017 - "sørge for" produsert i eget HF  78 228  7 487  18 769  96 997
Prognose 2016 - "sørge for" produsert i eget HF  76 200  6 550  17 200  93 400
Økning 2017 2 028 937 1 569 3 597
% økning 2,7 % 14,3 % 9,1 % 3,9 %



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

 
Det er planlagt med en total vekst i antall DRG-poeng på 3,9 %.  Av veksten skyldes 1,8 % 
endringer i grupperingseffekt. Total vekst uten grupperingseffekt er på 2,1 %, i tråd med 
forutsetninger i Statsbudsjett. Det er større vekst innenfor dagbehandling/dagkirurgi og 
poliklinikk behandling enn for døgnbehandlinger.   
 

 
 
Antall behandlinger innenfor dag/dagkirurgi og polikliniske behandlinger øker med henholdsvis 
5,9 % og 3,5 %.  Antall liggedøgn har en vekst på 2,7 %, mens antall utskrivninger øker med 9,4 
%.  Dette gir en reduksjon i gjennomsnittlig liggetid fra 3,6 døgn i 2016, til 3,4 døgn i 2017.  
Vridning i pasientbehandling fra døgn til dag fortsetter (målt i antall pasienter som behandles) 
selv om dette ikke reflekteres i DRG-poeng i budsjettet. 
 
Andel DRG-poeng per omsorgstype pr november 2016 

 
 
Drammen sykehus har høyeste andel poliklinikk i 2016, med en 20 % andel målt som prosent av 
total DRG-poeng.  De øvrige sykehus har en andel på 14-15 %. Andel døgn behandlinger er 
redusert fra 2015 med om lag 1 % totalt. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pr november 2016
DRG-produksjon andel Drammen Bærum Ringerike Kongsberg Totalt
Døgn 74 % 79 % 80 % 76 % 76 %
Dag 1 % 2 % 2 % 1 % 1 %
Dagkirugi 6 % 5 % 5 % 8 % 5 %
Poliklinikk 20 % 15 % 14 % 15 % 17 %
SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Døgn andel 2016 75 % 80 % 79 % 78 % 77 %
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Bemanningsutvikling somatiske sykehus 2016 - 2017 

 
 
Samlet bemanningsvekst ved somatiske sykehus er på 10 årsverk, en økning på 0,3 % i forhold 
til prognose 2016. Økningen er tett knyttet til økt aktivitet i klinikken, og som middel til å 
redusere overtid og innleie i klinikkene. 
 
Budsjettet for somatiske sykehus i 2017 har et krav om forbedret arbeidsproduktivitet på om 
lag 1,8 %: 

- 2,1 % aktivitetsvekst(DRG poeng) 
- 0,3 % bemanningsøkning 

 
Brutto månedsverk somatiske sykehus – budsjett 2017 

 

Antall brutto årsverk
Gj Sn Bto 

Prognose 17

Prognose 2016 3571,2
Prisjusteringer -0,2
Konsekvensjustering av endringer iverksatte i 2016 4,0

Driftsmessig endringer med oppstart i 2016 0,6
Endringer bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2015 4,9
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2016 -6,8
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2016 5,4

Nye omstillinger og endring i drift 2017 6,8
Driftsmessig justeringer i 2017 0,2
Justering av bemanningsplan/vakanser i 2017 14,2
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017 -12,7
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2017 5,1

Totalsum 3581,8
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For ytterligere detaljer for budsjett 2017 for det enkelte sykehus vises til kapittel 5, klinikkvise 
budsjetter. 
 

3.3.3 Psykisk helse og rus (PHR) – prioriteringsregelen, budsjettforutsetninger 
og produktivitetskrav 2017  

 
Foretaket har fokus på at aktiviteten og produktiviteten innenfor psykisk helse og rus (PHR) skal 
vokse mer av aktiviteten ved de somatiske sykehusene. 
 
Polikliniske behandlinger 

 
 
I aktivitetsbudsjett for 2017 er veksten i polikliniske behandlinger innenfor PHR større enn 
veksten innenfor somatikken. Antall polikliniske pasientbehandling i psykiatrien vokser med 6 
%, mens vekst i totale antall behandlinger innenfor somatikk er på 3,4 %. 
 
PHR budsjetterer med en vekst i poliklinisk aktivitet på 6 % i 2017. Dette planlegges nådd delvis 
ved økt produktivitet og delvis ved økt bemanning i poliklinikkene.  PHR har igangsatt 
foranalyser av fag- og funksjonsfordelingen i klinikken for å utarbeide en plan for omstilling i 
2017 og for de nærmeste årene. Døgnkapasiteten gjennomgås nå med tanke på reduksjon, og at 
poliklinisk aktivitet må økes. Beleggsprosenten ved de elektive døgnseksjonene ved DPSene er 
gjennomgående noe lav. Dette er et av fokusområdene for omstillingsarbeidet i 2017. 
 
Kostnadsvekst 
For å analysere kostnadsvekst i budsjettet for somatikken og psykisk helse og rus er det flere 
forhold som må korrigeres, for å gi et mest mulig riktig bilde av denne utviklingen. De største 
faktorene for endringer i budsjett 2017 som det må korrigeres for er: 

• Ulikt utslag for innføring av mva. refusjon 
• Lønn og pris 
• Ulik endring i pensjonskostnader 
• Forskjellig budsjettering av reduksjoner i refusjoner 
• Oppgaveendringer og endring i salg av kommunale tjenester 
• Endring prosjektbaserte kostnader med ekstern finansiering 

 

2016 2017 Endring % endring
Poliklinikk somatikk 376 943         389 935         12 992           3,4 %
Poliklinikk PHR 233 900         247 940         14 040           6,0 %
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Korrigert for nevnte overstående forhold fremgår kostnadsveksten fra prognose 2016 til 
budsjett 2017 slik: 

• Somatikken vokser med 0,86 % 
• Psykisk helse og rus vokser med 0,74 % 

 
Klinikk for psykisk helse og rus(PHR) har i 2016 et relativt større underskudd enn hva 
somatikken(SOM) har i prognose samlet.  Av tabell under fremgår det at kostnadene innenfor 
PHR i prognose for 2016, som budsjettet bygger på, er 0,7 % større enn hva som har vært 
disponible inntekter i 2016. Tilsvarende tall for somatikken er 0,2 %. Dette betyr at 
hovedutfordringen for PHR i budsjett 2017 er å foreta inndekning av underskudd oppstått i 
2016. Kostnadsvekst korrigert for inndekning av underskudd i 2016 fremgår av tabell under og 
viser at PHR vokser med 1,4 % og somatikken med 1,0 % hensyntatt dette. 
 

 
 
Det er i tillegg til overstående stilt et lavere krav til produktivitetsforbedring for psykisk helse og 
rus enn for øvrige klinikker i budsjett 2017.  Produktivitetskravet på 0,75 %, og utgjør om lag 12 
MNOK for klinikken, er mer enn kompensert for ved at klinikken er tilført 15 MNOK i friske 
midler i budsjettet for 2017.   
 
Årsverksutvikling 

 
 

GYLDNE REGEL - KOSTNADSVEKST  - MNOK PHR Somatikk
Driftskostnader 2017  1 596  4 098
Prisvekst - 33 - 91
Mva refusjon  13  128
Strandveien (Tiltak) - Salg av tjenester kommuner  14
Redusert ref. sykepenger  11  5
Reduserte pensjonskostnader  95  212
Reduserte kostnader oppgaveendringer (Ø-hjelp senger)  7
Bortfall prosjektbaserte kostnader(Eksternt finnansierte)  5
Korrigerte driftskostnader 2017(Sammenlignbare 2016)  1 709   4 352

Driftskostnader 2016 (prognose)  1 696  4 315
Kostnadsvekst budsjett 2017 / prognose 2016 0,74 % 0,86 %

Underskudd 2016(For høye kostnader i forhold til disponible inntekter) - MNOK PHR Somatikk
Underskudd 2016  12  8
Andel underskudd i prosent av driftskostnader 0,70 % 0,19 %

Kostnadsvekst 2017 /2106(prognose) 0,74 % 0,86 %
Andel underskudd i % av kostnader 2016 0,70 % 0,19 %
Sum 1,4 % 1,05 %

Prioriteringsregel  - årsverk P 2016 B 2017 Endring
Endring i årsverk (pr tjenesteområde) iht P16 1 837,7 1 794,4 -43,3 
Herav knyttet til Strandveien og omstilling 35,0 35,0
Endring årsverk - eks. Strandveien og omstilling 1837,7 1829,4 -8,3 
% endring ift prognose 2016 89,8 % 25,6 % -0,4 %
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I 2017 reduseres årsverk innenfor Psykisk Helse og rus med til sammen 43 årsverk.  I PHR, er 
det budsjettert med en reduksjon på til sammen 35 årsverk knyttet til redusert aktivitet ved 
botilbud på Strandveien og reduksjon i eksternt finansierte stillinger og lønnsrefusjoner. 
Strandveien boliger, som er et botiltak driftet av Vestre Viken og finansiert av kommunene Asker 
og Bærum, skal avvikles raskere enn planlagt da kommunene har signalisert at de planlegger å 
lage et tilbud i egen virksomhet til flere av beboerne.  
 
Når disse forhold korrigeres for, viser PHR en reduksjon på 0,4 %.   
 
Utfordring PHR 2017 

 
 
1. Prognosen for de PHR for 2017 viser et underskudd på 11,8 MNOK.  Per november 2017 har 

et underskudd på 17,7 MNOK. I budsjettet for 2017 er det forutsatt et underskudd i 2016 på 
om lag 12 MNOK. 
 

2. Reduksjon i basisfinansiering er på 4,5 MNOK. Av reduksjonen skyldes 12,0 
produktivitetskravet. Klinikken er i 2017 godskrevet 16 MNOK i forbindelse med innføring 
av ISF i klinikken, og trukket 6,8 MNOK knyttet til etablering av kommunale øyeblikkelig 
hjelp senger innenfor psykiatrien.  I tillegg er klinikken gitt 15 MNOK i friske penger for å 
understøtte prioriteringsregelen og økte gjestepasientkostnader. 
 

3. Pris og lønnsjusteringer gir til sammen en endring i basisramme på 19,7 MNOK. Klinikken 
er tildelt prisøkninger på lønnsområdet, varekost og driftskostnader på til sammen 33 
MNOK. Til fradrag er det trukket i fra 13 MNOK knyttet til innføring av MVA-refusjon.   

 
4. Konsekvensjusteringer av iverksatte endringer 2016  

 
 
Effekter av økte årsverk 2. halvår 2016 inngår i denne kategorien. Netto effekter av 
overheng fra driften i 2016 inn i 2017 utgjør 4,3 MNOK. 
 

Tall i NOK tusen
Budsjett

2017
Prognose 2016 - 11 832
Endring i basis 2016-2017 - 4 528
Pris og lønnsjusteringer - 1
Konsekvensjustering av endringer iverksatte i 2016  4 308
Nye omstillinger og endring i drift 2017  12 054
Uløst utfordring i 2017  
Totalsum  

Tall i NOK tusen
Budsjett

2017
Driftsmessig endringer med oppstart i 2016  6 154
Endringer bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2015 - 1 847
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2016
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2016
Totalsum  4 308
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5. Behovet for nye omstillingstiltak i klinikk for psykisk helse og rus er på 12,1 MNOK i 
2017 

 
 
Det er konkretisert omstillingstiltak for 12,1 MNOK i klinikken, hvorav: 
- Salgs og driftsinntekter er redusert med 13,9 MNOK 
- Varekostnader er redusert med 4,2 MNOK  
- Lønnskostnader reduseres med totalt 21,3 MNOK 
- Andre driftskostnader reduseres med 0,5 MNOK  

 
Klinikken har ingen uløste utfordringer i budsjettet for 2017. 
 
For nærmere detaljer vises til gjennomgang av klinikkvise budsjetter i kapittel 5. 
 

3.3.4 Nærmere om budsjettforutsetninger for øvrige klinikker og stabene  
I gjennomgangen under inngår følgende klinikker.  

- Klinikk for Intern service (KIS) 
- Klinikk for Medisinsk diagnostikk (KMD) 
- Klinikk for Prehospitale tjenester (PHT) 
- Stabsområdet 

 
Detaljerte budsjettforutsetninger for den enkelte klinikk fremgår av kapittel 5, klinikkvise 
budsjetter. Tabellen under viser endringer fra resultat prognose for 2016 til budsjettert 
resultatkrav 2017 for de øvrige klinikker (dvs. eksklusiv somatiske sykehus og psykiatrien). 
 
Prognosen for de øvrige klinikker viser et overskudd på 8,9 MNOK i 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tall i MNOK

300-399 - 
Salgs- og 

driftsinntekter 
eks 330

400-499 - 
Varekostnad

500-599 - 
Lønnskostnad

610-799 - 
Andre 

driftskostnader SUM
Driftsmessig justeringer i 2017 - 5 902 - 4 278  30  83 - 1 737
Justering av bemanningsplan/vakanser i 2017 - 8 138 - 302 - 3 113 - 548 - 4 175
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017   - 18 218   18 218
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2017  94  346   - 252
Totalsum - 13 946 - 4 234 - 21 301 - 466  12 054
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Basisramme er redusert med 156,3 MNOK, hvorav:  
 

 
 
Reelle endringer som påvirker budsjett 2017 
 

a. I prioriteringer ledermøte inngår: 20 MNOK til klinikk for intern service for økte 
kostnader Sykehuspartner og økte husleiekostnader Hallingdal sjukestugu. 4 MNOK i 
økt ramme KMD for økt pasientbehandling somatiske sykehus 
 

b. Basisramme er redusert med 18 MNOK knyttet til produktivitetskrav 
 

Øvrige endringer er knyttet til reduserte pensjonskostnader, innføring  mva. refusjon, 
prisjusteringer samt øvrige endringer av teknisk karakter. 
 
Bemanningsendring øvrige klinikker 
Tabellen under viser budsjetterte forutsetninger knyttet til bemanningen for klinikkene 
eksklusiv somatikk og psykisk helse og rus i 2016. 
 

 
 
Det fremgår av tabellen det er planlagt en flat utvikling i bemanningen, med 0,3 flere årsverk i 
2017.   
 

Endring basisfinansiering 2016 - 2017 Basisramme

0_Basis prognose 2016 - 2 012 434
1_Endring i basis 2016-2017  74 443

10_Rammetildeling fra HSØ - Prehospital klinikk - 1 700
11_Prinsipp- og funksjonsendringer (budsjett nøytrale)  620
12_Pensjonsendringer  81 446
13_Produktivitetskrav  18 077
14_Prioritering ledermøte - 24 000

2_Pris og lønnsjusteringer og trekk mva refusjon  81 893
      10002 - Pris og lønnsvekst  - 39 861

10056 - MVA-refusjon  121 755
Totalsum - 1 856 098

Endring i antall årsverk budsjett 2017
Endring

2017

Konsekvensjustering av endringer iverksatte i 2016 14,4
Driftsmessig endringer med oppstart i 2016 -0,8
Endringer bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2016 10,7
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2016 0,0

Nye omstillinger og endring i drift 2017 4,6
Driftsmessig justeringer i 2017 -14,1
Justering av bemanningsplan/vakanser i 2017 -2,8
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017 -0,6
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2017 -11,5

Totalsum 0,3
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Brutto månedsverk klinikker eksklusiv de somatiske sykehus og psykisk helse og rus – 
budsjett 2017 
 

 
 
For ytterligere detaljer for budsjett 2017 for den enkelte klinikk vises til kapittel 5, klinikkvise 
budsjetter. 
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3.3.5 Resultatkrav og resultatoppstilling budsjett 2017 
 
I ØLP 2017-2020 har styret vedtatt et resultat på 265 MNOK. 
  

 
 
Budsjettet for 2017 er planlagt med en brutto omsetning på totalt 8,7 MRD, og et overskudd på 
265 MNOK. 
 

3.3.6 Investeringer og bæreevne 2017  
 
ØLP la opp til et investeringsnivå på 407 MNOK for 2016, basert på det ordinære 
finansieringsregimet. Investeringsnivå for 2017 ligger omtrent på samme nivå som ØLP med 
sine 417 MNOK. Inkludert i de 417 ligger en overføring av 25 MNOK fra 2016 for prosjekter som 
ikke ferdigstilles før 2017, hvorav 10,2 MNOK vedrører DPS Thorsberg med regional 
finansiering via opptrappingsmidler. 
 
For å finansiere investeringer på 417 MNOK benyttes ordinært tilskudd på 122 MNOK i tillegg til 
overskudd fra drift på 150 MNOK. Det planlegges at salg av eiendom vil tilføre 110 MNOK. Det 
legges også til grunn at opptrappingsmidler til psykiatrien, totalt 40 MNOK, kan brukes til DPS 
Thorsberg. Forventet underforbruk fra 2016 er også hensyntatt i finansieringsplanen. Totalt sett 
planlegger man en «sparing» tilnærmet 80 MNOK ved utgangen av 2017 når man ser på total 
tilgjengelig likviditet til investeringer. 
 
 
 

VVHF totalt Resultat 
2015

Budsjett
2016

Prognose
2016

Budsjett
2017

Endring
2017 - 
2016

Basisramme 5 633 414 5 455 575 5 455 575 5 267 375 -3,4 %

ISF-inntekter 2 132 522 2 211 575 2 242 247 2 493 860 11,2 %

Gjestepasient inntekter 114 401 112 209 117 808 106 399 -9,7 %

Øvrige driftsinntekter 826 500 835 964 856 764 827 004 -3,5 %

Sum inntekter 8 706 837 8 615 323 8 672 394 8 694 638 0,3 %

Varekostnader 942 857 1 077 949 1 132 949 1 015 983 -10,3 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 606 612 584 505 558 505 580 802 4,0 %

Innleid arbeidskraft 42 805 22 825 44 825 24 865 -44,5 %

Lønnskostnader 5 780 499 5 619 290 5 623 290 5 689 219 1,2 %

Avskrivninger 227 969 247 873 243 873 253 872 4,1 %

Andre driftskostnader 860 843 898 687 908 107 856 606 -5,7 %

Netto finanskostnader 18 420 14 195 4 845 8 291 71,1 %

Sum drifts- og finanskostnader 8 480 005 8 465 324 8 516 394 8 429 638 -1,0 %

Resultat 226 832 149 999 156 000 265 000 69,9 %



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

Investeringsramme 2017 er på 417 MNOK   
Der er lagt til grunn følgende fordeling av investeringsmidler til investeringer: 

 

 
 
Eiendom 
Det budsjetteres med investeringer på eiendommer og bygg for MNOK 180 i 2017.  
 
Innen psykisk helsevern og rus (PHR) jobbes det videre med ombygginger/tilbygg på Blakstad 
for å gjennomføre flytting av aktiviteten fra Lier til Blakstad. Dette arbeidet skal ferdigstilles i 
løpet av 2017. Det jobbes også videre med det påbegynte arbeidet på DPS Thorsberg. Det 
forventes totalt at man bruker 50 MNOK på denne ombyggingen, hvorav 10 MNOK blir brukt i 
løpet av 2016.  
  
Budsjettet inkluderer investeringer i sykehusene på Bærum, Ringerike og Kongsberg (BRK) med 
til sammen MNOK 90. Inkludert i beløpet er en hovedsatsning på elektroområdet på sykehusene. 
For øvrig skal det gjennomføres flere funksjonelle tilpasninger og vedlikeholdsinvesteringer. 
Planleggingen pågår for fullt nå i 2016 og 2017 vil være oppstart for de første prosjektene ved 
sykehusene. Prosjektene er planlagt gjennomført over en periode på 10 år. 
 
Investeringene på Drammen sykehus er i siste fase og skal etter planen ferdigstilles i løpet av 
2016. Etter dette året vil det ikke gjennomføres planlagte eiendomsinvesteringer, men havarier 
må håndteres fram til nytt sykehus står klart. Ombyggingsprosjektet som opprinnelig var 
estimert til MNOK 400, vil ende med et totalt forbruk på om lag MNOK 335. 

 
MTU og annet utstyr 
Det budsjetteres med 18 MNOK til investeringer i behandlingshjelpemidler. 
Behandlingshjelpemidler har hatt en større økning i løpet av 2016 og dette tas det høyde for i 
budsjettet for 2017. Behandlingshjelpemidler er avhengig av etterspørsel fra pasientene og er 
vanskelig å estimere fra år til år. Det er tilsvarende lagt inn 10 MNOK til grunnutrustning som 
senger, autoklaver, rullestoler og lignende.  

Investeringsrammer Budsjett 2017
Psykisk helse og rus 90
BRK-prosjektet 90
Sum bygg 180
Medisinteknisk utstyr 90
Behandlingshjelpemidler 18
Grunnutrustning 10
Sum utstyr 118
IKT 10
Overskuddsdisponering klinkker 13
EK-innskudd pensjon 25
Prehospitale tjenester 2
Ikke ferdigstilte prosjekter 2016 14
Buffer 15
Sum øvrige investeringer 79
Finansiell leasing 40
Total investeringsramme 417
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Investeringer innenfor MTU området er budsjettert med 90 MNOK i 2017.  Dette er litt høyere 
enn opprinnelig ØLP nivå på 80 MNOK. Det er gjennom høsten jobbet sammen med klinikkene 
for å avdekke de største behovene for utskifting og prioritering av hvilke MTU som skal fornyes.  
 
Erfaringsmessig vil mye av investeringsbudsjett på 13 MNOK avsatt til overskuddslikviditet som 
disponeres av klinikkene også gå til MTU-formål.  
 
Finansiell leasing 
Det er i budsjettet forutsatt å benytte finansiell leasing innenfor en ramme på 40 MNOK, som er 
på samme nivå som for 2016. Dagens praksis med leasing av ambulanser videreføres i 2016.  
 
Det forutsettes at finansiell leasing inngås i tråd med HSØ retningslinjer og gjeldende avtaler. 
 
Øvrige investeringer 
 
IKT investeringer 
Det er budsjettert med 10 MNOK i investeringer innenfor IKT-området. Regionale investeringer 
vil medføre behov for noen lokale investeringer. I tillegg er det behov for å utvikle/tilpasse en 
del av dagens løsninger som ikke er en del av den regionale porteføljen. Alle lokale initierte 
investeringer dekkes innenfor egen investeringsramme. 
 
NVVS 
Konseptfase NVVS ble avsluttet i 2016 og prosjektet er nå formelt overtatt av Helse Sør-Øst RHF. 
Alle investeringer håndteres av Helse Sør-Øst i perioden fram til ferdigstillelse. Det fremgår av 
vedtak sak 85/2016 på styremøte i HSØ at: 
 
“Inntil 115 millioner kroner i investeringsmidler og 15 millioner i driftsmidler til videre 
utredninger av følgende prosjekter:  

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

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

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

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

 
Klinikk disposisjon 
Det er øremerket 13 MNOK til investeringer som disponeres av klinikker som har gått med 
overskudd i fjor og tidligere år.  Etter dagens regler får klinikkene disponere inntil 50 % av årets 
overskudd i etterfølgende år til investeringer.   
 

3.3.7 Likviditet og finansområde  
Rentekostnader på langsiktige lån og renteinntekter på konsernfordring er beregnet ut fra 
forutsetninger gitt av HSØ. Rentekostnader på benyttet kassekreditt er beregnet ut fra et 
gjennomsnittlig trekk på kassakreditt.  Netto finanskostnader er redusert i budsjett 2017 med 
totalt MNOK 6 sett i forhold til budsjett for 2016. Dette som følge av redusert forbruk av 
kassekreditt og økt sparing i kombinasjon med at rentenivå er lavt. 
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Det er etablerte prinsipper for likviditetsstyring i Helse Sør-Øst som skal bidra til å sikre at 
foretakene styrer samlet likviditet innenfor tilgjengelige rammer for 2017, både til drift og til 
investeringer. Det skal også legges til rette for et investeringsregime der foretaket gjennom egne 
likviditetsoverskudd kan spare til senere investeringer.   
 
VV har budsjettert med salg også i 2017. Helgerud Boligstiftelse planlegges solgt i løpet av året. 
Salget vil gi både likviditet og gevinsteffekt i resultat.  Det jobbes, som tidligere, parallelt med 
gjennomgang av hele eiendomsmassen med tanke på effektivisering av antall kvadratmeter i 
bruk samt å få redusert antall kvadratmeter som skal vedlikeholdes.  
 
Totalt sett er likviditetsutviklingen god for foretaket. Det er positive resultater fra de siste årene 
kombinert med fallende og generelt lavt rentenivå og sparing som bidrar til en bedre likviditet 
for foretaket. For budsjettåret er det imidlertid knyttet spenning til likviditetseffekter i 
forbindelse med innføring av momskompensasjon for helseforetakene. Vestre Viken vil følge 
utviklingen nøye sett opp mot trekk i foretakets ramme. Utover dette forventes ingen store 
utfordringer knyttet til likviditeten i løpet av 2017. 
 

4. RISIKOVURDERING  
Foretakets budsjettprosess for 2017 er gjennomført i klinikkene. Det er konkretisert tiltak som 
skal sikre et overskudd på 265 MNOK.  
 
Den tette og gode driftsoppfølgingen av virksomheten vil fortsette i 2017. Styringsmessig vil 
hovedfokus fortsatt være på å oppnå best mulig kostnadskontroll gjennom løpende avstemming 
av resultatutvikling, samt justering av aktivitet og bemanning. 
 
I arbeidet med budsjettet er noen forhold identifisert knyttet til risiko for ikke å oppnå 
budsjettert resultat i 2017. Som det fremgår er de mest kritiske forhold for oppnåelse av et 
resultat på 265 MNOK i budsjett 2017: 
 
Gjestepasientkostnader 
Blant annet som følge av hovedstadsprosessen har Vestre Viken økt egendekning innenfor 
somatiske behandlinger de siste årene.  Dette har ført til en utflating i kjøp av eksterne 
gjestepasientplasser.  I 2016 er konserninternt kjøp fra andre HF i regionen (hovedsakelig fra 
OUS) i tråd med budsjettets forutsetninger. Kjøp fra private og andre regioner er til sammen 
mindre enn forutsatt i budsjett for 2016.  Underforbruket er i hovedsak knyttet til redusert 
kostnader i forbindelse med Fritt Behandlings Valg (FBV) enn forutsatt.  
 
I budsjett for 2017 økes somatiske gjestepasientkostnader (inklusive FBV) med om lag 22 MNOK 
til sammen.  Av veksten er ca 12 MNOK prisvekst, og 10 MNOK er knyttet til økt kjøp av 
tjenester.  
 
Gjestepasientkostnader innenfor psykiatrien og rusbehandling er økende.  Pr november 2016 er 
kjøp av eksterne tjeneste knyttet til psykisk helse og rus 7 MNOK mer enn budsjettert.  Innenfor 
psykiatrien kan det knyttes store kostnader til enkelt pasienter.  Disse kostnader er vanskelig å 
forutse, og varierer mye fra år til år. I budsjettet for 2017 er det budsjettert kostnader på samme 
nivå som i 2016, pluss prisvekst.    
 
Dyre legemidler 
Fra og med 2016 er ansvar for flere H-resept medisiner overført fra Folketrygden til foretaket. I 
2017 vokser antall medikamenter som tilhører ordningen.  Kostnader for disse nye 
medikamenter er budsjettert i tråd med rammefinansiering på 62,7 MNOK. Det finnes ingen 
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erfaringstall som gir faktiske kostnader per opptaksområde.  Det er derfor risiko for at faktiske 
kostnader for VVHFs opptaksområde ikke vil være i samsvar med finansiering mottatt fra HSØ. 
 
MVA-refusjon 
Fra og med 2017 innføres MVA-refusjon for helseforetakene.  I rammen for 2017 er VVHF 
trukket 329 MNOK.  I budsjett for 2017, er det forutsatt at faktiske kostnadsreduksjoner vil være 
på samme nivå som rammetrekket (budsjettnøytralt).  Det er risiko knyttet til faktiske 
refusjoner/kostnadsreduksjoner.  
 
I Helse Sør Øst budsjettsaken 085-2016 om budsjett 2017, er risiko knyttet til MVA-refusjon 
beskrevet: 

«Det er vesentlig usikkerhet mht. beregningsgrunnlaget for uttrekket og konsekvensene av 
ordningen med innføring av nøytral merverdiavgift. Uttrekket er basert på faktisk 
merverdiavgift på kostnader i 2015-regnskapene. Siden uttrekket utgjør et stort beløp kan 
relativt små endringer eller feil i uttrekket få store økonomiske utslag.  
 
Det er også risiko forbundet med registrering av merverdiavgiften som er 
kompensasjonsberettiget i 2017. For å unngå avvik er det viktig å sikre at både system og 
fakturabehandler håndterer dette korrekt. Det blir derfor viktig at det iverksettes gode rutiner 
innen dette området. 
 
Det regionale helseforetaket vil følge utviklingen i 2017, og det tas forbehold om mulige 
endringer i uttrekk og fordeling av dette.» 

 
I sitt styremøte den 17.november 2016, har styret i Helse Sør Øst gitt administrerende direktør 
fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året.  Dette for å bla kunne foreta 
korreksjoner knyttet til risiko til rammetrekk som er foretatt knyttet til MVA-refusjoner.  
Rammetrekket kan bli justert, om det viser seg at noen helseforetak får vesentlig ulemper eller 
fordeler ved innføring i 2017. 
 
ISF-innføring i Psykisk Helse og Rus 
Fra og med 2017 kommer deler av virksomheten innenfor psykisk helse og rus inn under ISF-
ordningen. En slik omlegging vil i en overgangsfase ha risikoelementer som kan påvirke 
foretakets økonomi. 
  



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

 

5. KLINIKKVISE BUDSJETTER 
 
Klinikkdirektør er ansvarlig for å gjennomføre budsjettprosessen innenfor de rammer som 
administrerende direktør til en hver tid fastsetter. Det har overfor klinikkene vært stilt følgende 
prosesskrav i arbeidet med budsjett 2017: 
 
- Tillitsvalgte skal tas med på interne budsjettmøter i klinikken. Det skal foreligge 

drøftingsprotokoll ved oversendelse av klinikkens budsjett til administrerende direktør. 
 

- Nivå 3- og 4 ledere skal alle involveres fullt ut i forhold til prosess rundt avdelingsvise/ 
seksjonsvise rammer og budsjettering av årsverk og aktivitet. Klinikkdirektør skal fastsette 
rammer både for nivå 3 ledere og fordeling ut på nivå 4.  
 

- Klinikkdirektør skal selv delta og lede budsjettmøter med nivå 3 ledere. Administrerende 
direktør anbefaler også at klinikkdirektør deltar i budsjettmøter med nivå 4 ledere. 

 
Følgende leveransekrav har vært stilt overfor klinikkene: 
– Krav om resultat i balanse 
– Konkretisering av tiltak, alle tiltak skal være konkretisert på laveste ledernivå 
– Kobling mellom økonomi og bemanningsutvikling. Sammenhengen mellom resultatbudsjett 

og bemanningsplan skal være kvalitetssikret slik at lønnsbudsjettet og antall årsverk er 
periodisert likt. 

– Tiltakene skal være realistiske, ved manglende tiltak skal synliggjøres som uløst utfordring i 
budsjettet og ikke gjemmes bort. 

– Utviklingen fra prognose 2016 til budsjett 2017 skal forklares med tiltak. 
 
Budsjettmodellen som klinikkene benytter er en tiltaksbasert modell. Tabellen under forklarer 
hva de ulike tiltakskategoriene betyr. Dette som en leseveiledning da denne tabellen er benyttet 
i de klinikkvise budsjettkommentarene som følger. 
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Tiltakstabell - forklaring Alle beløpene oppgis i sum (P17) og fordelt pr resultatgruppe 
(basis, driftsinntekter, varekost, lønn osv)

0 Justering av prognose Budsjettet 2017 tar utgangspunkt i prognosen for 2016.  Fordi Vestre Viken HF 
budsjetterer med 0 resultat pr enhet, vil underskudd i årsprognosen for 2016 gi en 
økt omstillingsutfordring i 2017.

1 Endring i basis 2016-2017 Alle endringer i basisramme oppgis her.  

10 Rammetildeling fra HSØ Endringer er en direkte konsekvens av rammetildeling fra HSØ.  Styres sentralt.

11 Prinsipp- og funksjonsendringer  (budsjett nøytrale) Budsjettnøytrale endringer som følge av prinsippendringer og/eller 
funksjonsendringer.  Styres sentralt.

12 Pensjonsendringer Endring i pensjonskostnader med tilhørende basis korreksjon.  Budsjettnøytrale for 
klinikkene. Styres sentralt.

13 Produktivitetskrav Produktivitetskrav/effektiviseringskrav til klinikkene.  Styres sentralt.

14 Omfordeling og prioritering LM Omfordeling av basisramme som følge av prioriteringer og strategiske satsninger 
som besluttes i ledermøte.  Styres sentralt.

15 Intern basisendringer i klinikkene Omfordeling av basisramme innenfor klinikkene.  Sum skal gå i null.

16 Sentrale justeringer Andre sentrale justeringer av basisramme.

2 Pris- og lønnsjusteringer Lønns og prisjustering og tilhørende kostnads- og inntektsøkninger vises her.

20 Sentrale prisjusteringer Lønns- og prisjustering og tilhøyrende kostnads- og inntektsøkninger iht 
Statsbudsjett og budsjettforutsetninger.  Styres sentralt.

21 Lokale prisjusteringer Prisjusteringer i klinikker ut over generelle prisvekst iht. Statsbudsjett og 
budsjettforutsetninger.  Budsjetteres særskilte i klinikkene.

22 Lønnsendring uten BTO mnd.verk effekt Justering av lønnsnivå som ikke påvirker antall bruttoårsverk i budsjett - for 
eksempel prisjustering på lønn uten årsverksvirkning og overheng.

23 Endring BTO mnd.verk uten økonomi effekt Teknisk kategori for finjustering av bruttoårsverk.  Justeringer påvirker ikke 
økonomien til klinikkene, og er kun av teknisk art.

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2016 Overheng/helårsvirkning av driftsmessige endringer igangsatt i løpet av 2016.  
Hendelser i 2016 som gir økonomiske effekter i 2017. 

30 Driftsmessige endringer med oppstart i 2016 Helårsvirkning av driftsendringer foretatt i 2016.

31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2016 Helårsvirkning av endringer av bemanningsplan/vakanser som er foretatt i 2016.

32 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2016 Helårsvirkning av pågående omstillingsprosjekter.

33 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2016 Helårsvirkning av stretgisk satsninger innført i 2016.

34 Endring i opptaksområdet med oppstart i 2016 Helårsvirkning av endringer i opptaksområdet i 2016.

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2017 Omstilling og driftsmessige endringer i 2017. Summen av endringer i denne 
kategorien skal  motsvare endringene i kategori 0-3 ovenfor.

40 Driftsmessige justeringer i 2017 Nye driftsendringer med oppstart i 2017.

41 Justering av bemanningsplan/vakanser i 2017 Nye planlagte endringer i bemanningsplan/vakanser i 2017.

42 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017 Nye omstillingsprosjekter med oppstart i 2017.

43 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2017 Nye strategiske satsningsområder som innføres med oppstart i 2017 som følge av 
ledermøte vedtak.

44 Endring i opptaksområdet med oppstart i 2017 Konsekvenser av endringer av opptaksområdet i 2017.

45 Endring internhandel i 2017 Netto endring i konsernintern kjøp i 2017 som følge av  "selgende part" prinsipp 
(intern handel avstemning). 

46 Endring sentralisert budsjettrisiko i 2017 Endring i sentralisert budsjettrisiko på overordnet nivå.  Styres sentralt.

5 Uløste utfordring i 2017 Uløpste utfordring i budsjettet

50 Uløst utfordring i 2017 Uløste utfordring pr budsjett leveranse dato.  Klinikkene må jobbe videre for å lukke 
utfordring i løpet av 2017.

Totalt SUM budsjett 2017.  Krav til klinikkene for 2017 er et resultat i balanse - dvs. summen 
av kategoriene ovenfor skal gå i null.
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5.1 Drammen sykehus 
 

5.1.1 Bakgrunn 
 
Klinikk Drammen sykehus består av avdelingene; Medisin, Kirurgi, Barn og ungdom, Gynekologi 
og fødselshjelp, Anestesi, intensiv og operasjon, Ortopedi og akuttmottak, Øre, nese og hals, og 
Nevrologi, revmatologi og rehabilitering.  
 
Drammen sykehus er et lokalsykehus med områdefunksjon for Vestre Viken, innenfor noen 
spesialiteter. Pasientstrømsanalyser viser at ved Drammen sykehus kommer ca. 70 % av 
pasientene fra lokalsykehusområdet, det resterende er relatert til områdefunksjoner. 
 
Klinikk Drammen sykehus har budsjettert med 1733 årsverk for 2017.  
 
Utgangspunktet for budsjett 2017 i Vestre Viken er prognose 2016. I tillegg ble klinikken pålagt 
et produktivitetskrav på 0,75 %, for å sikre fremtidige investeringer i Vestre Viken.  
 
Overordnet mål for budsjett 2017 er et realistisk budsjett i balanse. Det er gjennomført flere 
budsjettmøter på alle ledernivå. Avdelingssjefene, med bistand fra controllerne, har gjennomført 
budsjettmøter med alle seksjonslederne. Prognosen for 2016 og gjeldende bemanningsplaner er 
gjennomgått, og danner grunnlag for lønnsbudsjett i 2017. Varekostnader og andre 
driftskostnader er gjennomgått og budsjettert.  
 

5.1.2 Resultat utvikling 2015 til budsjett 2017 
 

 
 
Drammen sykehus har en større vekst i inntektssiden enn på kostnadssiden, fra prognose 2016 
til budsjett 2017. Dette som en konsekvens av pålagt produktivitetskrav på 12,8 MNOK. Innen 
lønnsområdet forventes en fortsatt vridning fra variabel- til fastlønn. Varekostnader holdes på 
samme nivå som i 2016 per DRG-poeng. Innenfor området varekost er det noe vekst, men også 
noen reduksjoner knyttet til nye innkjøpsavtaler. 
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For øvrig vises det til omtale av utviklingen senere i budsjettkommentarene. 
 

5.1.3 Utfordringsbilde 2017 
 
Den estimerte prognosen for 2016 ved Klinikk Drammen sykehus er et overskudd på 2,6 MNOK. 
Budsjettet for 2017 er i balanse, og det foreligger ingen uløste utfordringer. 
 
Per oktober 2016 er det behandlet 11 064 flere pasienter enn budsjettert ved Drammen 
sykehus, og 16 377 flere enn i samme periode i 2015. Den polikliniske aktiviteten øker mest, 
men døgnaktiviteten har også økt i antall opphold. På grunn av mye virusinfeksjoner, hadde 
klinikken en spesielt krevende situasjon, både i forhold til pasientbelegg og korttidssykdom 
blant egne ansatte, vinteren 2016. 
 
Tidlig i budsjettprosessen ble klinikken pålagt et produktivitetskrav på 0,75 %, noe som 
tilsvarer 12,8 MNOK. Produktivitetskravet ble fordelt i klinikken, etter størrelse på omsetning og 
årsverk.  
 

 
 
Drammen sykehus fikk i 2016 anskaffet en operasjonsrobot, noe som har medført 
engangskostnader.  Drammen sykehus etablerer i 2017 vaktordning for dialyse. 
 
Endring av ordning for MVA (moms) gir store konsekvenser for vektingen i ISF-systemet. Noe 
som er en risiko inn i 2017 budsjettet. For øvrig er budsjettert aktivitetsvekst stor nok til å 
dekke produktivitetskrav og satsningsområder. 
 

5.1.4 Styringsindikatorer  
 
Drammen sykehus har et kontinuerlig og målrettet fokus på ventetider og null fristbrudd. 
Systematisk arbeid over tid, blant annet for å øke tilgjengeligheten, viser gode resultater ved 
flere avdelinger. Samlet ved Drammen sykehus er gjennomsnittlig avviklet ventetid nede i 67 
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dager pr 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 %.  
 

 
 

5.1.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 
 

 
 
Drammen sykehus har en økning på 11,5 årsverk fra prognose 2016 til budsjett 2017. 
 
Etablering av vaktordning for dialyse i Vestre Viken ble prioritert inn i budsjettet for 2016, men 
ikke med en bevilgning som dekket årskostnaden. Den skulle derfor etableres i løpet av 2016 
(etter sommeren), og med en plan om å prioritere budsjett tilsvarende helårseffekt for 2017. 
Etableringen er utsatt til 2017, og bevilgningen gitt i budsjett 2016 på 1,5 MNOK forutsettes 
overført til Drammen sykehus. Ved sluttsaldering i Vestre Viken den 15.november fikk Drammen 
sykehus fordelt 2,8 MNOK som effekt av netto grouper effekt. For å sikre faglig forsvarlighet ble 
vaktordning for dialyse prioritert av ledergruppen ved Drammen sykehus og muliggjort også 
ved omfordeling fra flere avdelinger. I tillegg ble sosialpediater prioritert i 2016 i henhold til 
Oppdragsdokumentet fra HSØ. Det planlegges også å bruke operasjonsrobot til hjemhenting av 
pasienter fra OUS. 
 
Omstilling 
 
Drammen sykehus har ingen større omstillingsprosjekter som er planlagt i 2017. Videre 
oppfølging av igangsatte tiltak i 2016 er hovedfokus. Budsjettet for 2017 er i balanse, og 
hensyntatt kravene i oppdraget til spesialisthelsetjenesten. 

Styringsparametre 2015 2016
prognose

2017
budsjett

Virkelig 76 67
Mål 70 68

Avvik 6 -1 0
Virkelig 0,7 % 0,5 %

Mål 0,0 % 0,0 %
Avvik 0,7 % 0,5 % 0,0 %

KVALITET - Gj.snitt. ventetid 
avviklet for pas. totalt. DAGER

KVALITET - Fristbrudd for 
rettighetspas. (ny def.) ANDEL
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5.1.6 Bemanningsbudsjett 
 

 
 
Drammen sykehus har i budsjettprosess 2017 hatt et sterkt fokus på ikke å øke årsverk samlet 
sett. Veksten i årsverk skyldes i hovedsak årsverk til vaktordning for dialyse, sosialpediater, 
oralkirurgi, vakanser fra 2016 og noe kapasitetstilpasning.  
 

5.1.7 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2015 til 2017 
 

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bud 2017 1 704,0 1 692,5 1 708,7 1 708,6 1 709,3 1 704,7 1 720,2 1 791,2 1 823,5 1 748,4 1 735,7 1 745,2
2016 1 683,1 1 680,1 1 700,6 1 702,3 1 703,3 1 702,7 1 726,3 1 779,8 1 816,3 1 726,0 1 709,5 1 727,1
2015 1 635,3 1 621,6 1 656,3 1 652,8 1 653,6 1 656,4 1 670,9 1 738,2 1 776,0 1 702,5 1 691,6 1 695,4
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Drammen sykehus har budsjettert med en aktivitetsøkning på 3,5 % vekst i DRG poeng fra 
prognose 2016 til budsjett 2017. Aktivitetsøkningen innbefatter også groupereffekt. Realveksten 
er på 7187 opphold, herav 384 døgnopphold. 
 
DRG-poeng per månedsverk viser en vekst på 2,8 %, og en nedgang i kostnad per DRG-poeng på 
3,3 %. Inkludert i denne nedgangen, er uttrekk av MVA i budsjettet på 52,3 MNOK knyttet til 
varekost og andre driftskostnader. En beregnet positiv groupereffekt, gir en tilleggsvekst i DRG 
poeng som er av teknisk karakter.  Det at DRG-poeng per årsverk fortsetter å øke er et av flere 
synlige parametere knyttet til at Drammen sykehus jobber etter prinsippet for kontinuerlig 
forbedring og gjennomfører nødvendige endringer med fokus på kvalitet i pasientbehandlingen 
og godt arbeidsmiljø. 
 

5.1.8 Prosess 
 
Den 15.september ble det gjennomført budsjettseminar med ledergruppe, klinikkstab, 
controllere, HR-rådgiver, klinikktillitsvalgte, klinikkhovedverneombud og brukerrepresentant. 
Her presenterte avdelingssjefene hvordan avdelingen skulle løse produktivitetskravet, herunder 
vurdering av mulighetsrom med presentasjon fra tre avdelingssjefer. 
 
Den 3.november ble det avholdt møte med klinikkledelse, avdelingssjefer, klinikktillitsvalgte og 
klinikkhovedverneombud, med avdelingsvise presentasjoner av status budsjett 2017. 
 
Den 24.november ble det gjennomført drøfting. 
 
Den 30.november ble Budsjett 2017 AMU behandlet. 
 

5.1.9 Risikovurdering 
 
Risikovurdering av det helhetlige budsjettet ble gjennomført den 21.november med 
klinikkdirektør, avdelingssjefer, klinikkhovedverneombud, klinikktillitsvalgte, 
brukerrepresentanter, klinikkstab og controllere. I forkant av risikovurderingen ble det utsendt 
overordnet mal for risikovurdering, drøftingsnotat og en presentasjon som inneholder 
overordnet budsjett, og aktivitets- og bemanningsendringer per avdeling.  
 
Det ble, i henhold til overordnet mal, foretatt en vurdering knyttet til økonomisk risiko, 
herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet, manglende oppnåelse av 
bemanningsbudsjett, manglende oppnåelse av reduksjon i variabel lønn og manglende 
oppnåelse av reduserte andre kostnader. Det ble også vurdert om budsjettet innebærer noen 
risiko for at det har negativ påvirkning knyttet til medarbeidertilfredshet, pasientsikkerhet, 
ventetider, fristbrudd, forløpstider kreft og pasientopplevd kvalitet.  
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5.2 Bærum sykehus 
 

5.2.1 Bakgrunn 
Bærum sykehus er et stort akuttsykehus med et opptaksområde for en befolkning på 185.000 
per 2016. Utover dette har sykehuset noen områdefunksjoner for hele Vestre Viken sin 
befolkning på omlag 480.000. 
 
Bærum sykehus er organisert i 6 avdelinger – medisinsk avdeling, kirurgisk avdeling, ortopedisk 
avdeling, avdeling for gynekologi og fødselshjelp, avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og 
akuttmottak og avdeling for medisinsk forskning. 
 
Klinikken lønner om lag 974 brutto årsverk, fordelt på rundt 1200 ansatte.  
 
I prosessen i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet 2017 har tillitsvalgte, vernetjenesten og 
brukerrepresentanter vært invitert/deltatt. 
 

5.2.2 Resultat utvikling 2015 til budsjett 2017 
 

 
 
Klinikk Bærum sykehus overtok i 2012 en drift fra 2011 med et underskudd på 47,8 MNOK. 
Klinikken hadde 42,6 MNOK i underskudd i 2012, redusert til et underskudd på 19,2 MNOK i 
2013, et overskudd på 4,9 MNOK i 2014 og et underskudd på 9,9 MNOK i 2015.  
 
Fra september 2016 er det satt i gang tiltak med sikte på å bedre resultatet inneværende år, 
samt bedre styringsfarten inn i 2017. 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 mindreforbruk. Denne 
kostnadskontrollen vil bidra til styringsfarten inn i 2017. 
 

Bærum sykehus Resultat 
2015

Budsjett
2016

Prognose
2016

Budsjett
2017

Endring
2017 - 
2016

Basisramme 273 937 326 452 326 452 241 231 -26,1 %

ISF-inntekter 562 787 593 656 587 400 623 985 6,2 %

Gjestepasient inntekter 23 406 29 035 24 033 25 030 4,1 %

Øvrige driftsinntekter 62 073 57 393 56 635 58 834 3,9 %

Sum inntekter 922 203 1 006 536 994 520 949 080 -4,6 %

Varekostnader 120 812 123 984 120 539 97 313 -19,3 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 4 853 5 460 3 843 3 947 2,7 %

Innleid arbeidskraft 10 859 5 059 5 276 3 721 -29,5 %

Lønnskostnader 783 849 862 231 861 052 834 694 -3,1 %

Avskrivninger 0 0 0 0  

Andre driftskostnader 11 720 9 802 10 469 9 407 -10,1 %

Netto finanskostnader 14 0 -2 -2  

Sum drifts- og finanskostnader 932 107 1 006 536 1 001 177 949 080 -5,2 %

Resultat -9 904 0 -6 657 0 -100,0 %
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Det er forventet et underskudd i 2016 på 6,657 MNOK, som forklares med lavere ISF inntekter 
enn planlagt, grunnet arbeidskonflikt med Akademikerne Helse og en reduksjon i antall ø-hjelps 
pasienter i forhold til tidligere år. Per oktober er det dog behandlet 5337 flere pasienter enn i 
samme periode i 2015. Det er kontroll på kostnadene med et kostnadsnivå som er lavere enn 
budsjett i 2016. 
 
Som følge av MVA reformen er det lagt inn reduksjon i basisramme med tilhørende reduksjon i 
de beregnede MVA-kostnader på 25 MNOK.  
 
Videre er det lagt inn en reduksjon i pensjonskostnader ihht til aktuarberegning, hvilket 
innebærer en reduksjon på 50 MNOK fra 2016 i både basisramme og pensjonskostnader. 
 
Klinikken forventer å levere et regnskap i balanse for 2017. 
 

5.2.3 Utfordringsbilde 2017 

 
 
Bærum sykehus prognostiserer med et underskudd på 6,7 MNOK i 2016.  
 
Klinikken er pålagt i budsjett for 2017 et effektivitetskrav på 6,5 MNOK.  I tillegg er det satt av 
4,4 MNOK på klinikknivå for å møte uforutsette utfordringer samt eventuelle satsningsbehov. 
 
Det er gjort en kritisk gjennomgang av alle de tiltak som er satt i gang høsten 2016, med sikte på 
hvilke som kan videreføres inn i 2017. 
 
For å møte de ovennevnte utfordringene er det budsjettert med omstillingstiltak på 19,3 MNOK. 
Omstillingstiltakene beskrives nærmere i kapittel 5.2.5. 

BS
1. Prognose 2016 (+ = pos i tiv, - = negativ) -6 657 

Reversering av engangseffekter i 2016:
Effektivitetskrav (netto) -6 519 
Sentral avsetning -4 463 
Kurs engangeffekter -860 
Annet -828 

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2017 -19 327 

Endringer i 2017 (inkl budsjetterte tiltak):
Økt aktivitet 11 403
Redusert lønnskostnad og innleie fra eksterne 
vikarbyrå

7 924

3. Budsjettert styringsfart  2017 (1+2) 0
Resultatkrav 0

4. Uløste utfordringsbildet budsjett 2017 0
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5.2.4 Styringsindikatorer  
Prosessen med identifisering av styringsindikatorer med tilhørende måltall er pågående etter 
plan og det tas forbehold om endring i parametere og måltall.  Bærum sykehus jobber 
systematisk med å redusere etterslepet av ventende pasienter og planlegger med:  

• ingen fristbrudd i 2017 
• en målsetning for gjennomsnittlig ventetid på lavere enn 65 dager i 2017 

 

 
 

5.2.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 
 

 
 
Overordnet tabell viser en oppsummert oversikt over hvordan klinikkens prognose for 2016, 
samt nye utfordringer i 2017, håndteres i budsjett 2017. Alle avdelinger har levert et budsjett 
hvor løsninger for utfordringsbildet er innarbeidet fullt ut.  

Styringsparametre 2015 2016
prognose

2017
budsjett

Virkelig 68 65
Mål 66 65 65

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Avvik 0,9 % 0,9 %

KVALITET - Gj.snitt. ventetid 
avviklet for pas. totalt. DAGER

KVALITET - Fristbrudd for 
rettighetspas. (ny def.) ANDEL

Bærum sykehus Budsjett
2017 Basisramme

Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre 
driftskostna

der

 Netto 
finans

Gj.snitt
brutto 

årsverk

0 Prognose 2016  6 657 - 326 452 - 668 067  129 658  861 051  10 469 - 2 974,8

1 Endring i basis 2016-2017  6 519  57 295   - 50 776   0,0

2 Pris og lønnsjusteringer - 2 394  27 926 - 27 982 - 21 059  19 768 - 1 047  0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2016 - 6 557  - 5 888  145 - 814   -1,3

30 Driftsmessige endringer med oppstart i  2016 - 1 311  - 5 060  263  3 486   3,2
31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i  
2016  1 187   - 118  1 305   1,9

32 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2016 - 6 433  - 828  - 5 605   -6,4

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2017 - 4 224  - 5 912 - 3 763  5 466 - 15  5,4

40 Driftsmessige justeringer i  2017 - 4 683  - 5 494 - 2 453  3 236  27  0,3
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i  2017  3 399     3 441 - 42  6,7
42 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2017 - 2 940  - 418 - 1 310 - 1 211   -1,6
Totalt  - 241 231 - 707 849  104 981  834 695  9 407 - 2 978,9
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Omstillingstiltak og uløste utfordring – spesifikasjon og videre prosess 
 

 
 
Klinikkens tiltak for å bringe økonomien i balanse i 2017 er gruppert i 2 hovedkategorier og vil 
følges opp gjennom 2017. Kategoriene består av en kombinasjon av helårseffekter av tiltak 
igangsatt i 2016 samt nye tiltak i 2017. 
 
Økt aktivitet 
I tråd med føringer fra Helse Sørøst er det lagt opp til en økning i aktiviteten på Bærum sykehus, 
ved å behandle flere pasienter, ut fra viten om etterspørsel og ventelister innenfor de forskjellige 
områdene.  
 
Det er samlet sett lagt inn økte inntekter på 15,9 MNOK og tilhørende økte kostnader på 4,5 
MNOK (6,8 årsverk). Netto tiltakseffekt i 2017 er 11,4 MNOK, hvorav 6 MNOK er helårseffekter 
av endringer igangsatt i 2016. 

 
Bærum sykehus er den klinikken i Vestre Viken hvor flest leger ble tatt ut i streik (14) som følge 
av arbeidskonflikten med Akademikerne helse høsten 2016. De økonomiske konsekvensene av 
arbeidskonflikten utgjør 2 MNOK for klinikken. Dette er en engangseffekt som ikke er 
budsjettert for i 2017.   
 
Helårseffekter innen plastikk kirurgi og urologi grunnet forsinket oppstart av operatører i 2016 
er lagt inn med full effekt på inntekter, lønn og varekostnader i 2017.  Det er startet med ESWL 
behandling av nyrestein på Bærum for hele Vestre Viken høsten 2016 som er videreført med 
helårseffekt i 2017. 
 
I 2016 anskaffet klinikken bentetthetsmåler som er videreført med helårseffekter i 2017. Det er 
videre lagt inn en økning på ortopedisk aktivitet grunnet bedre utnyttelse av operasjonsstuene, 
samt utførelse av flere nerveblokader. 
 
Det er også vært en økning i gynekologisk behandling av innlagte pasienter høsten 2016, som er 
videreført i budsjett 2017. 
 
På føde/barsel er det på høsten åpnet to nye polikliniske tilbud som videreføres inn i 2017. 
 
Med utgangspunkt i beregnet og forventet økning i pågangen av medisinske pasienter er det lagt 
til grunn en økning i heldøgnspasienter på 1,2 prosent. Tilsvarende er det lagt opp til en økning i 
poliklinisk kreftbehandling på 1,5 prosent. 
 

Bærum sykehus Budsjett
2017

Basis-
ramme

Salgs- og 
drifts-

inntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre drifts-
kostnader

Gj.snitt
brutto årsverk

32 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2016 - 10 115  - 9 764  261 - 612  -1,3

Økt aktivitet - helår - 5 946  - 9 764  379  3 439  2,9
Redusert lønnskostnad og innleie fra eksterne 
vikarbyrå - helår

- 4 170   - 118 - 4 052  -4,1

42_Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017 - 9 212  - 6 154 - 3 810  794 - 42 5,5

Økt aktivitet - 5 457  - 6 154 - 2 300  2 997  3,9
Redusert lønnskostnad og innleie fra eksterne 
vikarbyrå

- 3 754   - 1 510 - 2 202 - 42 1,6

5_Uløst utfordring i 2017       0,0

Totalt - 19 327  - 15 918 - 3 549  182 - 42 4,2
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Understøttende tiltak for oppnåelse av bedre utnyttelse av operasjonsstuene er gjennomføring 
av forbedringsprosjekt på dagkirurgien, samt videreføring av forbedringsarbeidet på 
hovedoperasjon. 
 
Redusert lønnskostnad og innleie fra eksterne vikarbyrå 
Som nevnt tidligere i saken har klinikken, grunnet negativ økonomisk utvikling gjennom 2016, 
satt i gang med innsparingstiltak høsten 2016. En betydelig andel av tiltakene er redusert lønn 
gjennom tett oppfølging av fast og variabel lønn. Følgende tiltak er innført: 

• All variabel lønn og innleie fra eksterne vikarbyråer skal godkjennes i avdelingene ved 
bruk av skjema. 

• Tett oppfølging av bruk av variable timer på ukesbasis i hele organisasjonen. 
• Klinikken vil ha fjernet en vesentlig del av etterslepet av ventende pasienter på 

poliklinikk i løpet av inneværende år, med tilsvarende redusert behov for prosjektarbeid 
på kveldstid i 2017.  

 
Disse tiltakene videreføres i 2017. 
 
Det er samlet sett lagt inn netto reduserte lønnskostnader og ekstern innleie fra vikarbyrå i 
budsjett 2017 på 7,9 MNOK (- 2,6 årsverk), hvorav 4,2 MNOK er helårseffekter av endringer 
igangsatt i 2016.  
 
Innen dette er det budsjettert realistisk for forventet fravær og permisjoner i 2017, samt 
midlertidige ledigholdte stillinger i 2016 hvilket utgjør 6,4 årsverk. 
 

5.2.6 Bemanningsbudsjett 

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bud 2017 963,6 968,3 975,4 961,4 956,3 954,8 975,3 1 028,0 1 028,1 988,5 974,9 972,4
2016 956,2 958,5 962,0 955,7 956,3 962,1 982,7 1 023,0 1 023,1 978,6 959,2 950,0
2015 912,9 933,4 940,4 929,9 925,5 925,2 947,7 974,8 984,4 965,4 953,5 956,1

840,0

860,0

880,0

900,0

920,0

940,0

960,0

980,0

1 000,0

1 020,0

1 040,0

Bt
o 

M
ån

ed
sv

er
k



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

Klinikken legger i budsjett 2017 opp til en økning på 4,1 brutto årsverk, men med en tilhørende 
aktivitetsvekst. Dette er planlagt å gi en ytterligere forbedring i produktivitet, som fremgår 
nedenfor. 
 
Den planlagte veksten på 4,1 brutto årsverk forklares av følgende endringer: 

• -9,1 Reduksjon i fast og variabel lønn 
• +6,4 Vakante stillinger og permisjoner 
• +6,8 Økt aktivitet og organisatoriske endringer 

 
Klinikken er i gang med kvalitetssikring av periodisering av budsjett. Det tas forbehold om 
endringer i periodiseringen av årsverk i budsjett 2017.  
 

5.2.7 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2015 til 2017 
 

 
 
Klinikk Bærum sykehus har økt pasientbehandlingen fra år til år siden 2011 med over 4 % hvert 
år. Samlet for perioden 2011 til 2015 er veksten i antall DRG poeng på 21,3 %.  Fra 2015 til 2016 
er veksten 2,4 %. 
 
Målt i DRG poeng budsjetteres det, etter at forventet konsekvens av nye DRG vekter i 2017 er 
innarbeidet, med en økning på 4,2 % fra 2016 (prognose) til 2017. Av dette utgjør egen vekst i 
antall opphold og konsultasjoner 2,4 % og effekten av nye DRG vekter i 2017 1,8 %.  Vekst i 
2017 er på samme nivå som historisk økning, og anses som realistisk. 
 
Omfanget av utskrivningsklare pasienter er redusert etter innføringen av 
samhandlingsreformen. Nivået i 2016 er akseptabelt og planlegges videreført i 2017. 
 
Bærum sykehus har vist en årlig bedring i produktiviteten, målt i DRG poeng per brutto årsverk, 
fra innføringen av stedlig ledelse i 2012. Produktiviteten økte med 3,3 % fra 2012 til 2013, med 
6,5 % fra 2013 til 2014 og med 3,5 % fra 2014 til 2015. Samlet for perioden fra 2012 til 2015 har 
produktivitetsveksten vært på 14,3 %. 
 
Den planlagte økte pasientbehandlingen i 2017, med tilhørende bruk av årsverk, vil gi en 
ytterligere 3,8 % produktivitetsøkning fra prognose 2016 til budsjett 2017. Kostnad per pasient 
faller med 0,4 % på tross av at forventet lønnsvekst 2017 er lagt inn i budsjettet. 

Bærum sykehus Faktisk 2015 Prognose 2016 Budsjett 2017 % endring 2017

antall Poeng antall Poeng antall Poeng antall Poeng

Døgnbehandling 20 114 21489,2 20 902 22153,4 21 330 22873,2 2,0 % 3,2 %

Dagopphold 5 226 517,2 4 950 450,8 5 024 461,6 1,5 % 2,4 %

Dagkirurgi 3 502 1431,0 3 332 1334,1 3 460 1470,8 3,8 % 10,2 %

Poliklinikk 81 108 4001,6 89 391 4293,6 92 293 4615,2 3,2 % 7,5 %

SUM 109 950 27439,0 118 575 28231,9 122 107 29420,8 3,0 % 4,2 %

Liggedøgn 74 084 69 930 71 141 1,7 %

Utskrivningsklare pasienter liggedøgn 589 250 250 0,0 %

Brutto månedsverk 946 975 979 0,4 %

Totale kostnader eksl. Pensjon  (NOK tusen) 649 588 670 899 696 225 3,8 %

DRG-poeng pr månedsverk 29,0 29,0 30,1 3,8 %

Kostnad pr DRG-poeng 23 674 23 764 23 664 -0,4 %
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5.2.8 Prosess 
Forslag til budsjett 2017 tar utgangspunkt i tildelt basisrammeinntekter for 2017. Med 
utgangspunkt i rammen fra 2016 ble klinikken trukket 0,75 % (7,5 MNOK) i basisramme. 
Etter sommeren ble det utarbeidet økonomiske prognoser ned på alle ansvarssteder i klinikken. 
Sammen med tildelte basisrammeinntekter og vurdering av nye risikoområder, dannet summen 
av alle prognosene, utfordringsbildet til Bærum sykehus. Utfordringsbildet ble presentert 
ledergruppa, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i møtet 2.september. Den gang vurdert til 
19 MNOK. 
 
Risikovurdering av budsjett 2017 ble gjennomført på klinikk Bærum sykehus 23.november med 
klinikkledelsen, stab, hovedverneombud og tillitsvalgte. På bakgrunn av dette finner endelig 
drøfting sted, 30.november. Gjennomført risikovurdering vedlegges drøftingen. Klinikken 
leverer endelig budsjettet 30. november. 
 
I møtet 2.september ble det startet en prosess for håndtering av utfordringsbildet. Etter at 
regnskapet for august ble kjent satte klinikkens avdelinger i gang ekstraordinære tiltak for å 
bedre resultatet inneværende år. Grunnet negative økonomiske resultater i august og september 
besluttet foretaksledelsen i Vestre Viken å skjerpe rammetrekket i 2017 til 0,85 % (8,5 MNOK). 
Klinikkens ledergruppe konkluderte i ledermøte 20. oktober med fordeling av trekk i 
basisramme til avdelingene. I dette ligger ledergruppen på Bærum sykehus sitt ønske om å sette 
av 1 MNOK i klinikkledelsen til reserve for uforutsette utfordringer samt eventuelle 
satsningsbehov. 
 
I ledermøtene i Vestre Viken 01.11.2016 og 15.11.2016 ble det besluttet å øke klinikkens 
basisramme: 

• Grunnet reduksjon av effektiviseringskrav fra 0,85 % – til 0,75 % (1 MNOK) 
• Økning i klinikkens basisramme på 2,2 MNOK grunnet nye DRG vekter i 2017 

 
Disse økninger i basisrammene er satt av på klinikknivå som reserve for uforutsette 
utfordringer, samt eventuelle satsningsbehov. 
 
Til budsjettleveransen 18. november er det jobbet grundig og godt med å finne løsninger for 
utfordringsbildet i avdelingene. Alle avdelinger leverte et budsjett hvor løsninger for 
utfordringsbildet er innarbeidet fullt ut.  
 
Underveis i prosessen med utarbeidelse av detaljert budsjett har det vært avholdt statusmøter 
med ledergruppen, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og brukerrepresentanter. I tillegg er 
det avholdt tilsvarende møter i avdelingene. 
 
Klinikkdirektør planlegger gjennomføring av dialogmøter med alle sykehusets seksjonsledere 
med fokus på hvordan seksjonene arbeider både faglig, kvalitetsmessig og med sine 
budsjettmessige utfordringer. 
  
Drøftingen av budsjettet for 2016 for Bærum sykehus ble gjennomført 25. november.  
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5.2.9 Risikovurdering 
Den gjennomførte risikovurderingen er gjort med utgangspunkt i det foreslåtte budsjett for 
Bærum sykehus i 2017. Andre forhold som påvirker risiko er eksterne områder som KMD, KIS 
og BRK. Disse er ikke risikovurdert, men påvirker i stor grad gjennomføring av budsjett. 
Grunnen til at BRK ikke er risikovurdert i ROS for budsjett klinikk Bærum sykehus (BS), er at det 
formelt sett er driftsbudsjettet for BS som risikovurderes i denne sammenheng. Imidlertid vil en 
endring i premissene for BRK kunne få betydelige konsekvenser som påvirker driften på Bærum 
sykehus allerede i budsjettperioden 2017 foruten i årene fremover. 
 
Møtet ble gjennomført med deltagelse fra klinikkens ledergruppe og sentral stab, de tillitsvalgte 
og hovedverneombud. Det er enighet i vurdering av risikoelementene, samt foreslått tiltak.  
Klinikken har vurdert 8 risikoområder – 3 økonomiske risikoer og 5 ikke-økonomiske risikoer. 2 
risikoområder ble vurdert til rødt, 2 ble vurdert til gult og 4 til grønt. Begge risikoområdene 
merket rødt, samt ett av risikoområdene merket gult, ble besluttet å følges opp særskilt. Disse 
er: 

• Manglende oppnåelse planlagt aktivitet (rødt) 
• Manglede oppnåelse redusert variabel lønn (rødt) 
• Manglende oppnåelse av bemanningsreduksjoner (gult) 

 
Innen disse områdene er det utarbeidet egne tiltak. Iverksettelsen av tiltaksplanen reduserer 
den vurderte risikoen til et nivå vi per nå aksepterer.  Klinikken vil følge dette opp gjennom 
ledermøter og oppfølgingsmøter i 2017, samt at klinikken gjennomfører en revidering av denne 
risikovurderingen innen første kvartal 2017. 
 

5.2.10 Andre forhold 
Som beskrevet i tiltaksplan i risikovurdering av budsjettet legges det opp til en tett oppfølging av 
aktivitet og kostnader med hyppig og regelmessig rapportering av aktivitet og timeforbruk. 
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5.3 Ringerike Sykehus 

5.3.1 Bakgrunn 
Klinikk Ringerike har 708 ansatte, fordelt på 550 brutto årsverk. Klinikken er organisert med 2 
avdelingssjefer med 23 underliggende avdelinger som hver har en budsjettansvarlig leder. 
Økonomisk resultat pr oktober er positivt med 1 MNOK.  
 
Budsjett 2017 er utarbeidet av, og forankret med, samtlige nivå 3- og 4-ledere. Det er avholdt 
jevnlige dialogmøter med tillitsvalgte og klinikkhovedverneombud hvor det er orientert om 
status og prosess, samt gjennomført risikovurdering og drøfting av budsjettet. 

5.3.2 Resultat utvikling 2015 til budsjett 2017 

 
 
Klinikken hadde et overskudd på 6,4 MNOK i 2015, og har en prognose på 1,6 MNOK i overskudd 
for 2016. Budsjett 2017 er utarbeidet med resultat i balanse. Inntekter reduseres med 4,9 %, og 
kostnader reduseres med 4,7 %. Reduksjon i lønnskostnader skyldes lavere pensjonskostnader i 
2017, og tilsvarende basisreduksjon. Resten av kostnadsreduksjonen skyldes innføring av mva-
refusjon. Vekst i ISF- og gjestepasientinntekter skyldes kun sentralt beregnet effekt av nye 
indekser. Antall budsjetterte opphold fra klinikkens side utgjør en økning på 0,2 % fra 2016. 
 
Budsjettet viderefører klinikkens prinsipp om styrket fast bemanning, og målsetting om 
redusert bruk av vikarbyrå og variabel lønn. Budsjettet tar også høyde for kostnader knyttet til 
intermediær avdeling på Hallingdal Sjukestugu (åpnet 1. september 2016), hvor klinikk 
Ringerike drifter 20 senger i samarbeid med Ål kommune (10 senger tilhører 
spesialisthelsetjenesten og 10 senger tilhører kommunene).  

Klinikk Ringerike Resultat 
2015

Budsjett
2016

Prognose
2016

Budsjett
2017

Endring
2017 - 2016

Basisramme 166 103 197 144 197 144 148 717 -24,6 %

ISF-inntekter 310 011 319 569 327 972 345 614 5,4 %

Gjestepasient inntekter 15 602 14 966 18 947 19 590 3,4 %

Øvrige driftsinntekter 39 600 39 426 36 691 38 141 4,0 %
Sum inntekter 531 316 571 105 580 754 552 062 -4,9 %
Varekostnader 58 116 59 080 64 280 50 433 -21,5 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 3 720 3 593 3 811 3 568 -6,4 %
Innleid arbeidskraft 10 392 6 214 10 026 7 283 -27,4 %
Lønnskostnader 447 380 495 694 494 670 484 933 -2,0 %

Avskrivninger 0 0 0 0  

Andre driftskostnader 5 252 6 525 6 351 5 845 -8,0 %

Netto finanskostnader 4 0 0 0  
Sum drifts- og finanskostnader 524 864 571 106 579 138 552 062 -4,7 %

Resultat 6 452 -1 1 616 0 -100,0 %
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5.3.3 Utfordringsbilde 2017 

 
 
Prognose 2016 medvirker til positiv styringsfart inn i 2017 med 1,6 MNOK. Klinikken har fått et 
produktivitetskrav på 2,5 MNOK i 2017. Økning i aktivitet tilsvarer 0,9 MNOK i inntekt, og øvrige 
satsingsområder skal gi en positiv effekt på 0,2 MNOK. Det ligger ingen uløste utfordringer i 
budsjett 2017. Korrigert styringsfart inn i 2017 er balanse. 
 

5.3.4 Styringsindikatorer  
 

 
 
Klinikken har i flere år arbeidet målrettet med avvikling av ventetider og reduksjon av 
fristbrudd. Pr oktober er gjennomsnittlig avviklet ventetid 55 dager, som er noe over klinikkens 
målsetting. Klinikken legger mål for 2017 til 55 dager, 10 dager lavere enn nasjonalt mål. Andel 
avviklede fristbrudd hittil i år er 1,2 %.  Målsetting for 2017 er 0 %. 
 

RS
1. Prognose 2016 (+ = positiv, - = negativ) 1 615

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2017 1 615

Endring i 2017 (inklusiv budsjettert tiltak):
Strategisk satsning 222
Økt aktivitet 900
Rammetrekk (produktivitetskrav) -2 500 
Diverse endringer -237 
3. Budsjettert styringsfart  2017 (1+2) 0
Resultatkrav 0

4. Uløste utfordringsbildet budsjett 2017 0

Styringsparametre 2015 2016
prognose

2017
budsjett

Virkelig 55 55
Mål 55 52 55

Avvik 0 3
Virkelig 0,8 % 1,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Avvik 0,8 % 1,0 %

KVALITET - Gj.snitt. ventetid 
avviklet for pas. totalt. DAGER

KVALITET - Fristbrudd for 
rettighetspas. (ny def.) ANDEL
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5.3.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 

 
 
Kategori 1 og 2 i tabellen inneholder diverse rammekorrigeringer, samt pris- og 
lønnsjusteringer.  
 
Kategori 30 inneholder overdragelse av HSS legevakt til kommunen i 2016 og medfører en 
årsverksreduksjon på 2,6 årsverk. Kategori 33 inneholder kostnader knyttet til helårseffekt av 
ny intermediær avdeling på HSS sengepost, tilsvarende 5,4 årsverk.  
 
Kategori 40 inneholder årsverk knyttet til endring i kompetanseutvikling (vikarkostnader). I 
kategori 41 ligger lønns- og vikarkostnader som tilsammen utgjør økning på 2 årsverk. I kategori 
43 ligger satsingsområdene for 2017, som omhandler LIS-lege innen gynekologi, overlege 
hematologi og styrking av intensivavdelingen for å redusere vikarkostnader.  
 
 
Omstillingstiltak og uløste utfordring – spesifikasjon og videre prosess 
 
Klinikken har ingen uløst utfordring i budsjettet. Satsingsområdene er omtalt ovenfor, og 
målsettingen er å drifte klinikken i økonomisk balanse i 2017. Det kreves stor grad av 
budsjettdisiplin fra samtlige ledere. Økonomisk status pr avdeling og seksjon følges opp meget 
grundig hver måned, og eventuelle negative avvik vil omgående avdekkes og nødvendige tiltak 
iverksettes. 

Ringerike sykehus Budsjett
2017 Basisramme

Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre 
driftskostnader

Gj.snitt
brutto 

årsverk

0 Prognose 2016 - 1 615 - 197 144 - 383 610  78 118  494 671  6 351 550,7

1 Endring i basis 2016-2017  2 200  31 136   - 28 936  0,0

2 Pris og lønnsjusteringer  1 328  17 291 - 15 469 - 10 545  10 441 - 391 0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2016  2 389  - 569 - 202  3 319 - 159 2,8

30 Driftsmessige endringer med oppstart i  2016  740   2 552  - 1 812  -2,6

33 Strategiske satsningsområder med oppstart i  2016  1 649  - 3 121 - 202  5 131 - 159 5,4

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2017 - 4 302  - 3 697 - 6 086  5 439  44 4,4

40 Driftsmessige justeringer i  2017 - 6 698  - 3 651 - 3 200  385 - 232 0,3
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i  2017  3 823    763  3 059 0,0 2,0

43 Strategiske satsningsområder med oppstart i  2017 - 1 426  - 46 - 3 650  1 994  276 2,2

Totalt  - 148 717 - 403 345  61 284  484 933  5 845 557,9
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5.3.6 Bemanningsbudsjett 

 
 
I 2015 hadde klinikken 538 brutto årsverk. Antall årsverk hittil i år (pr november) er 549, som 
er 3 lavere enn budsjett. I budsjett 2017 er det lagt inn kostnadsøkning tilsvarende 7 brutto 
årsverk. Dette omfatter blant annet LIS-lege på gynekologi, overlege hematologi og styrking av 
intensivavdelingen med flere faste stillinger. 
 

5.3.7 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2015 til 2017 

 
 

Ringerike Faktisk 2015 Prognose 2016 Budsjett 2017 % endring 2017
antall Poeng antall Poeng antall Poeng antall Poeng

Døgnbehandling 12 359 11 929 12 428 12 632 12 618 12 905 1,5 % 2,2 %

Dagopphold 4 647 465 4 054 321 4 156 337 2,5 % 5,1 %

Dagkirurgi 1 792 743 1 910 731 1 741 764 -8,8 % 4,5 %

Poliklinikk 47 299 2 057 49 890 2 197 49 880 2 397 0,0 % 9,1 %

SUM 66 097 15 194 68 282 15 881 68 395 16 403 0,2 % 3,3 %

Liggedøgn 32 401 41 533 42 397 2,1 %

Utskrivningsklare pasienter liggedøgn 258 200 140 -30,0 %

Brutto månedsverk 536 551 558 1,3 %

Totale kostnader eksl. Pensjon  (NOK tusen) 447 154 469 003 484 169 3,2 %

DRG-poeng pr månedsverk 28,3 28,8 29,4 2,0 %

Kostnad pr DRG-poeng 29 430 29 533 29 518 -0,1 %
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Fra 2015 til 2016 har klinikken økt antall opphold med 3,2 %. Fra 2016 til 2017 er total økning 
på 0,2 %, hvorav økning i antall opphold på døgnbehandling utgjør 1,5 % og dagopphold utgjør 
2,5 %. Dagkirurgi reduseres med 8,8 % og skyldes at varicebehandlinger avvikles etter 
sommeren grunnet mangel på karkirurg. Aktivitet på poliklinikk er lagt på samme nivå som i år.  
Produktivitet målt i DRG-poeng pr månedsverk har økt med 4,3 % fra 2015 til 2016. Budsjett 
2017 ligger 3,3 % høyere enn 2016 på grunn av endringer i DRG-indeks. Kostnad (eksklusiv 
pensjon) pr DRG-poeng reduseres med 0,1 % fra prognosen i år til budsjett 2017. 
 

5.3.8 Prosess 
Arbeidet med budsjett 2017 har vært del av en kontinuerlig prosess med informasjon fra 
ledelsen på dialogmøter om økonomisk status for klinikken, samt orientering om det 
prognosearbeidet som gjøres månedlig med budsjettansvarlige ledere. Budsjettet er utarbeidet 
av budsjettansvarlige ledere, i nært samarbeid med avdelingssjefer, analysesjef og controller. 
I starten av juni ble tidsplan for budsjettprosessen presentert og gjennomgått. Det er avholdt 
månedlige oppfølgingsmøter med alle ledere på nivå 3 og 4 gjennom året, og gjennomført 
prognosemøter og budsjettmøter fra august og utover høsten. Orientering om status for 
budsjettprosessen er jevnlig gitt i dialogmøter med tillitsvalgte og klinikkhovedverneombud.  
I mai ble det avholdt heldags strategiseminar med fokus på satsingsområder for 2017, hvor 
deltagere var klinikkledelse, budsjettansvarlige ledere, tillitsvalgte, klinikkhovedverneombud og 
brukerrepresentant. I september ble det avholdt nytt heldags budsjettseminar med de samme 
deltagerne, hvor målet for samlingen var felles prioritering av satsingsområder for budsjett 
2017. 
 
På dialogmøter i oktober ble det gitt detaljert orientering til tillitsvalgte om status for 
budsjettarbeidet.  
 
Dialogmøtet i starten av november var i sin helhet satt av til orientering om detaljoppbygging av 
budsjettet samt hvilke områder klinikken mener bør være med i risikovurderingen.  
16. november ble det sendt ut presentasjon av budsjettforslaget til tillitsvalgte og 
klinikkhovedverneombud, med risikoområder som bør vurderes. 
 
 På dialogmøte 18. november ble budsjettet fremlagt og risikovurdert og drøfting ble 
gjennomført 28. november sammen med tillitsvalgte og klinikkhovedverneombud. 
 

5.3.9 Risikovurdering 
Risikovurdering ble gjennomført 18. november. Manglende kapasitet på intensivavdelingen ble 
vurdert som rødt risikoområde for klinikken, mens korridorpasienter og økte 
medikamentkostnader ble vurdert som gule risikoområder. Det var enighet om konklusjonen på 
møtet, og risikovurderingen ble signert av klinikkdirektør og klinikkhovedverneombud.   
 
Risikonivået gjenspeiler en god og grundig budsjettprosess, og det er satt inn tiltak for å 
motvirke identifisert risiko. Risikomatrisen viser at lav intensivkapasitet er en særskilt 
utfordring. De identifiserte risikoområdene er viktige både for budsjett, arbeidsmiljø og 
pasientbehandling, slik at vi følger opp med evaluering av risikovurderingen på dialogmøte i 
april. De ikke-økonomiske risikoområdene er diskutert og gjennomgått. 
 
 
 
  



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

5.4 Kongsberg sykehus 
 

5.4.1 Bakgrunn 
 
Klinikk Kongsberg sykehus består av 324 brutto årsverk fordelt på 435 ansatte (fast ansatte og 
vikarer). 
 
Prognosen i 2016 tilsier 5,879 MNOK i negativt avvik. Klinikkens utfordringsbilde er 14,1 MNOK 
for 2017. Klinikken har igangsatt arbeidet med kostnadsreduserende tiltak for å forbedre 
styringsfarten inn i 2017.  
 
Alle ledere i klinikken har vært med i utarbeidelsen av avdelingens budsjetter. Budsjett og tiltak 
har vært tema i oppfølgingsmøtene med klinikkdirektør. I disse møtene deltar alle linjeledere og 
avdelingsoverleger.  
 
Budsjett og tiltak har også vært tema i samarbeidsmøtene med klinikktillitsvalgte og 
klinikkhovedverneombud. I september hadde klinikken strategi- og budsjettseminar for 
linjeledere, avdelingsoverleger, klinikktillitsvalgte/klinikkhovedverneombud. Risikovurdering 
ble gjennomført 16.november etterfulgt av drøftingsmøte 23.november. 
 

5.4.2 Resultat utvikling 2016 til budsjett 2017 
 

 
 
Det er en økning i ISF-inntekter fra prognose 2016 til budsjett 2017, spesielt innen ortopedi 
samt gynekologi. Det er forøvrig utvist en generell nøysomhet på varekostnader og 
driftskostnader for klinikk Kongsberg i 2016, denne nøysomheten ligger til grunn for budsjett 
2017.  Det er planlagt en sterk reduksjon i lønnskostnader samt redusert innleie fra vikarbyrå i 
budsjett for 2017. 
 
  

40- Klinikk Kongsberg Resultat 
2015

Budsjett
2016

Prognose
2016

Budsjett
2017

Endring
2017 - 
2016

Basisramme 96 887 115 929 115 929 88 618 -23,6 %

ISF-inntekter 164 161 170 590 161 368 175 990 9,1 %

Gjestepasient inntekter 11 837 12 434 10 952 11 680 6,6 %

Øvrige driftsinntekter 14 303 19 416 22 669 13 765 -39,3 %

Sum inntekter 287 188 318 369 310 918 290 053 -6,7 %

Varekostnader 31 967 33 223 31 985 27 958 -12,6 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 832 716 972 905 -6,9 %

Innleid arbeidskraft 2 949 1 350 3 193 3 104 -2,8 %

Lønnskostnader 252 071 279 808 277 528 255 145 -8,1 %

Andre driftskostnader 3 268 3 273 3 119 2 941 -5,7 %

Sum drifts- og finanskostnader 291 087 318 369 316 797 290 053 -8,4 %

Resultat -3 902 0 -5 879 0 -100,0 %
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5.4.3 Utfordringsbilde 2017 
 
Utfordringene i 2017 er spesielt knyttet til å oppnå balanse mellom kostnader og inntekter for 
Klinikk Kongsberg. Inntektssiden har i 2016 vært utfordrende på alle avdelinger, men størst 
innenfor ortopedisk virksomhet. Klinikken har samlet et frafall i planlagte inntekter på 9,7 
MNOK. Klinikk Kongsberg fikk i 2016 tilført 6,3 MNOK i ekstra inntekter for å avhjelpe 
kommunene med Kommunal Øyeblikkelige Døgnsenger. Disse midlene blir ikke tilført i 2017. 
Klinikken har de siste årene jobbet systematisk og godt med å utvikle tiltak for kostnadskontroll. 
For 2017 vil overordnet mål være å tilpasse kostnadene til inntektene. Budsjettet for 2017 
ansees i så måte som svært krevende. 
  

 
 

5.4.4 Styringsindikatorer  
Klinikken har kontinuerlig fokus på kvalitet og har utviklet rutiner for kontinuerlig oppfølging av 
fristbrudd og ventetider. Klinikken har lav ventetid, 40 dager, og vil fortsatt ha fokus på å holde 
denne lavest mulig. Systematisk arbeid med å redusere fristbruddsandelen de siste tolv 
måneder videreføres med økt styrke. Fristbrudd for Kongsberg Sykehus er 1,1 % i 2016.  
 

 

KS
1. Prognose 2016 (+ = pos i tiv, - = negativ) -5 879 

Reversering av engangseffekter i 2016:
KAD midler -6 330 

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2017 -12 209 

Endring i 2017 (inklusiv budsjettert tiltak):
Pris og lønnsjusteringer -248 
Produktivitetskrav og tilbakeført i ledermøte VV 15. -1 635 
Prinsipp og funksjonsendringer -229 
Reduksjon variable kostnader 2 002
Reduksjon i variable inntekter -818 
Omstillingsprosjekter  2017 13 138
3. Budsjettert styringsfart  2017 (1+2) -0 
Resultatkrav 0

4. Uløste utfordringsbildet budsjett 2017 -0 

Styringsparametre 2015 2016
prognose

2017
budsjett

Virkelig 60 40
Mål 57 57 57

Avvik 3 -17
Virkelig 1,2 % 0,0 %

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

*Nivå pr utgangen av hvert år

KVALITET - Gj.snitt. ventetid 
avviklet for pas. totalt. DAGER

KVALITET - Fristbrudd for 
rettighetspas. (ny def.) ANDEL
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5.4.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 
 

 
 
Tabellen viser utvikling fra prognose 2016 på -5,9 MNOK til budsjett 2017, pr tiltakskategori og 
pr HOD-gruppe, samt endring i årsverk. Det er budsjettert med økt aktivitet innen flere 
fagområder. Se ”Produktivitets- og aktivitetsøkning”. 
 
I budsjett 2017 ligger det en forventet reduksjon på brutto årsverk ned til omlag samme nivå 
som første halvår 2015, hvilket betyr en reduksjon på lønnskostnader tilsvarende 11,4 årsverk i 
2017. 
 
Omstillingstiltak og uløste utfordring – spesifikasjon og videre prosess 
 

 
 
Klinikk Kongsberg sykehus har definert 3 ulike tiltak for å tilpasse inntekter til kostnader for 
budsjett 2017: 
 
10440 – KS tiltak 1 Ortopedisk aktivitet retter seg inn mot økt aktivitet, spesielt innenfor 
ortopedi. Det er igangsatt et prosjekt for å se på fordeling av ortopediske pasienter mellom 
Kongsberg og Drammen. Dette vil trolig bidrag til økte inntekter for Kongsberg i 2017.  
 
10468 - KS tiltak 2 Beredskap retter seg mot ressursbruk på beredskap i Klinikk Kongsberg. Det 
er satt ned en intern prosjektgruppe som vil vurdere utnyttelse av ressursene innenfor området 
beredskap samtidig som dette ikke skal gå på bekostning av opplevd beredskapsnivå for 
befolkningen.  
 
10412 – KS Tiltak 3 Bemanningstilpasning retter seg mot bemanningsjustering for Klinikk 
Kongsberg. Det er satt ned en intern prosjektgruppe som kontinuerlig igjennom året 2017 vil 
vurdere bemanningsjustering innen alle områder i klinikken. En bemanning i balanse med 

Kongsberg sykehus Budsjett
2017 Basisramme

Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre 
driftskostnader

Gj.snitt
brutto 

årsverk

0 Prognose 2016  5 879 - 115 929 - 194 989  36 150  277 528  3 119 324,3

1 Endring i basis 2016-2017  1 864  20 051   - 18 187  0,0

2 Pris og lønnsjusteringer  248  6 877 - 7 431 - 5 206  6 349 - 340 0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2016 - 423    - 423  -0,4

32 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2016 - 423    - 423  -0,4

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2017 - 7 568   984  1 156 - 9 885  177 -11,4

40 Driftsmessige justeringer i  2017  1 339   502  476  184  177 0,0
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i  2017  4 231   6 646 - 120 - 2 295  -0,3
42 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2017 - 13 138  - 6 164  800 - 7 774  -11,1
Totalt  - 89 001 - 201 435  32 100  255 382  2 955 312,5

Kongsberg sykehus Budsjett
2017

Salgs- og 
drifts-

inntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

Gj.snitt
brutto årsverk

32 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2016 - 423   - 423 -0,4

10205 - Ressursstyring - 423   - 423 -0,4

42_Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017 - 13 138 - 6 164  800 - 7 774 -11,1

10412 - KS Tiltak 3 Bemanningstilpasning - 4 569   - 4 569 -8,7
10440 - KS tiltak 1 Ortopedisk aktivitet - 5 364 - 6 164  800  0,0
10468 - KS tiltak 2 Beredskap - 3 205   - 3 205 -2,5

5_Uløst utfordring i 2017     0,0

Totalt - 13 561 - 6 164  800 - 8 197 -11,6
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rammevilkår for klinikken vil gi klinikk Kongsberg en robust drift samt økonomisk handlekraft 
til å bygge opp nye funksjoner på sikt. 
 

5.4.6 Bemanningsbudsjett 

 
 
I budsjett 2017 ligger det en forventet reduksjon på brutto årsverk ned til omlag samme nivå 
som første halvår 2015.  
 

5.4.7 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2015 til 2017 
Somatikk DRG-tabell: 

 
 

40- Klinikk Kongsberg Faktisk 2015 Prognose 2016 Budsjett 2017 % endring 2017

antall Poeng antall Poeng antall Poeng antall Poeng

Døgnbehandling 6 373 6125,7 6 484 5944,9 6 569 6181,7 1,3 % 4,0 %

Dagopphold 1 257 108,1 1 261 99,9 1 341 108,9 6,3 % 9,0 %

Dagkirurgi 1 855 711,7 1 779 633,3 1 969 754,0 10,7 % 19,0 %

Poliklinikk 26 486 1102,4 27 398 1147,0 28 831 1257,1 5,2 % 9,6 %

SUM 35 971 8047,9 36 922 7825,1 38 710 8301,6 4,8 % 6,1 %

Liggedøgn 22 496 21 157 26 514 25,3 %

Utskrivningsklare pasienter liggedøgn 214 1 278 214 -83,3 %

Brutto månedsverk 311 323 312 -3,3 %

Totale kostnader eksl. Pensjon  (NOK tusen) 248 047 255 073 246 664 -3,3 %

DRG-poeng pr månedsverk 25,9 24,2 26,6 9,7 %

Kostnad pr DRG-poeng 30 821 32 597 29 713 -8,8 %



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

Kongsberg sykehus har en økt aktivitetsutvikling målt i antall opphold fra prognose 2016 til 
budsjett 2017. Realveksten er på 1786 opphold, herav 1 433 polikliniske konsultasjoner basert 
på økt utnyttelse av kapasitet på ØNH spesielt samt noe gynekologi. Vekst utover disse er i 
hovedsak knyttet til tiltak om ortopedi med økning på 120 døgn, 141 dagkirurgi samt 77 
poliklinisk aktivitet.  
 
DRG poeng pr årsverk har hatt en negativ utvikling i 2016. Kostnadsutviklingen pr DRG poeng er 
lagt lavere i tråd med klinikkens målsetning om å tilpasse kostnader til inntekter. Begge 
indikatorer sier at det er et krevende budsjett i 2017. Kostnadsreduserende tiltak som berører 
bemanning vil utformes i samarbeide med klinikk-tillitsvalgte slik at Klinikk Kongsberg når et 
tilpasset kostnadsnivå.  
 

5.4.8 Prosess 
Klinikk Kongsberg følger Helse Sør-Øst sine 12 prinsipper for medvirkning. Tillitsvalgte og 
verneombud har deltatt i tiltaksarbeidet. Klinikken gjennomførte risikomøte 16.11.2016 og 
drøftingsmøte 23.11.2016. Budsjettet er sak i klinikkens AMU-møte 14.12.2015.  
 

5.4.9 Risikovurdering 
Klinikken har et særdeles krevende budsjett for 2017. Det er risiko knyttet til inntekter, spesielt 
innenfor ortopedi men også på somatikken generelt. Det har vært en lavere aktivitet i 2016 enn 
plan for nær sagt alle fagfelt, det er grunn til å anta at denne trenden vil snu noe i 2017. Det er 
risiko knyttet til kostnader, klinikken har et stort overforbruk på lønnskostnader sett opp imot 
tilgjengelige inntekter. Det vil kontinuerlig være fokus på tiltak for å tilpasse kostnadene til et 
nivå som svarer til inntektene for Klinikk Kongsberg.  
 
I risikovurderingen gjennomført 16.11.2016 er manglende oppnåelse av budsjettmål vurdert 
som rød risiko. Tilsvarende er manglende oppnåelse av reduksjon i variabel lønn vurdert som 
rød risiko. De andre risikoområdene er vurdert innenfor gult og grønt område.  
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5.5 Psykisk helsevern og rus 
 

5.5.1 Bakgrunn 
 
Klinikken har i 2016 et bruttobudsjett på 1689 MNOK og 1798 brutto årsverk. Oppdatert 
årsprognose viser et antatt merforbruk i 2016 på 11,8 MNOK. 
 
Hovedelementene i budsjett 2017 er en redusert basisramme på 12 MNOK som følge av 
overordnet produktivitetskrav på 0,75 %. Videre er det trukket ut 6,7 MNOK som følge av 
samhandlingsreformen og oppbygging av kommunale øyeblikkelig hjelp plasser innenfor 
psykiatrien. Basisrammen er styrket med 15 MNOK for å dekke økte gjestepasientkostnader og 
som styrkning av drift som følge av prioriteringsregelen. I sum gir dette en netto reduksjon i 
basisfinansiering på 3,7 MNOK. 
 
Det har i 2016 blitt avholdt tre samlinger der budsjett 2017 har vært tema. Deltakere på samling 
har vært klinikkens ledergruppe, controllere, klinikktillitsvalgte og vernetjenesten. Samlingene 
ble avholdt 9. juni, 28. august og 14. oktober. 
 
Budsjettet ble lagt frem for drøfting og ROS-analyse med klinikktillitsvalgte, vernetjenesten og 
representant fra brukerutvalget, 21. november. 
 

5.5.2 Resultat utvikling 2015 til budsjett 2017 
 

 
 
Årsprognosen for 2016 viser et antatt merforbruk på 11,8 MNOK. Merforbruket er hovedsakelig 
knyttet til økte gjestepasientkostnader, lavere polikliniske inntekter enn budsjettert, omstilling 
ved Strandveien boliger og innleie av overleger og sykepleiere gjennom vikarbyrå. Situasjonen 
har bedret seg helt på slutten av året når det gjelder de tre sistnevnte årsakene. 
  

Psykisk helse og rus Resultat 
2015

Budsjett
2016

Prognose
2016

Budsjett
2017

Endring
2017 - 2016

Basisramme 1 372 332 1 474 593 1 474 593 1 413 336 -4,2 %

ISF-inntekter 0 0 0 96 561  

Gjestepasient inntekter 26 556 29 096 23 504 22 071 -6,1 %

Øvrige driftsinntekter 185 844 185 376 186 031 65 391 -64,8 %
Sum inntekter 1 584 732 1 689 065 1 684 128 1 597 359 -5,2 %
Varekostnader 56 265 56 015 56 599 46 621 -17,6 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 53 713 49 304 54 329 55 347 1,9 %
Innleid arbeidskraft 6 428 1 215 12 169 2 035 -83,3 %
Lønnskostnader 1 431 465 1 548 643 1 540 077 1 464 037 -4,9 %

Avskrivninger 0 0 0 0  

Andre driftskostnader 32 848 33 888 32 786 29 319 -10,6 %

Netto finanskostnader 0 0 0 0  
Sum drifts- og finanskostnader 1 580 719 1 689 065 1 695 960 1 597 359 -5,8 %

Resultat 4 013 0 -11 832 0 -100,0 %
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5.5.3 Utfordringsbilde 2017 
 

 
 
Det er prognostisert med et merforbruk for 2016 med 11,8 MNOK.  Som følge av redusert 
ramme (nettoreduksjon 3,7 MNOK), og videre som følge av nye krav til økt aktivitet i 
poliklinikker og buffer i forbindelse med avvikling i Strandveien, er det beregnet et 
omstillingsbehov på 18,2 MNOK. Klinikkledelsen har igangsatt foranalyser av fag- og 
funksjonsfordelingen i klinikken for å utarbeide en plan for omstilling i 2017 og for de nærmeste 
årene. Døgnkapasiteten gjennomgås nå med tanke på reduksjon, og at poliklinisk aktivitet må 
økes. Beleggsprosenten ved de elektive døgnseksjonene ved DPSene er gjennomgående lav. 
Dette er at av fokusområdene for omstillingsarbeidet i 2017. 
 

5.5.4 Styringsindikatorer  
 

 
 

PHR
1. Prognose 2016 (+ = positiv, - = negativ) -11 829 

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2017 -11 829 

Endring i 2017 (inklusiv budsjettert tiltak):
Rammetrekk (produktivitetskrav) -11 997 
Tilleggsbevilgning gjestepasientoppgjør 10 000
Uttrekk ø-hjelp sfa samhandlingsreform -6 773 
Tilleggsbevilgning sfa prioriteringsregelen 5 000
Økt bemanning sfa vekstkrav poliklinikk -6 186 
Økte polikliniske inntekter sfa vekstkrav 6 730
Buffer Strandveien -5 000 
Diverse 1 837
Tiltak 18 218
3. Budsjettert styringsfart  2017 (1+2) 0
Resultatkrav 0

4. Uløste utfordringsbildet budsjett 2017 0

Styringsparametre 2015 2016
prognose

2017
budsjett

Virkelig 52 48 -
Mål 50 50 48

Avvik 2 -2 -
Virkelig 1,2 % 2,0 % -

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Avvik 1,2 % 2,0 % -

Virkelig 81 % 87 % -
Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik -9 % -3 % -

KVALITET - Gj.snitt. ventetid 
avviklet for pas. totalt. DAGER

KVALITET - Fristbrudd for 
rettighetspas. (ny def.) ANDEL

KVALITET - Time i første brev 
ANDEL
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Myndighetskravet til ventetid er maksimalt 65 dager. PHR har et internt krav på maksimalt 50 
dager. Det jobbes for at ventetiden også i 2017 skal holde seg under 50 dager. Spesielt vil vi ha 
fokus på å få ned ventetiden i barne- og ungdomspsykiatrien ytterligere. 
 
Det er svært få pasienter som opplever fristbrudd i PHR, og det jobbes for at dette ikke skal 
oppstå i 2017. 
 
De siste årene har andel pasienter som får time i første brev økt. Det jobbes for at man skal 
komme opp på målkravet på 90 % i 2017. 
 

5.5.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 
 

 
 
Utgangspunktet er en årsprognose i 2016 på 11,8 MNOK. 
 
Vekstkrav til poliklinisk aktivitet er på 6 % i 2017. Dette planlegges nådd delvis ved økt 
produktivitet og delvis ved økt bemanning i poliklinikkene. 
 
Det er beregnet et omstillingsbehov på 18,2 MNOK (kategori 42). I tillegg til redusert ramme, 
inkluderer denne beregningen behov for økt bemanning i poliklinikkene samt en buffer i forhold 
til pågående omstilling ved Strandveien boliger (tiltak som ligger inkludert i øvrige kategorier – 
30, 31, 40, og 41). 
 
Klinikkledelsen har igangsatt foranalyser av fag- og funksjonsfordelingen i klinikken for å 
utarbeide en plan for omstilling i 2017 og for de nærmeste årene. Døgnkapasiteten gjennomgås 
nå med tanke på reduksjon, og at poliklinisk aktivitet må økes. Beleggsprosenten ved de elektive 
døgnseksjonene ved DPSene er gjennomgående noe lav. Dette er at av fokusområdene for 
omstillingsarbeidet i 2017. 
 
Utover dette er det lagt inn en rekke justeringer og tilpasninger med både positivt og negativt 
fortegn som til sammen gir en netto kostnadsøkning med 1,6 MNOK (kategori 30, 31, 40, 41 og 
45). Av vesentlige tiltak kan nevnes buffer i forhold til pågående omstilling ved Strandveien 
boliger, økt bemanning i poliklinikker og reduksjon av variabel lønn og innleie fra vikarbyrå. 
 
Samlet sett innebærer budsjettet en reduksjon av brutto årsverk med 43. Av dette er det lagt 
opp til en reduksjon med 17 årsverk som følge av avvikling av Strandveien boliger. Videre er det 
planlagt en reduksjon tilsvarende 18 årsverk som følge av pågående omstilling med dreining av 
tilbud fra døgn til ambulant/poliklinikk.  

Psykisk helse og rus Budsjett
2017 Basisramme

Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre 
driftskostnader

Gj.snitt
brutto 

årsverk

0 Prognose 2016  11 832 - 1 474 593 - 209 535  123 096  1 540 078  32 786 1 837,7

1 Endring i basis 2016-2017  4 528  82 379  16 132  758 - 94 741  0,0

2 Pris og lønnsjusteringer  1 - 21 122 - 1 685 - 8 059  33 449 - 2 582 0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2016 - 4 308  - 2 882 - 7 560  6 553 - 419 -7,9

30 Driftsmessige endringer med oppstart i  2016 - 6 154  - 4 339 - 1 695 - 35 - 85 0,0
31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i  
2016  1 847   1 457 - 5 864  6 588 - 334 -7,9

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2017 - 12 054   13 947 - 4 234 - 21 301 - 466 -34,1

40 Driftsmessige justeringer i  2017  1 737   5 903 - 4 278  30  82 0,0
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i  2017  4 175   8 138 - 302 - 3 113 - 548 -15,6
42 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2017 - 18 218    - 18 218  -18,5
45 Endring internhandel i  2017  252  - 94  346   0,0
5 Uløst utfordring i 2017       0,0
Totalt  - 1 413 336 - 184 024  104 002  1 464 038  29 319 1 795,7
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Omstillingstiltak og uløste utfordring – spesifikasjon og videre prosess 

 
 
Budsjettet innebærer et omstillingsbehov på 18,2 MNOK. Dette er planlagt løst ved dreining fra 
døgn til ambulant/poliklinisk virksomhet. Klinikkledelsen har som nevnt igangsatt foranalyser 
av fag- og funksjonsfordeling i klinikken. Resultatet av disse analysene er etter planen klare i 
løpet av desember 2016. Det vil bli utarbeidet en modell for endring basert på disse analysene 
og innspill fra fagmiljøene i avdelingene. Det skal sikres fortløpende medvirkning fra brukere, 
kommunene, tillitsvalgte og vernetjeneste. Hensikten er å organisere til mer kostnadseffektiv 
drift basert på hensiktsmessig pasientflyt og samtidig videreutvikling av kvaliteten i tilbudene. 
 
Strandveien boliger, som er et botiltak driftet av Vestre Viken og finansiert av kommunene Asker 
og Bærum, har til nå i 2016 gitt en merkostnad på 1,6 MNOK. Kommunene planlegger nå tilbud i 
egen virksomhet til flere av beboerne. Planene innebærer at avvikling av Strandveien boliger vil 
skje raskere enn planlagt. Hvor raskt avhenger av prosessen i kommunene. 
 
I en nedtrappingsfase vil likevel dagens finansieringsmodell medføre en økonomisk risiko for 
Vestre Viken. Årsaken til dette er at bortfallet av inntekter fra kommunene kan skje raskere enn 
nedbemanningen i Strandveien boliger. Her har klinikken et ansvar for å sørge for at 
nedbemanningen skjer på en forsvarlig måte. Det er satt av en buffer for dette, som er inkludert i 
beregnet omstillingsbehov på 18,2 MNOK. 
 

5.5.6 Bemanningsbudsjett 
 

 

Psykisk helse og rus Budsjett
2017

Lønns-
kostnader

Gj.snitt
brutto årsverk

42_Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017 - 18 218 - 18 218 -18,5

11605 - PHR Omstilling fra døgn til ambulant/poliklinikk - 18 218 - 18 218 -18,5

Totalt - 18 218 - 18 218 -18,5

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bud 2017 1 784,6 1 777,6 1 780,1 1 754,2 1 773,8 1 762,3 1 772,5 1 885,3 1 891,0 1 792,7 1 783,0 1 793,0
2016 1 819,8 1 813,5 1 811,1 1 808,9 1 801,2 1 802,2 1 848,1 1 935,6 1 943,3 1 806,8 1 786,8 1 766,9
2015 1 817,7 1 809,0 1 829,0 1 801,9 1 818,3 1 803,0 1 810,6 1 903,9 1 911,0 1 814,1 1 809,7 1 833,3
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Samlet sett innebærer budsjettet en reduksjon av brutto årsverk med 43. Av dette er det lagt 
opp til en reduksjon med 17 årsverk som følge av avvikling av Strandveien boliger. Videre er det 
planlagt en reduksjon tilsvarende 18 årsverk som følge av pågående omstilling med dreining av 
tilbud fra døgn til ambulant/poliklinikk. Resterende reduksjon er hovedsakelig knyttet til 
variabel lønn. 
 

5.5.7 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2015 til 2017 

 
 
Det er forutsatt 6 % vekst i poliklinisk aktivitet i budsjett 2017 i forhold til prognose 2016 (pr 
oktober) innen for voksenpsykiatri (VOP), rusbehandling (TSB) og barne- og ungdomspsykiatri. 
Veksten er i tråd med forutsetningene om at psykisk helse og rus skal ha større vekst enn 
somatikk. 
 
Veksten er planlagt oppnådd delvis ved økt produktivitet og delvis ved flytting av ressurser fra 
døgnbehandling til poliklinikk. 
 

5.5.8 Prosess 
 
Klinikkdirektør har i 2016 avholdt tre samlinger der budsjett 2017 har vært tema. Deltakere på 
samling har vært klinikkens ledergruppe, controllere, klinikktillitsvalgte og vernetjenesten. 
Samlingene ble avholdt 9. juni, 28. august og 14. oktober. 
 
Budsjettet ble lagt frem for drøfting og ROS-analyse med klinikktillitsvalgte, vernetjenesten og 
representant fra brukerutvalget, 21. november.  
 
Forløpsanalysene som er igangsatt med sikte på en gjennomgang av døgnkapasiteten, vil 
resultere i en videre prosess med utarbeidelse av modell for endring basert på disse analysene 
og innspill fra fagmiljøene i avdelingene. Det skal sikres fortløpende medvirkning fra brukere, 
kommunene, tillitsvalgte og vernetjeneste 
 
 
 
 
 

Psykisk helse og rus 2015 Prognose 
2016 Budsjett 2017 % endring 

2017

Poliklinsk konsultasjoner 231 330 239 900 254 300 6,0 %

Liggedøgn 105 700 103 100 102 100 -1,0 %

Brutto årsverk (refusjonsberettigede) 483 495 506 2,2 %

Total kostnader i budsjett (poliklinikker) TNOK 369 219 411 369 416 552 1,3 %

Antall polikliniske konsultasjoner pr årsverk 479 485 503 3,7 %

Kostnader pr konsultasjon (hele kroner) 1 596 1 715 1 638 -4,5 %
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5.5.9 Risikovurdering 
 
Voksenpsykiatri 
I løpet av 2017 skal resten av virksomheten ved Lier flyttes over til Blakstad. Det planlegges 
ingen ytterligere reduksjon av senger i sykehuspsykiatrien før Lier og Blakstad er samlet i 2018. 
Det er høyt belegg og stor turnover i sengeplassene på sykehusene. Dette er en krevende 
situasjon i en omstillingsfase. 
 
Det vurderes at noe kapasitet på DPS døgn kan dreies mot poliklinikk / ambulant virksomhet. 
Gjennomgående lav beleggsprosent i døgnseksjonene på DPS viser en noe lavere 
kapasitetsutnyttelse enn på døgnseksjonene i sykehuspsykiatrien 
 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 
Det har vært en økning i antall liggedøgn i 2016, mens antall utskrivninger i BUPA har gått ned 
fra 2015 til 2016. Økt liggetid skyldes at enkelte pasienter har svært høyt omsorgsbehov over 
lang tid. 
 
Det planlegges å omorganisere døgnbehandlingen i Valbrottveien og skille ut tilbudet til 
pasienter med spiseforstyrrelser fra tilbudet til ø-hjelpspasienter, samt å samle 
skjermingsplassene i Valbrottveien. 
 
Det vurderes at pasientflyten i døgnbehandlingen i BUPA bør gjennomgås, noe arbeidet med 
forløpsanalyser vil ha fokus på. 
 
Avdeling for rus og avhengighet 
Avdelingen har økning i antall tvangsplasseringer etter HOT § 10-2. Tvangsplasseringer skjer 
etter vedtak i fylkesnemda og kan ikke avslås av avdelingen. Det er også økt etterspørsel etter 
avrusningsplasser både internt fra PHR og eksternt fra somatikk og kommuner. Det har de siste 
årene skjedd en styrkning av tilbudet fra private institusjoner. 
 
Det skal også foretas en gjennomgang av funksjons- og oppgavefordelingen innen ARA. 
 
Generelt 
Det er videre krav til aktivitetsvekst i poliklinikker for 2017. Aktivitetskravet vil bli utfordrende 
å nå. Det er alltid en viss sårbarhet ved turnover/sykefravær. Det er planlagt tiltak som 
tilrettelegging/strukturering av arbeidssituasjonen ved poliklinikkene. Videre er det planlagt å 
flytte ressurser fra døgnbehandling til poliklinikk. 
 
Til tider høyt belegg og ekstra ressurskrevende pasienter kan gjøre det utfordrende å nå målet 
om reduksjon i forbruket av variabel lønn. Optimalisering av pasientflyt, bemanningsplaner og 
bedre utnyttelse av GAT som ressursstyringssystem, er tiltak som skal hjelpe til med å forebygge 
dette. 
 
Budsjettets mulige påvirkning på medarbeidertilfredshet, fristbrudd, ventetider og 
pasienttilfredshet er også vurdert. 
 
Risikoanalyse ble behandlet i drøftingsmøte med klinikktillitsvalgte og verneombud 21. 
november 2016. Tiltak er planlagt for å redusere risikoen mest mulig. Risikoen etter tiltak i 
forhold til budsjettet vurderes som moderat. 
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5.6 Klinikk for medisinsk diagnostikk 
 

5.6.1 Bakgrunn 
 
Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD) utfører diagnostiske undersøkelser som ledd i 
utredning av pasienter. De diagnostiske undersøkelsene gjøres innen radiologi, nukleærmedisin, 
medisinsk biokjemi, immunologi/ transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi og patologi. Fra 
2016 er klinikkens laboratorier (klinisk kjemi, mikrobiologi og immunologi 
/transfusjonsmedisin/ blodbank) organisert under en avdeling; Avdeling for laboratoriemedisin. 
Klinikken er organisert på tvers av de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken. 
Bildediagnostikk, biokjemi og immunologi/ transfusjonsmedisin utføres ved alle de fire 
somatiske sykehusene. Mikrobiologi er lokalisert i Bærum og Drammen, mens patologi kun er 
lokalisert i Drammen. Klinikkens avdeling for mobile elektromedisinske tjenester drifter 
mammografibusser som brukes over hele landet, som ledd i det nasjonale screeningprogrammet 
for brystkreft. 
 
Gjennomsnittlig brutto månedsverk for klinikken i 2016 er 594 månedsverk. 
 
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. 
 
Klinikken har hatt en økning i polikliniske inntekter i forhold til budsjett i avdeling for 
laboratoriemedisin. Det positive avviket er i hovedsak knyttet til influensadiagnostikk og høy 
PCR-aktivitet (genbasert diagnostikk). 
 
Det har vært en økning i varekostnader utover budsjett. Det negative avviket er hovedsakelig 
knyttet til meraktivitet i forhold til aktivitetsbudsjettet på Avdeling for laboratoriemedisin og 
Avdeling for bildediagnostikk. I Avdeling for bildediagnostikk er det negative avviket i hovedsak 
knyttet til økt aktivitet på intervensjonsradiologi og en økning i bruken av radiofarmaka 
(legemiddel). 
 
Klinikken har for 2016 budsjettert med stillinger som ikke har vært bemannet gjennom hele året 
grunnet manglende tilgjengelig kompetanse i markedet. Det er vanskelig å rekruttere både 
bioingeniører og radiologer. Klinikken har benyttet innleie av radiologer for å kunne håndtere 
akseptable vente- og svartider. I tillegg har det for flere avdelinger ikke vært tilgjengelig 
vikarressurser i markedet på kort sikt. Klinikken har dermed et underforbruk av totale 
lønnskostnader inkludert innleie. Brutto månedsverk ligger 12 månedsverk under budsjett, 594 
mot budsjettert 606 månedsverk. 
 
Klinikken har i 2016 hatt et lavere sykefravær enn fjoråret. Sykefraværet (pr. 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). 
 
Aktiviteten har så langt vært høyere enn foregående år, og det har vært en utvikling der 
ressurskrevende undersøkelser på inneliggende pasienter øker mest. Det har spesielt vært en 
stor økning innenfor billeddiagnostiske intervensjonsundersøkelser/behandling for henviste 
inneliggende pasienter. 
 



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

Klinikktillitsvalgte/verneombud har, gjennom dialogmøter høsten 2016, blitt orientert om 
klinikkens budsjettarbeid. I tillegg har de klinikktillitsvalgte vært involvert i avdelingenes 
budsjettprosesser. De tillitsvalgte deltok også på klinikkens lederseminar i september hvor 
budsjettarbeidet og rammer for 2017 var en del av programmet. Budsjettet er risikovurdert og 
drøftet sammen med de tillitsvalgte og hovedverneombud. 
 

5.6.2 Resultat utvikling 2015 til budsjett 2017 
 

 
 
I 2015 hadde klinikken et resultat på 14,5 MNOK i overskudd. Det positive avviket skyldes 
hovedsakelig en økning i polikliniske takster på Brystdiagnostisk senter og en økning i 
polikliniske inntekter innenfor mikrobiologi grunnet oppstart av ny analysemetode (Malditof) 
og økt aktivitet (influensadiagnostikk). I tillegg hadde klinikken et underforbruk på 
lønnskostnader. Avviket skyldes et lavere lønnsoppgjør enn budsjettert og en økning i 
sykerefusjonene uten tilhørende vikarkostnader.  
 
Det har vært en økning i polikliniske inntekter fra 2015 til 2016, hovedsakelig knyttet til 
Avdeling for laboratoriemedisin. Varekostnadene har økt med 9,9 MNOK, og skyldes økt 
aktivitet. Økningen i lønnskostnader fra 2015 til 2016 skyldes en økning i årsverk (totalt 15 
årsverk) og økning i pensjonskostnadene på 35,6 MNOK, med tilsvarende økning i ramme da 
pensjonskostnadene er budsjettnøytrale for klinikken. 
 
Klinikken har et prognostisert resultat i balanse for 2016. Prognose for inntekter viser et 
positivt avvik på 4,5 MNOK. Klinikken har hatt en økning i polikliniske inntekter i forhold til 
budsjett. Det positive avviket er i hovedsak knyttet Avdeling for laboratoriemedisin og økt 
aktivitet (influensadiagnostikk og høy PCR-aktivitet) utover budsjettert aktivitet. 
 
Prognosen for varekostnad 2016 viser et overforbruk på 9,5 MNOK. Det negative avviket er i 
hovedsak knyttet til meraktivitet i forhold til aktivitetsbudsjettet på laboratoriemedisin og 
bildediagnostikk. I tillegg har overgangen til væskebasert cytologi (ny metode) medført en 
økning i varekostnadene for patologi. I Avdeling for bildediagnostikk er det negative avviket 
knyttet til økt aktivitet på intervensjonsradiologi og en økning i bruken av radiofarmaka (Xofigo, 
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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.  
 
De totale lønnskostnadene inkludert innleie har en prognose på 6,1 MNOK under budsjett for 
2016, noe som skyldes ufrivillig ledighold av stillinger og manglende vikarkompetanse 
tilgjengelig markedet. Innleid arbeidskraft har isolert sett et overforbruk på 2,2 MNOK. Avviket 
er knyttet til innleie av radiologressurser for å kunne håndtere akseptable vente- og svartider, 
da det har vært vanskelig å rekruttere faste ansatte med den rette kompetansen.  
 
Fra og med 01.01.17 innføres ordningen med nøytral merverdiavgift for statlige helseforetak. 
Dette medfører at helseforetak/sykehus får kompensert inngående merverdiavgift på innkjøpte 
varer og tjenester. Dette betyr at foretakene må budsjettere med netto kostnader på områder 
hvor ordningen er aktuell. For klinikken utgjør dette et redusert kostnadsnivå på totalt 31,5 
MNOK, med tilsvarende trekk i ramme. 29,7 MNOK er redusert på varekostnader mens 1,8 
MNOK er redusert på andre driftskostnader. MVA-kompensasjonen vurderes som 
budsjettnøytralt for klinikkene, men det er usikkerhet knyttet til dette området både for 
klinikkene og for Vestre Viken. For å eliminere risiko for klinikkene vil mva-trekket bli avregnet 
for klinikkene i 2017. 
 
De vesentligste endringene for klinikken fra prognose 2016 til budsjett 2017 er innenfor 
polikliniske inntekter og lønnskostnader. 
 
Det er lagt inn en økning i polikliniske- og egenandelsinntekter på totalt 24,9 MNOK (inkl. 
prisvekst på 2,5 % ). Økningen ligger hovedsakelig på mikrobiologi, medisinsk biokjemi og 
bildediagnostikk med henholdsvis 8,7 MNOK, 8,0 MNOK og 8,5 MNOK. Økningen er knyttet til 
forventet aktivitetsøkning innen poliklinikken og omstillingsprosjekter i avdelingene. 
 
I 2016 har det vært et underforbruk av lønnskostnader på grunn av manglende tilgjengelig 
kompetanse i markedet, både for å bemanne budsjetterte stillinger fra årets begynnelse og for å 
dekke opp fravær ved sykdom/permisjon på kort sikt. Det har innen enkelte fagområder vært 
vanskelig å rekruttere nødvendig kompetanse. I 2017 budsjettet er det lagt inn styrking av 
personalressursene gjennom planlagt bemanning av vakante stillinger i 2016 og noe 
ressursøkning både ved laboratoriene og bildediagnostikk. Dette for å unngå frafall av 
nøkkelkompetanse, understøtte lave vente- og svartider og møte forventet aktivitetsøkning samt 
de kravene som settes i forbindelse med kreftforløpene. Det er i 2017 budsjettert med en 
vridning fra innleie til fast ansatte, men det er fremdeles tatt høyde for innleie av radiologvikarer 
tilsvarende 2,4 MNOK. Pensjonskostnadene er budsjettnøytrale for klinikken, men medfører 
isolert en reduksjon i lønnskostnadene på 31 MNOK da satsen går ned fra 32 % til 22 % i 2017, 
men med et tilsvarende trekk i ramme. 
 
Flere hovedleverandører til laboratoriemedisin har varslet om en prisøkning i 2017 utover den 
generelle prisveksten på 2,5 %. Det er budsjettert med en økning i varekostnadene på bakgrunn 
av dette og forventet økt aktivitet for klinikken på 11,3 MNOK (inkl. prisvekst på 2,5 %). 
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5.6.3 Utfordringsbilde 2017 
 
Klinikkens aktivitet er hovedsakelig rammefinansiert, men har også noe aktivitetsbaserte 
polikliniske inntekter. I 2016 var polikliniske- og egenandelsinntekter 28 % av de totale 
inntektene til klinikken.  Det har vært en aktivitetsøkning fra 2015 til 2016 for alle avdelingene. 
Klinikken har i 2016 sett en generell trend hvor arbeidsressurser omdisponeres til økningen i 
inneliggende aktivitet på bekostning av poliklinisk aktivitet. Samt at klinikken erfarer endring 
fra enkle til mer ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og poliklinisk aktivitet. 
Klinikken vil alltid prioritere nok ressurser til aktivitet på inneliggende pasienter for å sikre 
forsvarlig lave vente- og svartider inn i pasientforløpene i somatikken fremfor ressurser til 
optimal inntektsgivende aktivitet; poliklinikken. Økningen i aktivitet tilknyttet inneliggende 
pasienter medfører en vridning av ressurser fra poliklinikken til inneliggende pasienter. Det har 
spesielt vært en stor økning innenfor billeddiagnostiske intervensjonsundersøkelser/ 
behandling for henviste inneliggende pasienter. 
 
Det er stort fokus på at de kliniske avdelingene utnytter klinikkens ressurser optimalt. For å 
oppnå dette må det være en kontinuerlig dialog mellom de kliniske avdelingene som rekvirerer 
undersøkelser og behandlinger, og klinikkens avdelinger som utfører. Klinikken vil videreføre 
arbeidet med å kvalitetssikre henvisningsgrunnlag og optimalisere gjennomføringen av 
pasientforløpet i samarbeid med de somatiske klinikkene, og jobbe for å redusere 
varekostnadene. 
 
Den betydelige aktivitetsøkningen, som har funnet sted de siste årene, har skapt press på 
personalressursene og gitt økte varekostnader. Dette gjelder spesielt for Avdeling for 
bildediagnostikk som opplever en økning i ressurskrevende undersøkelser innen radiologiske 
intervensjonsundersøkelser. I tillegg har det vært en markant økning i henvisninger til CT for 
inneliggende pasienter. Budsjettet for 2017 baserer seg i all hovedsak på videreføring av 2016-
aktivitetsnivå for inneliggende pasienter og noe økning innenfor poliklinikken. For Avdeling for 
laboratoriemedisin er det budsjettert med en økt poliklinisk aktivitet og en økning i polikliniske 
inntekter tilsvarende 14,1 MNOK.  
 
For noen radiologiske undersøkelser er det lang vente-/svartid. Det er lagt inn økte 
bemanningsressurser i budsjettet med mål om å redusere lange vente-/svartider. Samtidig 
arbeides det kontinuerlig med å effektivisere driften med hensyn på å skape økt økonomisk 
handlingsrom samt sikre og opprettholde god kvalitet, og utnytte ressurser på tvers i 
avdelingen. 
 
Innenfor laboratoriefagene og radiologi er det konkurranse med private laboratorier og 
institutter. Klinikken må kunne yte god service for ikke å tape i denne konkurransen, noe som 
må innebære bruk av elektroniske henvisninger/svar, samt lave vente- og svartider. Dette 
krever effektive rutiner og implementering av elektronisk rekvirering (IHR). IHR er en er en 
tjeneste som ennå ikke er implementert i stor nok utstrekning. Klinikken har jobbet aktivt med 
dette siden 2013, og fokuset må videreføres i 2017 for å sikre rekvirenter fremover. 
 
Manglende MTU- og IKT-investeringer gir risiko for forsinket diagnostikk og mindre effektiv 
drift. Klinikken er den mest utstyrsavhengige klinikken av alle. Gammelt medisinsk-teknisk 
utstyr gir driftsforstyrrelser ved de fleste avdelinger og kan medføre store økonomiske 
konsekvenser ved driftsstopp. Klinikken er avhengig av at det stilles midler til rådighet for 
fornyelse i 2017 for å få erstattet viktig utstyr, og for å kunne utnytte de 
effektiviseringsmulighetene som finnes. Klinikken har innmeldt behov for MTU både for 
nærstående brekkasje og nyinvesteringer. 
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I 2016 har det vært et underforbruk av lønnskostnader pga manglende tilgjengelig kompetanse i 
markedet, både for å bemanne budsjetterte stillinger fra årets begynnelse og for å dekke opp 
fravær ved sykdom/permisjon på kort sikt. Det er i 2017 budsjettert med bemanning av 
stillingene som har blitt ufrivillig ledigholdt i 2016. 
 
Klinikken har fått et effektiviseringskrav på 0,75 %, tilsvarende 4,9 MNOK.  
 
Det er gitt et rammetilskudd til klinikken på 4,0 MNOK som kompensasjon for aktivitetsvekst i 
somatikken. Rammetilskuddet er i sin helhet gitt som en styrkning av ramme til Avdeling for 
Bildediagnostikk.  
 
Ved økt inntekt gjennom omstillingsprosjekter og økt poliklinisk aktivitet kan klinikken styrke 
bemanningen i henhold til den aktiviteten som klinikken har hatt i 2016 og som forventes i 
2017. Det har vært fokus på å utarbeide et budsjett som kan ivareta forsvarlige vente- og 
svartider.  
 
Det planlegges med oppstart av enkelte nye instrumenter og analysemetoder som gir en 
kvalitetsforbedring i 2017. Innkjøring av nye instrumenter og nye metoder medfører økt 
varekostnad, men gir en kvalitetsforbedring på analysene. 
 
Det har vært vanskelig å rekruttere radiologer, og klinikken har benyttet innleie (3,3 MNOK) i 
2016. Det er for 2017 budsjetter med noe vridning fra innleie til fast ansatte. Klinikken jobber 
med rekrutteringsarbeid og tiltak for å utnytte kapasiteten best mulig på tvers i avdelingen. 
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5.6.4 Styringsindikatorer  
 
Klinikkens største ikke-økonomiske utfordringer er knyttet til å redusere og opprettholde lave 
vente- og svartider innenfor bildediagnostikk og å holde svartider på patologi nede på et ønsket 
nivå. Dette er nødvendig for å understøtte at de somatiske klinikkene får redusert sine 
forløpstider i pasientbehandlingen og gjennomført behandlinger på en forsvarlig måte. 
 
Det har vært fokus på å utarbeide et budsjett som kan ivareta forsvarlige vente- og svartider. 
Klinikken vil alltid prioritere nok ressurser til aktivitet på inneliggende pasienter for å sikre 
forsvarlig lave vente- og svartider inn i de somatiske pasientforløpene. Økningen i aktivitet 
tilknyttet inneliggende pasienter medfører en vridning av ressurser fra poliklinikken til 
inneliggende. Det er derfor viktig for klinikken å følge styringsindikatorer som måler både 
inneliggende-/prioriterte pasienter og polikliniske-/normalprioriterte pasienter. 
 

 
 
Ved årsskifte vil Avdeling for patologi oppgradere med ny versjon av laboratoriesystemet. Dette 
vil gi mulighet for ytterligere spesifisering av analyser og uttrekk, og en økt mulighet til å 
overvåke prøveflyten og ta ut måltall. Klinikken vil ut i fra dette optimalisere 
styringsparameterne. 
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5.6.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 
 

 
 
Tabellen viser utvikling fra prognose til budsjett, pr tiltakskategori og pr HOD-gruppe, samt 
endring i årsverk. 
 
Klinikken planlegger med å øke med 14,3 årsverk fra 2016 til 2017. Økning i årsverk er knyttet 
til årsverk som har vært vakante eller delvis vakante i 2016 pga ufrivillig ledighold (manglende 
tilgjengelig kompetanse i markedet). I tillegg ser klinikken behov for en økning i ressurser for å 
kunne møte den aktivitetsøkningen som har vært i 2016 og som er forventet i 2017. 
 
Klinikkens omstillingstiltak baserer seg på aktivitet innenfor mikrobiologi, og gjelder nye 
analysemetoder som gir en økt kvalitet på analysene samtidig som de bidrar til økte inntekter og 
effektiviserte driftskostnader. 
 
Omstillingstiltak og uløste utfordring – spesifikasjon og videre prosess 
 

 
 
Avdeling for laboratoriediagnostikk startet i november 2016 opp med Magna pure 96 innen 
mikrobiologi. Instrumentet effektiviserer og kvalitets forbedrer driften innen genteknologi, og 
gir i tillegg reduserte varekostnader i forhold til tidligere analysemetoder.  
 
Det planlegges med ny kvalitetsforbedrende metode for laktasegentest. Ny metode gir forbedret 
diagnostikk, noe høyere varekostnader, men også en økning i polikliniske inntekter. 
 
Klinikken har ingen uløste utfordring. 

Klinikk for medisinsk diagnostikk Budsjett
2017 Basisramme

Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre 
driftskostnader

Gj.snitt
brutto 

årsverk

0 Prognose 2016  - 457 417 - 202 242  142 204  502 266  15 189 593,9

1 Endring i basis 2016-2017  525  31 654   - 31 129  0,0

2 Pris og lønnsjusteringer   23 092 - 5 492 - 26 641  10 523 - 1 483 0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2016  6 420   1 619  770  3 862  169 6,0

30 Driftsmessige endringer med oppstart i  2016  1 676   1 512  970 - 975  169 -1,4
31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i  2016  4 944   107   4 837  7,4
32 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2016 - 200   - 200   0,0

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2017 - 6 944  - 21 055  5 873  7 987  251 8,3

40 Driftsmessige justeringer i  2017 - 10 884  - 20 561  6 243  3 182  251 4,1
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i  2017  4 410   55 - 450  4 804  4,2
42 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2017 - 470  - 550  80   0,0
Totalt  - 402 671 - 227 171  122 207  493 509  14 126 608,2

Klinikk for medisinsk diagnostikk Budsjett
2017

Salgs- og 
drifts-

inntekter

Vare-
kostnader

Gj.snitt
brutto årsverk

32 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2016 - 200  - 200 0,0

11851 - MIK DS Helårseffekt ny analysemetod Magnapure 96 - 200  - 200 0,0

42_Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017 - 470 - 550  80 0,0

11854 - MIK DS Nye metode laktasetest PCR - 470 - 550  80 0,0
Totalt - 670 - 550 - 120 0,0
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5.6.6 Bemanningsbudsjett 
 

 
 
Grafen viser utvikling bruttoårsverk 2015, prognose 2016 og budsjett 2017. I budsjetter for 
2017 er det lagt opp til en økning i bemanningen. Økningen gjelder både stillinger som har vært 
ufrivillig ledigholdt i hele eller deler av 2016 på bakgrunn av manglende tilgjengelig 
fagkompetanse og økning i ressurser for å imøtekomme aktivitetsvekst og for å kunne 
opprettholde forsvarlige vente- og svartider. Årsverksutviklingen er kommentert nærmere 
under pkt. 5.6.3 og 5.6.5 over. 
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5.6.7 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2015 til 2017 
 

 
 
Den generelle trenden for aktiviteten i klinikken viser en økning fra tidligere år.  
Avdeling for laboratoriemedisin har hatt en stor økning både innenfor polikliniske analyser og 
analyser tilknyttet inneliggende pasienter. Det forventes en ytterligere økning i 2017.  
 
Målet for antall tappinger av blod 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. Det er i 2017 budsjettert med økning i antall tappinger og en 
reduksjon i ekstern kjøp på omtrent 10 %. 
 
Avdeling for patologi har i 2016 hentet tilbake cytologiprøver som i 2015 ble sendt til OUS på 
grunn av kapasitetsutfordringer. Det har i tillegg vært en økning i de ressurskrevende 
histologiprøvene med 2 % sammenlignet med 2015. Økning i prøveantall fra inneliggende 
pasienter vil kunne medføre at polikliniske prøver blir redusert for å kunne håndtere volumet. 
 
Klinikken har i 2016 sett en generell trend hvor arbeidsressurser omdisponeres til inneliggende 
aktivitet på bekostning av poliklinisk aktivitet. Samt at klinikken erfarer endring fra enkle til mer 
ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og poliklinisk aktivitet. Dette gjelder 
spesielt for Avdeling for bildediagnostikk som erfarer en økning innen ressurskrevende 
radiologiske intervensjonsundersøkelser (20 % økning fra 2015). Budsjettet for 2017 baserer 
seg i all hovedsak på videreføring av 2016-aktivitetsnivå for inneliggende pasienter. Klinikken 
styres av aktivitetsutviklingen i de somatiske sykehusene, og kan i liten grad påvirke aktiviteten 
på inneliggende pasienter. Ved økt inneliggende aktivitet må klinikken prioritere innenfor de 
rammer den har og dreie ressursstyringen fra den inntektsgivende polikliniske aktiviteten til 
inneliggende pasienter.  
 
Avdeling for bildediagnostikk har i budsjettet for 2017 lagt inn en økning i poliklinisk aktivitet 
tilknyttet MR og CT for å redusere ventetider på polikliniske undersøkelser. Tiltaket krever at 
avdelingen klarer å rekruttere nødvendig bemanning for å håndtere aktivitetsøkningen. 
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5.6.8 Prosess 
 
Klinikkdirektør og Controller har i løpet av høsten gjennomført flere budsjettmøter med hver av 
avdelingssjefene i forbindelse med de faste oppfølgingsmøtene som avholdes månedlig.    
 
Controller har gjennomført budsjettmøter med alle nivå 4 ledere i klinikken. Avdelingssjefene 
har også deltatt på disse møtene og har i tillegg hatt tett dialog med sine seksjonsledere gjennom 
budsjettprosessen. 
 
I klinikkens ukentlige ledermøter i høst har budsjett 2017 vært et fast punkt på agendaen. I 
september ble det gjennomført en ledersamling i klinikken hvor budsjettet og klinikkens 
rammer var en del av programmet. Tillitsvalgte var også tilstede på denne samlingen. 
 
Klinikken har hatt faste månedlige dialogmøter med de tillitsvalgte, samt at det ble avholdt 
risikoanalyse og drøftingsmøte med de tillitsvalgte og klinikkverneombud 01.12.16. I følge 
opprinnelig budsjettprosess skulle KMD ha risikoanalyse med tillitsvalgte 09.11.16. Dette ble 
ikke gjennomført da endelige rammer og økonomiske ansvarsområder i KMD ikke var avklart på 
dette tidspunktet. Endelig budsjettramme for KMD ble vedtatt i ledermøte 15.11.16. På grunn av 
sen beslutning om klinikkens rammer ble det vurdert av klinikkledelsen at det ikke var mulig å 
ha et endelig budsjettforslag og drøftingsnotat inkl. risikoanalyse ferdig til 23.11.16, som var 
oppsatt tidspunkt for drøftingsmøte med tillitsvalgte. I dialog med tillitsvalgte ble ny dato for 
drøfting satt til 01.12.16. På grunn av korte tidsfrister ble det besluttet å avholde risikoanalyse 
med påfølgende drøfting av budsjettet samme dag. 
 
De tillitsvalgte har vært involvert og informert om avdelingenes budsjettprosesser gjennom 
høsten.  
 
Risikovurdering av det helhetlige budsjettet ble gjennomført av klinikkdirektør, avdelingssjefer, 
tillitsvalgte og klinikkverneombud 01.12.16.  
  

5.6.9 Risikovurdering 
 
Klinikken har foretatt en risikovurdering av følgende risikoområder: 

• Manglende oppnåelse av planlagt aktivitet 
• Manglende oppnåelse av bemanningsreduksjoner 
• Manglende oppnåelse av reduksjon i variabel lønn 
• Manglende oppnåelse av reduserte andre kostnader 
• Forsinket diagnostikk og mindre effektiv drift grunnet ustabil og manglende MTU 
• Forsinket diagnostikk og mindre effektiv drift grunnet manglende IKT 

 
Det er også vurdert risiko for at budsjettet har negativ påvirkning på følgende områder: 

• Redusert medarbeider tilfredshet 
• Økning i antall fristbrudd (Brystdiagnostisk senter) 
• Forløpstider kreft (Bildediagnostikk og Patologi) 

 
Risikoen for å ikke oppnå planlagt aktivitet varierer mellom de ulike avdelingene, og vurderes 
høyest på avdeling for bildediagnostikk. Økt inneliggende aktivitet medfører en vridning fra 
polikliniske til inneliggende pasienter, noe som medfører reduserte polikliniske inntekter og 
økte vente- og svartider på normalprioriterte pasienter. Den generelle trenden for klinikkens 
aktivitet har vist en økning og dreining mot mer ressurskrevende undersøkelser på inneliggende 
pasienter. Klinikken vil videreføre arbeidet med å kvalitetssikre henvisningsgrunnlag og 
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optimalisere gjennomføringen av pasientforløpet i samarbeid med de somatiske klinikkene og 
jobbe for å redusere varekostnadene i avdelingen.   
 
Avdeling for bildediagnostikk har i budsjett for 2017 lagt inn en vridning fra innleie til fast 
ansatte. Det er vanskelig å rekruttere radiologer og risikoen for å ikke oppnå ønsket effekt 
vurderes som høy. Klinikken arbeider med rekruttering og har fokus på samarbeid på tvers i 
avdelingen. 
 
I tillegg ble risikoen for forsinket diagnostikk og mindre effektiv drift grunnet ustabil og 
manglende MTU og IKT vurdert som høy. Klinikken har utfordringer knyttet til eldre medisinsk-
teknisk utstyr samt uhensiktsmessige IKT-løsninger på flere områder. Forsinket implementering 
av blant annet elektronisk rekvirering vil kunne medføre risiko for manglende polikliniske 
inntekter.  
 
Generelt for klinikken er det i budsjettet for 2016 lagt vekt på å styrke bemanningen. Økningen i 
årsverk er knyttet til ufrivillig ledigholdte stillinger i 2016 og styrkinger i 2017, basert på en 
forventet økt aktivitet i de somatiske klinikkene. Hovedfokusområdene for klinikken i 2017 vil 
være vente- og svartider, kreftdiagnostikk og understøttelse av forløpstider knyttet til 
kreftpakkeforløp. 
 
Det er i tildelte rammer for budsjett 2017 ikke rom for aktivitetsøkning, eller for nye 
diagnostiske metoder/nye pasientgrupper, utover plan.  
 

5.6.10 Andre forhold 
Klinikken hadde i 2016 bemanningsressurser tilknyttet screening på asylmottaket på 
Hvalsmoen, Ringerike. Avtalen med Ringerike kommune om ekstraordinær drift pga. forventet 
økt aktivitet ble avsluttet 01.11.16. I budsjett 2017 er bemanningen (engasjement) redusert med 
1,7 månedsverk tilknyttet denne aktiviteten. 
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5.7 Klinikk for intern service 
 

5.7.1 Bakgrunn 
Intern Service har som oppgave å levere et bredt spekter av tjenester til kjernevirksomheten i 
Vestre Viken HF. Det overordnede formålet er: Intern Service skal bidra til at møtet mellom 
pasient og behandler får en god kvalitet.  
 
I dette ligger det at vi har ansvar for mange av de tjenestene som skal til for at pasientbehandling 
skal kunne foregå på en sikker og god måte. Alt fra selve bygget til alle driftstjenestene, det 
medisinsk tekniske utstyret og IKT- løsningene. 
 
Intern Service leverer sine tjenester basert på en bemanning på ca. 700 ansatte eller om lag 548 
brutto månedsverk som gjennomsnitt for 2016. Intern Service er organisert i følgende 
avdelinger: 

- Eiendomsforvaltning og utvikling 
- Matforsyning 
- Teknologi og eHelse 
- Renhold og tekstil 
- Servicetjenester 
- Eiendomsdrift  
- Medisinsk teknologi 

 
Tjenestene i Intern Service måles på servicegrad, medarbeidertilfredshet, økonomi, sykefravær 
samt flere faglige styringsindikatorer.  
 
Kostnader innenfor 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 har kommet ned på planlagt nivå for 2016. Nylig har det også kommet ny 
informasjon om endret rutine vedrørende driftspris på prosjekter som vil gi ytterligere 
reduksjon i kostnader i år. Dette er en overgangsordning i år og gjelder både lokale og regionale 
prosjekter.  
 
Utover IKT området, er styringsfarten i den underliggende driften for høy. Hovedårsakene er 
innenfor områdene husleie, energiforbruk og lønn. Høye husleiekostnader skyldes uforutsette 
kostnader fra tidligere år og endringer i porteføljen. Økt energiforbruk skyldes i hovedsak lavere 
utetemperatur enn forutsatt de første månedene i år. Lønnsområdet viser samlet et lite 
overskudd målt mot budsjett, som følge av at HSØ har frikjøpt flere stillinger innenfor IKT 
området for å delta i 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 iverksatt tiltak utover 
budsjett i år for å begrense kostnadene og sikre et best mulig resultat i forhold til målsetting i år. 
Styringsfarten reduseres ytterligere med nye omstillingstiltak for 2017.  
 
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. 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 varekostnader til 
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behandlingshjelpemidler flyttet til felles område, og inngår ikke lenger i klinikkens resultat. 
Klinikken har fortsatt det faglige ansvaret og ansvar for oppfølgning.  
 
Intern Service gjennomfører vedtatte investeringer innenfor både eiendom, medisinsk utstyr og 
IKT området, for Vestre Viken. Arbeidet med dette har stor påvirkning på ressursbruken.  
 
De største utfordringene i budsjettet for 2017 knytter seg til økte kostnader til service- og 
vedlikehold av det medisinske utstyret, som oppstår som følge av økte investeringer de siste 
årene. Utover økninger innenfor medisinsk teknologi har det, på grunn av for høy styringsfart i 
2016 og nye kostnader i 2017, vært nødvendig med store omstillinger i klinikken.  
 
Omstillingspakken er på 18,6 MNOK og baserer seg på effektivisering av driften uten reduksjon i 
kvalitet og omfang av tjenestetilbudet. På grunn av økte driftskostnader til medisinteknisk utstyr 
er det nødvendig å redusere kostnadene ytterligere i klinikken med 8,9 MNOK.  I 
budsjettprosessen ble det foreslått tiltak som ville redusert driftskostnadene til 
medisinskteknisk utstyr. Men, fordi risikoanalysen viste at risikoen ved gjennomføring av disse 
tiltakene er for høy, ble det besluttet at tiltakene ikke gjennomføres. Tiltakene står i budsjett 
som uløst utfordring.  
   
Det er lagt inn økte kostnader for økt aktivitet innenfor spesifikke områder, men ikke for en 
generell aktivitetsvekst i klinikkene. Dette representerer dermed en ukjent kostnadsvekst 
utover dagens budsjett. Økt aktivitet i klinikkene genererer økte kostnader for Intern Service. 
Erfaringsmessig er det også knyttet risiko til områdene IKT, husleie og energi. IKT området har 
risiko dersom oppstartstidspunktet for prosjekter avviker fra planen. For husleie er det risiko 
for endring av porteføljen gjennom året og til uforutsette avregninger fra tidligere år. 
Energiforbruk er et risikoområde i forhold til uforutsigbar utetemperatur. Til slutt er det risiko 
knyttet til vedlikehold av eiendom og utstyr fordi deler av dette er gammelt, og risiko for 
havarier øker.  
 
Den samlede tiltakslisten for 2016 er risikovurdert.  
 
Budsjettskriv for Vestre Viken har vært fulgt i prosessen. Tillitsvalgte er gjort kjent med denne 
og har deltatt i prosess med å finne tiltak, samt deltatt i risikovurdering og drøfting.   
 
Klinikkdirektør har faste samarbeidsmøter med tillitsvalgte og klinikkhovedverneombud 
(KHVO) hver fjortende dag. I andre halvår har budsjettet vært tema på disse møtene. Tiltakene 
ble risikovurdert 10- og 22. november og drøftet 28. november. 
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5.7.2 Resultat utvikling 2015 til budsjett 2017 
 

 
 
Intern Service hadde et underskudd i 2015 på 9,9 MNOK. Hovedårsaken til resultatet var todelt. 
IKT området, herunder tjenesteavtalen med Sykehuspartner, hadde et underskudd i 2015 på 
grunn av at flere prosjekter innenfor prosjektet digital fornying hadde en framskutt 
framdriftsplan i forhold til budsjettet. Underskudd i øvrig drift skyldtes økte kostnader til 
driftsbygninger og medisinskteknisk utstyr samt til behandlingsmidler som pasientene bruker 
hjemme. Vedlikeholdskostnadene økte på grunn av gammel bygningsmasse og utstyr, samt 
stramme investeringsrammer som gjorde at nødvendige endringer i bygningsmasse og 
utskifting av utstyr skjedde i en lavere takt.  
 
For behandlingsmidler skyldtes merforbruket en overgang til mer bruk av dyrere utstyr enn 
tidligere, men også en økning i antall diabetespasienter. Utviklingen var i lik i andre helseforetak 
i landet.  
 
Lønnsområdet hadde en positiv utvikling og var bedre enn plan for 2015.   
 
 
Utvikling fra prognose 2016 til budsjett 2017  
 
Fra og med 1.1.17 innføres ordningen med nøytral merverdiavgift for statlige helseforetak. Dette 
medfører at helseforetak/sykehus får kompensert inngående merverdiavgift på innkjøpte varer 
og tjenester. Ordningen skal være budsjettnøytral og medfører ingen utfordring for klinikken, 
men medfører en reduksjon i kostnadsnivået i forhold til 2016 på 75 MNOK, med tilsvarende 
reduksjon i finansieringen. 
 
Det er i budsjett 2017 tilført økte midler innenfor IKT området. I all hovedsak gjelder dette økte 
personellkostnader hos Sykehuspartner. De kundespesifikke kostnadene som 
leverandørkostnader og avskrivninger øker i takt med regionale IKT programmer og lokale 
prosjekter. 
 

Intern Service Resultat 
2015

Budsjett
2016

Prognose
2016

Budsjett
2017

Endring
2017 - 2016

Basisramme 855 730 881 339 881 339 817 088 -7,3 %

ISF-inntekter 0 0 0 0  

Gjestepasient inntekter 0 0 0 0  

Øvrige driftsinntekter 84 478 85 707 88 819 87 172 -1,9 %

Sum inntekter 940 208 967 046 970 158 904 260 -6,8 %
Varekostnader 66 261 26 084 26 581 17 117 -35,6 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 1 2 2 2  

Innleid arbeidskraft 0 0 0 0  
Lønnskostnader 308 044 331 538 329 305 315 141 -4,3 %

Avskrivninger 0 0 0 0  

Andre driftskostnader 575 755 609 422 614 329 572 002 -6,9 %

Netto finanskostnader 98 0 0 0  

Sum drifts- og finanskostnader 950 158 967 046 970 217 904 260 -6,8 %

Resultat -9 950 0 -58 0 -100,0 %
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Energiforbruket er lagt inn på samme nivå som 2016. Prisen på energi som er lagt inn baserer 
seg på hva de største leverandørene mener vil være pris for 2017, herunder Bergen Energi AS. 
 
Intern Service har fått et omstillingskrav for 2017 på 4,2 MNOK. I tillegg har klinikken for høy 
styringsfart inn i 2017. Utover dette tilkommer det økte kostnader til blant annet husleie som 
følge av endringer i porteføljen og til det medisinsktekniske utstyret som følge av økte 
investeringer. Det er arbeidet systematisk for å absorbere kostnadsveksten. Samlet er det lagt til 
grunn en omstillingspakke på 18,6 MNOK, som i hovedsak omhandler effektivisering uten at 
dette går ut over kvaliteten i de tjenestene som leveres.  
 
I tillegg til denne omstillingspakken legges det opp til kostnadskutt for å redusere veksten i 
driftskostnader til det medisinske utstyret. Det er omfordelt midler fra andre avdelinger til 
medisinsk teknologi i budsjettet i år. Det bemerkes at det også for 2016 ble gjort betydelige 
overføringer fra andre avdelinger.  Nye tiltak for å redusere kostnadene vil bli gjennomført, men 
disse er ikke ferdig definerte og står foreløpig som en uløst utfordring. 
 
Serviceavdelingene vil gjennomføre nye omstillinger som til sammen utgjør en reduksjon på ca. 
15 årsverk for 2016. Reduksjonen gjøres ved å effektivisere bemanningen for å imøtekomme 
behovet, og skal gjennomføres uten at kvaliteten på servicetilbudet forringes, samt at 
lederstrukturen i klinikken effektiviseres. Videre gjennomføres det tiltak for å få bedre 
datastøtte knyttet til gjennomføring av renhold. Til slutt forventes det reduserte kostnader 
knyttet til pågående prosjekt for digitalisering av post og endret avtalestruktur innenfor fast 
telefoni.   
 
Det er også lagt inn mindre økninger i årsverk på noen områder. Dette er nærmere beskrevet i 
kapitlene nedenfor. Lønns- og prisvekst er lagt inn i henhold til forutsetninger fra 
statsbudsjettet, med justering innenfor områder der prisen har utviklet seg vesentlig annerledes.  
Intern Service har i 2016 bidratt til arbeidet med å forbedre styring og oppfølging av 
investeringer. Det er nå lettere å følge prosjektene både internt i Intern Service og fra resten av 
virksomheten. Samtidig har nå prosjektområdene eiendom, ikt, medisinsk teknisk og 
grunnutrustning en felles metodikk.  
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5.7.3 Utfordringsbilde 2017 

 
 
Intern Service estimerer et resultat tilnærmet i balanse målt mot budsjett i 2016. IKT området 
har et overskudd i år som følge av endret rutine vedrørende driftspris på prosjekter som gir 
redusert kostnader. Dette er en overgangsordning i år, og gjelder både regionale og lokale 
prosjekter. Mindrekostnad i 2016 for IKT området reduserer neste års bevilgning tilsvarende. 
Øvrig drift har et tilsvarende underskudd i hovedsak som følge av økte kostnader til lønn, 
husleie og energiforbruk. Dette sammen med engangseffekt av et erstatningsoppgjør utbetalt i 
2016 gjør at klinikken har en for høy styringsfart inn i 2017 med om lag 5,1 MNOK. 
 
Den største utfordringen i budsjett 2017 er at driftskostnadene innenfor området medisinsk 
teknologi øker betydelig neste år. Dette skyldes et høyere investeringsnivå de siste årene og 
medfører økte kostnader i form av servicekontrakter eller lovmessig periodisk vedlikehold. 
Servicekontrakter er nødvendig på en del av utstyret for å ha kontraktsfestet prioritert 
vedlikehold fra leverandør dersom det blir behov for det ut fra pasientbehandlingen.  
 
Styringsfarten fra 2016 sammen med produktivitetskrav for 2017, økte kostnader på grunn av 
planlagt økt aktivitet i øvrige klinikker og andre forhold har gjort det nødvendig med en 
omstilling-/effektivisering i størrelsesorden 18,6 MNOK, før det tas hensyn til økte kostnader 
innenfor medisinsk teknologi. Det må utarbeides nye tiltak, men disse er foreløpig ikke definert 
og det ligger derfor en uløst utfordring på 8,9 MNOK inne i neste års budsjett. Opprinnelig plan 
var at denne reduksjonen skulle gjennomføres innenfor medisinsk teknologi, fordi det er her 
kostnadsveksten er størst. I det videre arbeidet er det nødvendig å vurdere om andre avdelinger 
likevel må gjennomføre hele eller deler av denne kostnadsreduksjon. Det må i tilfelle skje i 
dialog med administrerende direktør og de andre klinikkene fordi det kan medføre en reduksjon 
i tjenester for berørte områder.  
 
En planlagt effektivisering på 18,6 MNOK innenfor de øvrige områdene i klinikken representerer 
i seg selv en risiko. Det vil være behov for tett oppfølgning og god dialog med klinikkene 

KIS
1. Prognose 2016 (+ = pos i tiv, - = negativ) -58 

Reversering av engangseffekter i 2016:
Mindrekostnad Sykehuspartner 2016 -3 000 
Erstatningsoppgjør elektro -2 082 

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2017 -5 140 

Endring i 2017 (inklusiv budsjettert tiltak):
Rammetrekk (produktivitetskrav) -4 159 
Økt aktivitet -1 200 
Husleie - endret portefølje -2 899 
Økning MTU (servicekontrakter og annet) -9 800 
Div økninger avdelinger -4 310 
Omstilling (effektivisering) 18 600
3. Budsjettert styringsfart  2017 (1+2) -8 908 
Resultatkrav 0

4. Uløste utfordringsbildet budsjett 2017 -8 908 
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gjennom året, for å få dette til. Det er lagt inn en planlagt kostnadsvekst innenfor spesifikke 
områder for 2017. Likevel representerer det generelle økte aktivitetsnivået i klinikkene en 
risiko i forhold til økt behov for tjenester dette genererer for vår del.  
 
For 2017 er prisene i energibudsjettet satt opp i forhold til hva leverandørene våre estimerer og 
det har vært en god prosess på å sette estimat på energiforbruk. Energiområdet utgjør en 
betydelig kostnad for Vestre Viken HF og kan være uforutsigbart. Generelt nevnes IKT området 
som et risikoområde fordi det erfaringsmessig kan være avvik i forhold til faktisk 
oppstartstidspunkt av prosjekter i forhold til hvordan dette var planlagt. Utover dette er 
klinikken utsatt for utfordringer innen øvrig utstyr og eiendom som følge av høy 
investeringstakt og vedlikehold situasjonen på disse områdene. 
 
Det er lagt opp til en reduksjon på ca. 15 årsverk i 2017 fra forventet nivå i 2016, hovedsakelig 
på grunn av planlagt effektivisering i 2017.  
 

5.7.4 Styringsindikatorer  
 

 
 
Intern Service er i en prosess med utvikling av styringsindikatorer som skal følges opp i 2017, 
med tanke på å styre utviklingen innenfor de ulike områdene av driften.  Ovenstående 
indikatorer kan derfor bli endret, før arbeidet med driftsavtaler for 2017 er avsluttet, og mål for 
de ulike indikatorene for 2017 er derfor i prosess. 
 
Nedenfor følger en kort omtale av indikatorer som foreløpig er vurdert. 
 
ENERGI 
Energiområdet er et område som har stort fokus i Intern Service. Forbruk av energi pr m2 gir et 
godt grunnlag for å se om arbeidet med energieffektivisering gir effekt, og er en indikator som 
har vært fulgt opp de siste årene. For 2016 forventes resultatet å bli negativt i forhold til planen 
som følge av lavere utetemperaturer enn forutsatt de første månedene i år. For 2017 er 
forbruket forventet å være som 2016. Energiprisene er, som i fjor, satt opp i forhold til priser 
anbefalt av de ulike leverandørene. Mål for energiforbruk pr m2 oppvarmet areal er på 
bakgrunn av dette satt til 319 KwH pr m2 for 2017. 
   
 

Styringsparametre 2015 2016
prognose

2017
budsjett

Virkelig 310 319 -
Mål 306 310 319

Avvik 4 9 -
Virkelig 367 420 -

Mål 378 384 -
Avvik -11 36 -

Virkelig 261 250 -
Mål 250 250 -

Avvik 11 0 -
Virkelig 1,16 1,12 -

Mål 1,39 1,12 -
Avvik 0 0 -

ENERGI - Energiforbruk  (kwh) 
per m2. Oppvarmet areal

TEKSTILER - Personaltøy (kr) 
pr brutto månedsverk - 
behandlingspersonell
IKT -Antall  IKT tjenester i 
tjenestekatalog med 
Sykehuspartner (skal red.)
MAT - Antall middager ift 
antall liggedøgn somatikk
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TEKSTILER 
Intern Service måler forbruk av personaltøy på de somatiske klinikkene. Målingen gjennomføres 
ved å se på forbruk av personaltøy målt i kr sett opp mot antall brutto månedsverk 
behandlingspersonell for samme perioden. Målingen gir et godt grunnlag for å se på utvikling av 
forbruk pr lokasjon over tid. Intern Service vil periodevis gå igjennom resultatene med 
klinikkene, for å se om gjeldende rutiner/praksis bør endres. Endelig mål for 2017 blir satt når 
arbeidet med driftsavtaler er ferdigstilt.  
 
IKT 
Intern Service har som målsetting å redusere antall IKT-tjenester i tjenestekatalogen til 
Sykehuspartner. 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 i 
forhold til måling ligger i at det kommer nye prosjekter til i tjenestekatalogen mens målet er ut 
fra status 1. januar 2017. 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. Endelig mål for 2017 blir 
satt når arbeidet med driftsavtaler er ferdigstilt.  
 
MAT 
Det er satt i gang målinger på forbruk av mat målt gjennom å se på antall middager i forhold til 
antall liggedøgn innenfor somatisk virksomhet. Det er et mål at alle pasienter skal få tilstrekkelig 
mat. En reduksjon innenfor dette området relaterer seg derfor til å redusere svinn av mat i de 
ulike leddene i produksjonen. 
 

5.7.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 
 

 
 
Tabellen viser utvikling fra prognose 2016 til budsjett 2017, fordelt på kontogrupper og årsverk. 
Som tabellen viser utgjør helårseffekter fra 2016 en bemanningsreduksjon i 2017 på 2,7 årsverk.  
Det er tilført økte midler innenfor IKT området for å sikre stabil og sikker drift og ha økt fokus 
på pasientkritiske systemer. Det er videre tilført midler for å finansiere økte leiekostnader i 
forbindelse med nyetablering av Ål helsetun på Ringerike, som ble tatt i bruk september 2016.  
Som nevnt tidligere er det etablert en omstillingspakke som skal skape mer effektiv drift på til 
sammen 18,6 MNOK, herunder en planlagt bemanningsreduksjon på 12 årsverk. 
 
Utover dette står det nå igjen en uløst utfordring på 8,9 MNOK. Dette vil bli løst ved nye tiltak 
som ennå ikke er definert. Arbeidet med nye tiltak må skje i dialog med administrerende 

Intern Service Budsjett
2017 Basisramme

Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre 
driftskostnader

Gj.snitt
brutto 

årsverk

0 Prognose 2016  58 - 881 339 - 88 819  26 583  329 304  614 329 546,6

1 Endring i basis 2016-2017 - 16 946  3 567   - 20 513  0,0

2 Pris og lønnsjusteringer   60 684 - 1 742 - 8 535  7 611 - 58 018 0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2016  3 654  - 228  - 165  4 046 -2,7

30 Driftsmessige endringer med oppstart i  2016  5 471   414   1 011  4 046 0,0
31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i  2016 - 1 696    - 1 696  -3,7
33 Strategiske satsningsområder med oppstart i  2016 - 122  - 642   520  1,0

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2017  22 142   3 617 - 929 - 1 098  20 552 -11,8

40 Driftsmessige justeringer i  2017  30 875   3 617 - 929  4 233  23 954 -0,3
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i  2017 - 6    - 6  0,1
42 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2017 - 8 726    - 5 324 - 3 402 -11,5
5 Uløst utfordring i 2017 - 8 908     - 8 908 0,0
50 Uløst utfordring i  2017 - 8 908     - 8 908 0,0
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direktør og de andre klinikkene fordi det kan medføre en reduksjon i tjenester for berørte 
områder.  
 
 
Omstillingstiltak og uløste utfordring – spesifikasjon og videre prosess 
 

 
 
Det er i budsjett 2017 lagt inn omstillingsprosjekter som vil kreve ekstra oppfølgning i 2017.   
 
AUTOMATISERING og DIGITALISERING AV SERVICETILBUDET  
Intern Service fikk på slutten av 2016 på plass et prosjekt for å gi bedre datastøtte til 
gjennomføringen av renhold, med mål om å effektivisere prosessene. Effekten av tiltaket vil bli 
fulgt opp nå i 2017.  Det er videre på trappene et prosjekt som omhandler digital post. Formålet 
er å redusere manuelle prosesser knyttet til håndtering av papirforsendelser og fjerne 
dobbeltforsendinger. Økonomisk effekt for klinikken vil synliggjøres gjennom reduserte 
kostnader til porto. Til slutt arbeides det med et prosjekt som skal gi mer effektiv drift av 
logistikkoppgavene på de somatiske sykehusene. Effekten for Intern Service kan være innenfor 
logistikkoppgaver som klinikken har ansvaret for, herunder avfallshåndtering, senger og 
tekstilhåndtering.    
 
EFFEKTIVISERING BEMANNING 
Serviceavdelingene vil gjennomføre omstillinger i 2017 som omhandler bemanningen. Det pekes 
spesielt på mer effektiv håndtering av matforsyningen til pasienten samt drift av kiosk og 
kantiner. Videre sees det på lederstrukturen i klinikken for å optimalisere denne. 
Effektiviseringen planlegges gjennomført uten at kvaliteten på servicetilbudet skal forringes.  
 
EFFEKTIVISERING ØVRIG 
Det sees på muligheten for at eksterne leverandører kan overta deler av leveranse av 
matforsyning. Videre sees det på mulighet for å fjerne servicevekter ved akuttmottaket på natt i 
Bærum og erstatte dette med eget personell.  
 
ULØST UTFORDRING 
Intern Service har en uløst utfordring i budsjett 2017 på 8,9 MNOK. Risikoanalysen viser at 
opprinnelig foreslåtte tiltak om å redusere omfang av det medisinske utstyret har for høy risiko. 
Det er derfor i etterkant av at risikoanalysen ble signert besluttet at disse tiltakene ikke 
gjennomføres. Det vil bli utarbeidet nye alternative tiltak for å løse utfordringen, men disse er 
foreløpig ikke spesifisert og står som uløst. 
 
Intern Service har med dette en uløst utfordring i budsjettet for 2017. I tillegg er det økt risiko 
innenfor andre områder. Økt aktiviteten i de andre klinikkene som vi samhandler med er et 
risikoområde fordi økt aktivitet i klinikken genererer økte driftskostnader i Intern Service. 
Videre pekes det på risiko ved at omfang av omstillingspakken for 2017 er så omfattende som 
den er. 

Intern Service Budsjett
2017

Lønns-
kostnader

 Andre drifts-
kostnader

Gj.snitt
brutto årsverk

42_Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017 - 8 726 - 5 324 - 3 402 -11,5

Automatisering og digitalisering  av servicetilbudet - 4 052 - 2 385 - 1 667 -5,9
Effektivisering bemanning - 2 939 - 2 939  -5,6
Effektivisering øvrig - 1 735  - 1 735 0,0
5_Uløst utfordring i 2017    0,0

Totalt - 8 726 - 5 324 - 3 402 -11,5
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Generelt er energikostnadene uforutsigbare på grunn av eventuelle endringer i utetemperatur. 
Det nevnes også en generell risiko innenfor IKT området som følge av at IKT prosjekter kan få 
endret oppstart i forhold til planen. 
 

5.7.6 Bemanningsbudsjett 
 

 
 
Grafen viser utvikling i brutto årsverk 2015, prognose 2016 og budsjett 2017.  Tendensen er at 
det forbrukes flere årsverk i 2016 enn i 2015. Hittil i år er det forbrukt i overkant av 2 årsverk 
mer pr måned. For 2017 legges det opp til en reduksjon på til sammen 14,5 årsverk fra nivået i 
år. Reduksjonen kommer i hovedsak av nye omstillinger som iverksettes i 2017.  
 

5.7.7 Prosess 
Klinikkdirektør har faste samarbeidsmøter med tillitsvalgte og klinikkhovedverneombud 
(KHVO) hver fjortende dag. I andre halvår har budsjettet vært tema på disse møtene. Tiltakene 
ble risikovurdert i to omganger. Første risikovurdering ble gjennomfør 10. november og 
oppdatert risikovurdering med nye tiltak ble gjennomført 22. november.  Tiltakene ble drøftet 
28. november. 
 
Det gjennomføres også månedlige oppfølgingsmøter med avdelingssjefer der økonomi, HR og 
avdelingens styringsparameter er tema. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bud 2017 525,0 520,5 524,3 516,2 517,9 517,1 533,2 571,6 572,0 530,8 528,6 528,4
2016 547,5 540,6 551,1 545,2 543,5 538,0 548,0 573,7 571,9 541,1 529,6 529,4
2015 530,5 531,3 545,2 531,8 531,7 537,1 560,5 573,3 571,0 549,5 542,6 551,9
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Prosesskrav 
Budsjettkalenderen er fulgt i arbeidet med omstillingstiltak og budsjett. Tillitsvalgte og 
klinikkverneombud har deltatt i prosessen med omstillingstiltak, samt deltatt i risikovurdering 
og drøfting. De viktigste prosessene følger nedenfor:  

• Juni 2015: Klinikken mottok omstillingskravet for 2017 fra administrerende direktør 
(produktivitetskrav 0,75 %).  

• August-/ september: Identifisering av kjente endringer- /nye forhold i 2017. 
Detaljberegning av årsprognose pr ansvar for å beregne styringsfart. Nødvendige 
omstillinger for å møte produktivitetskrav ble identifisert, gjennomgått og kategorisert. 

• September-/oktober: Arbeid i avdelingene knyttet til konkretisering og detaljberegning 
av omstillingstiltakene. Oppfølgingsmøter med avdelingene og oppfølgning i klinikkens 
ledermøter. Dialog med verneombud og tillitsvalgte om mulige tiltak i samarbeidsuke 
annenhver uke.  

• 10 november: Omstillingstiltak ble risikovurdert med klinikkdirektør, avdelingssjefer, 
controller, verneombud, tillitsvalgte og brukerrepresentanter.   

• 22 november: Oppdatert risikovurdering med nye tiltak. 
• 28 november: Gjennomføring av drøfting av omstillingstiltakene og risikomatrisen. 

 

5.7.8 Risikovurdering 
 
Klinikken har risikovurdert omstillingstiltakene i et samarbeid mellom de klinikktillitsvalgte, 
klinikkens verneombud og ledergruppen i klinikken. Risikovurderingen ble gjennomført 10. 
november med en oppdatert risikovurdering med nye tiltak 22. november. 
 
Risikomatrisen viste for høy risiko knyttet til at det var foreslått at deler av det 
medisinsktekniske utstyret tas ut av produksjon i løpet av 2017. I etterkant av at 
risikovurderingen ble signert er det derfor besluttet at dette ikke gjennomføres. Alternative 
tiltak vil bli gjennomført men disse er foreløpig ikke definert og står som en uløst utfordring.   
 
Generelle risikoområder er som nevnt tidligere energiforbruket på grunn av uforutsigbare 
utetemperaturer, og IKT området hvor erfaringen har vist at oppstart av prosjekter endres i 
forhold til planene. Til slutt nevnes økt aktivitet i klinikkene og vedlikehold av eiendom og utstyr 
som følge av investeringstakten.  
 

5.7.9 Andre forhold 
 
Intern Service er aktive i å sammenligne tjenester, kvaliteter og kostnader med andre foretak. 
Etter flere års sammenligning med Sykehuset Innlandet er det nå gjort en bred sammenligning 
med samtlige svenske sykehus og tre andre norske helseforetak. Dette har gitt mye læring som 
brukes for å utvikle tjenestene videre. Intern Service er opptatt av å utvikle fagområdet for 
fasilitering av sykehusdrift (Facility Management) i foretaket. Kjernevirksomheten gjør også 
mange arbeidsoppgaver innen dette fagområdet, og sett sammen med Intern Service sine 
ansatte utgjør dette en stor ressursbruk. Det å arbeide med systemer, kompetanse og god ledelse 
av dette fagområdet er en prioritert oppgave. 
 
Intern Service har et langsiktig oppdrag med å standardisere tjenestene for alle sykehusene. Det 
er konkrete mål for hver avdeling som skal sikre at vi utvikler oss til mer standardiserte 
tjenester. 
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5.8 Prehospitale Tjenester 
 

5.8.1 Bakgrunn 
Prehospitale tjenester (PHT) er en tverrgående klinikk som leverer tjenester til både spesialist- 
og primærhelsetjenesten, samt direkte til publikum. PHT er en beredskapsorganisasjon som skal 
balansere sin drift mellom å tilby befolkningen akuttmedisinsk prehospital beredskap og 
behandling, samt effektiv pasienttransport med luftambulanse, ambulanse, helseekspress og 
taxi. PHT består av avdelingene akuttmedisinsk nødmeldetjeneste (AMK), ambulanse, 
luftambulanse og pasientreiser (taxi og helseekspress). Vestre Viken driver ambulansetjeneste i 
Buskerud, samt kommunene Sande, Svelvik og Jevnaker. Totalt er ambulansene spredt på 15 
stasjoner i dette området. Tjenesten jobber systematisk med å prioritere rett hastegrad og 
transportmiddel etter pasientens behov.  
 
Prehospitale Tjenester(PHT)har budsjettert med 325 årsverk for 2017.  
 
Budsjett 2017 bygger på prognose 2016 hensyntatt kjente endringer og nye tiltak som er 
iverksatt eller vil bli iverksatt i 2017. Klinikken er pålagt et produktivitetskrav på 0,7 % 
tilsvarende 2,0 MNOK. Klinikken har fått en økning i basisrammen som dekker lønns- og 
prisvekst og en økning for å dekke økte kostnader til nye anbud i pasientreiser.  
 
Det er gjennomført flere budsjettmøter på alle ledernivå. Avdelingssjefene, med bistand fra 
controller, har gjennomført budsjettmøter med alle seksjonslederne.  
 
Klinikkdirektør, avdelingssjefer, klinikkhovedverneombud og klinikktillitsvalgte gjennomførte 
risikovurdering av det helhetlige budsjettet den 22.november og drøfting den 23.november. 
 

5.8.2 Resultat utvikling 2015 til budsjett 2017 
 

 
 

Prehospitale Tjenester Resultat 
2015

Budsjett
2016

Prognose
2016

Budsjett
2017

Endring
2017 - 2016

Basisramme 305 809 328 920 328 920 313 811 -4,6 %

ISF-inntekter 0 0 0 0  

Gjestepasient inntekter 0 0 0 0  

Øvrige driftsinntekter 41 943 45 598 48 092 46 770 -2,7 %
Sum inntekter 347 752 374 518 377 012 360 581 -4,4 %
Varekostnader 2 852 2 671 2 835 2 334 -17,7 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 499 641 422 422  
Innleid arbeidskraft 0 0 0 0  
Lønnskostnader 222 065 246 736 249 727 241 967 -3,1 %

Avskrivninger 0 0 0 0  

Andre driftskostnader 115 934 124 471 120 897 115 858 -4,2 %

Netto finanskostnader 3 0 0 0  
Sum drifts- og finanskostnader 341 353 374 519 373 881 360 581 -3,6 %

Resultat 6 399 -1 3 131 0 -100,0 %
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Klinikken har et overskudd pr. 31.10. på 3,0 MNOK og et prognostisert overskudd på 3,1 MNOK 
for 2016. PHT anslår at det er nødvendig med tiltak på til sammen 7,0 MNOK i forhold til tildelt 
ramme for 2017. 
 
Klinikken har fått en økning i basisrammen på 11,6 MNOK i budsjett 2017 til å dekke lønns- og 
prisvekst og økte kostnader til nye anbud i Pasientreiser. Klinikken har fått et rammetrekk på 
10,0 MNOK for momsrefusjonen som trår i kraft fra 1.1.2017 og rammetrekk på 14,7 MNOK som 
gjelder lavere pensjonskostnader. 
 
Høyere aktivitetsvekst og prisvekst i Pasientreiser er en risiko i budsjettet for 2017. Prosjektet 
Legebemannet ambulanse vil fortsette i 2017. Ambulansetjenesten innførte med virkning fra 
01.10.2015 overtallsbemanning og fortsetter med engasjementstillinger fra 24.10.2016. Dette 
tiltaket forventes å gi redusert overtid- og vikarkostnader. 
 

5.8.3 Utfordringsbilde 2017 
 

 
 
I budsjettet for 2017 er tilskudd til prosjektene psykiatriambulansen og Samweb til 
administrativt personell trukket ut. Fakturering av utenlandske pasienter forventes å gå litt ned 
i forhold til prognosen for 2016.  
 
I strategisk satsning ligger CBRNe opplæring og satsning på fakturakontroll innenfor 
Pasientreiser.  
 
Avdeling for ambulanse vil følge opp regjeringens mål om styrke beredskapen mot farlige stoffer 
– CBRNe beredskap.  
 
Ambulansetjenesten har budsjettert med kostnader for å følge opp PLIVO (pågående livstruende 
vold opplæring) for personell som ikke har gjennomført opplæringen i 2016 i samhandling med 
brann og politi. 
 

PHT
1. Prognose 2016 (+ = positiv, - = negativ) 3 131

Reversering av engangseffekter i 2016:
Bortfall tilskudd psykiatriambulanse SAMWEB -791 
Reduksjon fakturering utenlandspasienter -500 

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2017 1 840

Endring i 2017 (inklusiv budsjettert tiltak):
Strategisk satsning 2 190
Økt aktivitet -1 361 
Rammetrekk (produktivitetskrav) -1 983 
Diverse -686 
3. Budsjettert styringsfart  2017 (1+2) 0
Resultatkrav 0

4. Uløste utfordringsbildet budsjett 2017 0



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

Innføring av overtallsbemanning med en økning på 13 ansatte fra 24.10.2016 er forutsatt 
inndekket med reduksjon av overtid og vikarlønn. 
 
Økt aktivitet innenfor pasientreiser er beregnet til 1,4 MNOK i økte kostnader.  
 
Produktivitetskravet på 2,0 MNOK er trukket i klinikkens basisramme.  

5.8.4 Styringsindikatorer  

 
 
Responstider 
Følgende krav er satt til responstider i Vestre Viken for 2017: 

• 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, Nore og Uvdal 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.  
 
Det rapporteres på nasjonale anbefalte responstider. Det er få tjenester nasjonalt som når de 
anbefalte responstidene. PHT i Vestre Viken ligger litt under gjennomsnittet i tettbebygde strøk 
og litt over snittet i grisgrendte strøk i nasjonale målinger. PHT har områder der responstidene 
ikke ligger innenfor det Vestre Viken har besluttet som godt nok. AMK og ambulansetjenesten 
jobber med tiltak for å forbedre dette i 2017. 
 

Styringsparametre 2015 Prognose 
2016 Budsjett 2017

Virkelig 6 6 -

Mål 7 7 7

Avvik -1 -1

Virkelig 13 14 -

Mål 18 18 17

Avvik -5 -4

Virkelig 4 4 -

Mål 6 6 7

Avvik -2 -2

Virkelig 85,6 % 91,1 % -

Mål 90,0 % 90,0 % 90,0 %

Avvik -4,5 % 1,1 % -

Virkelig 1,9 2,1 -

Mål 2,0 2,1 2,2

Avvik -0,1 0,0 -

Antall kommuner hvor gjennomsnittet av 
responstider for tettbebygd strøk er innen 
20 min (anbefalt 12 min ) for 90 % av 
akuttoppdragene
Antall kommuner hvor gjennomsnittet av 
responstider for grisgrendt strøk er innen 
30 min ( anbefalt 25 min ) for 90 % av 
akuttoppdragene
Antall kommuner hvor gjennomsnittet av 
responstider for grisgrendt strøk er innen 
40 min ( anbefalt 25 min ) for 90 % av 
akuttoppdragene

Andel  nødsamtaler ved AMK sentralen 
besvart innen 10 sekunder

Pasientreiser Samkjøring 
kommunekryssende turer andel 
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Det har kommet signaler om at responstider kan komme i Oppdrags- og bestillingsdokumentet 
for 2017. Klinikken må komme tilbake med ytterligere tiltak i tråd med Oppdrags- og 
bestillingsdokumentet. Dette vil være tiltak på kort og lengre sikt.  
 
AMK svartid 
AMK sentralen har som mål at 90 % av alle nødsamtaler skal være besvart innen 10 sekunder. 
Tallene for 2016 ligger innenfor målet på 90 % som også er målet i budsjett 2017. 
 
Samkjøringsgrad 
Avdeling for pasientreiser har en samkjøringsgrad gjennom 2016 som ligger på 2,11 pr. oktober 
mot mål i HSØ på 2 andeler. Målet for 2017 ligger på 2,2. 
 

5.8.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 
 

 
 
Budsjetterte årsverk i gjennomsnitt for 2017 ligger på 325 en økning på 4 årsverk fra prognose 
2016. 
 
Tiltakene strategisk satsning med oppstart i 2016 og 2017 forutsetter en årsverks økning på 4 
årsverk. Dette gjelder bl.a. bemanning med ambulansearbeidere på helseekspress 1 fra Geilo. 
Årsverksbudsjettet i 2017 forutsetter kontroll med overtidsbruk, vikarbruk, god planlegging av 
ferie og god planlegging av kursvirksomheten.  
 
Overtallsbemanningen som ble innført fra 24.10.2016 forutsetter ingen økning i antall årsverk. 
Økning i engasjementsstillingene er budsjettert på samme nivå som reduksjon i vikar- og 
overtidsbruk. 

Prehospitale Tjenester Budsjett
2017 Basisramme

Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre 
driftskostnader

Gj.snitt
brutto 

årsverk

0 Prognose 2016 - 3 208 - 328 920 - 48 092  3 180  249 726  120 898 321,2

1 Endring i basis 2016-2017  283  15 013   - 14 730  0,0

2 Pris og lønnsjusteringer  778  96 - 571 - 507  5 338 - 3 578 0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2016 - 2 848   1 901  6  375 - 5 130 2,9

30 Driftsmessige endringer med oppstart i  2016 - 227   1 951 - 94 - 900 - 1 183 -1,0
31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i  2016  119     119  0,4
32 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2016       0,0
33 Strategiske satsningsområder med oppstart i  2016 - 2 740  - 50  100  1 157 - 3 947 3,5

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2017  4 995  - 8  77  1 257  3 669 1,3

40 Driftsmessige justeringer i  2017  3 838   2 400  77  100  1 261 -0,2
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i  2017  607     607  0,7
42 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2017       0,0
43 Strategiske satsningsområder med oppstart i  2017  550     550  0,7
44 Endring i  opptaksområdet med oppstart i  2017   - 2 408    2 408 0,0
45 Endring internhandel i  2017       0,0
46 Endring sentralisert budsjettrisiko i  2017       0,0
Totalt  - 313 811 - 46 770  2 756  241 966  115 859 325,4
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5.8.6 Bemanningsbudsjett 

 
 
Utvikling bruttoårsverk 2015, prognose 2016 og budsjett 2017.  Forbruk av brutto månedsverk 
ligger på 321 i gjennomsnitt for perioden januar tom november og prognosen for 2016 ligger på 
321 årsverk.  Budsjetterte årsverk for 2017 ligger på 325.  Det er lagt inn en økning i årsverk i 
forbindelse med at Helsekspress 1 skal bemannes med ambulansearbeidere. Det er lagt inn en 
økning av bemanning på opplæring CBRNe og en reduksjon på PLIVO opplæringen i 2017.   
 

5.8.7 Aktivitetsøkning 2015 til 2017 
 

 
 
Antall oppdrag i ambulansetjenesten i budsjett 2017 ligger på samme nivå som prognosen i 
2016.  
 
Antall telefonhenvendelser til linje 113 på AMK er budsjettert på samme nivå som i 2016. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bud 2017 322,8 320,1 331,1 326,7 325,0 323,4 324,4 328,2 331,1 325,8 324,6 320,9
2016 308,3 311,0 318,2 316,1 318,9 317,9 318,1 326,0 331,3 324,9 337,8 325,6
2015 300,2 303,3 313,8 310,3 313,3 305,9 311,4 306,1 318,8 325,2 320,6 312,7
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Prehospitale Tjenester 2015 Prognose 
2016 Budsjett 2017 % endring 

2017
Antall oppdrag med ambulanse 39 460 39 867 39 867 0,0 %
Antall telefonhenvendelser til linje 113 
AMK

28 333 28 333 28 333 0,0 %

Antall turer med rekvisisjon Pasientreiser 176 393 181 332 186 772 3,0 %
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Antall turer med rekvisisjon for Pasientreiser er i budsjettet økt med 3 %. Avdeling for 
pasientreiser er ikke tildelt midler til å dekke den planlagte aktivitetsøkningen i somatikk og 
psykiatri. Økningen må dekkes ved hjelp av tiltak. 
 
Det må bemerkes at en aktivitetsøkning innen somatikk, psykiatri og primærhelsetjenesten vil 
være kostnadsdrivende i avdeling for pasientreiser. Det er knyttet risiko til ytterligere 
effektivisering i pasientreiser og nye avtaler som gjennomføres i 2017. Økt aktivitet i primær- og 
spesialisthelsetjenesten, ut over plan, vil kunne utfordre ambulansetjenestens kapasitet til å 
gjennomføre planlagte transporter.   
 

5.8.8 Prosess 
 
PHT har tilstrebet en best mulig involvering av ansatte og tillitsvalgte i budsjettprosessen for 
2017. Klinikken har fått tilbakemelding fra organisasjonene og vernetjenesten om at de opplever 
at prosessen har vært god, og at det har vært sikret en god involvering på alle nivå. 
 
Klinikken valgte tidlig å presentere og oppnå enighet om prosess for budsjett 2016. Ansvarlig 
controller for klinikken utarbeidet en overordnet prosessplan for klinikkens budsjettarbeid. 
Budsjettplanen ble forankret i et vedtak i klinikkens ledermøte i sak 82/2016 den 23.06. og i 
dialogmøte med de tillitsvalgte og vernetjenesten. Klinikken og avdelingene har avholdt de 
avtalte dialogmøtene. 
 
Klinikkdirektør kan på bakgrunn av dette bekrefte at ledere på alle nivå, samt tillitsvalgte og 
vernetjeneste er involvert etter anvist prosess i Vestre Viken HF. 
 

5.8.9 Risikovurdering 
 
Risikovurdering av tiltak i budsjett 2016 ble gjennomført med de TV og vernetjenesten den 22. 
november 2016. Drøftingsmøte ble gjennomført med de TV og vernetjenesten den 23.november 
2016. 
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5.9 Stab og støtte 
 

5.9.1 Bakgrunn 
Klinikk stab omfatter administrerende direktør, fagdirektør, viseadministrerende direktør, 
økonomidirektør, kommunikasjonsdirektør og Nye Vestre Viken Sykehus (NVVS).  
 
Stabsområdet består av totalt 295 årsverk per november 2016. Stabsområdet har for 2016 en 
prognose på 7,363 MNOK i overskudd. Hovedvekten av overskuddet er knyttet til sent startede 
aktiviteter, vakante stillinger og samtidig en stram kostnadsstyring for å bidra med overskudd i 
foretaket. Det har vært en stram kostnadsstyring knyttet til ansettelser i perioden.    
 
Prosessen for budsjett 2017 er ført med viseadministrerende direktør, fagdirektør, 
kommunikasjonsdirektør og økonomidirektør. Det er i tillegg ført en tett dialog med de ulike 
avdelingsledere, seksjonsledere og ledere på ulike ansvarsnivå. 
 

5.9.2 Resultat utvikling 2015 til budsjett 2017 
 

 
 
Stabsområdet har fått et totalt effektiviseringskrav på 7,053 MNOK. Av dette er 2,053 MNOK 
som følge av det generelle effektiviseringskravet i foretaket. I tillegg fikk stabsområdet et 
ytterligere innsparingskrav på 5,000 MNOK.  
 
 

5.9.3 Utfordringsbilde 2017 
Økonomisk sett legger stabsområdet fram et budsjett for 2017 i balanse. Det er ikke budsjettert 
med uløste utfordringer.  
 

Klinikk staber Resultat 
2015

Budsjett
2016

Prognose
2016

Budsjett
2017

Endring
2017 - 2016

Basisramme 327 524 345 016 345 016 325 370 -5,7 %

Øvrige driftsinntekter 21 573 24 190 23 225 24 370 4,9 %
Sum inntekter 349 097 369 206 368 241 349 740 -5,0 %
Varekostnader 1 691 951 975 772 -20,8 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 0 0 236 0 -100,0 %
Innleid arbeidskraft 0 101 0 0  
Lønnskostnader 254 978 285 655 276 839 274 018 -1,0 %

Andre driftskostnader 76 747 82 487 82 828 74 950 -9,5 %

Netto finanskostnader 61 12 0 0  
Sum drifts- og finanskostnader 333 477 369 206 360 878 349 740 -3,1 %

Resultat 15 620 0 7 363 0 -100,0 %
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.  
 

5.9.4 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 
 

 
 
Netto reduksjon i basisramme på 4,1 MNOK består av totalt innsparingskrav på -7,1 MNOK. 
 
2017 budsjett er korrigert for kjente endringer og helårsvirkninger med til sammen 5,3 MNOK. 
Dette er i hovedsak følge av vakanser i 2016, bortfall av vesentlige lønnsrefusjoner (både fra 
HSØ og NAV), og videreføring av satsingen innen videreutdanning for sykepleiere. 
 
I all hovedsak videreføres driften i stabene på samme nivå som i 2016. Men det totale 
innsparingskravet medfører likevel at Stab må foreta visse driftsmessige justeringer for å nå 

1. Prognose 2016  7 363

Reversering av engangseffekter i 2016  
Bortfall lønnsrefusjoner - 1 664
Helårseffeker, lønn - 1 882
Økt satsin, videreutdanning sykepleiere - 1 257
Helårseffekter andre driftskostnader  75

 

2. Korrigert styringsfart  inn i 2017  2 635

Driftsendringer 2017 (inkl. budsjettert tiltak)  
Rammetrekk (produktivitetskrav) - 7 053
Økning annen ekstern finanisering  1 386
Reduksjon lønn, fødsel og sykelønnsrefusjoner  2 298
Reduksjon øvrige driftskostnader  734

 

Budsjettert styringsfart 2017  

Resultatkrav  

 
Uløste utfordringsbildet budsjett 2017
 (+ = positiv, negativ = utfordring)

Stabene Budsjett
2017 Basisramme

Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre 
driftskostnader

Gj.snitt
brutto 

årsverk

0 Prognose 2016 - 7 363 - 345 016 - 23 226  1 211  276 840  82 828 295,7

1 Endring i basis 2016-2017  4 095  22 893   - 14 498 - 4 300 0,0

2 Pris og lønnsjusteringer  458 - 1 447 - 419 - 128  5 964 - 3 513 0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2016  5 331   149 - 236  4 134  1 284 8,3

30 Driftsmessige endringer med oppstart i  2016  3 053   149 - 236  1 888  1 251 1,6
31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i  2016  2 279     2 246  33 6,6

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2017 - 2 521  - 1 524 - 76  1 379 - 2 300 -12,0

40 Driftsmessige justeringer i  2017 - 2 200  1 - 4 459 - 76  2 699 - 364 -6,4
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i  2017 - 693   2 935  - 1 512 - 2 116 -5,6
43 Strategiske satsningsområder med oppstart i  2017  371 - 1    192  180 0,0
Totalt  - 323 569 - 25 020  772  273 818  73 999 292,0
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balanse.  Driftsmessige justeringene består både av reduksjon av årsverk og reduksjon av andre 
driftskostnader.  
 
Det er budsjettert med en reduksjon på 3,7 årsverk. Reduksjonen gjelder ikke faste stilinger, 
men prosjektstillinger og andre midlertidige stillinger. Andre driftskostnader er budsjettert med 
en innsparing på 0,9 MNOK som følge av overgang fra papir- til elektroniske lønnsslipper, og 
mer utstrakt bruk av stillingsannonsering på internett kontra i trykte medier. 
 

5.9.5 Bemanningsbudsjett  
 
Totalt reduseres stabsområdet med 3,7 brutto månedsverk i forhold til prognose 2016. 
Hovedårsaken er reduksjon av prosjektstillinger og andre midlertidige stillinger. 
 

5.9.6 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2016 til 2017 
Det er en forventning om at aktiviteten og produktivitet i hovedsak opprettholdes på dagens 
nivå.  

5.9.7 Risikovurdering 
Det foreligger ikke vesentlige omstillingstiltak i stab selv om det legges opp til et stramt 
økonomisk opplegg i 2017 som følge av innsparingskravet. Aktiviteten holdes på omkring 
samme nivå som i 2016.  
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5.10    Overordnet område (fellesøkonomi)  

5.10.1 Bakgrunn 
Overordnet område inneholder sentraliserte inntekter og kostnader, overordnede avsetninger 
og budsjett tekniske posteringer som resultat av avstemninger og lignende. Sentraliserte poster 
er som regel av en slik karater at de ikke hører naturlig hjemme i de øvrige klinikker eller som 
en del av stabsavdelingene.  Dette kan være enten fordi inntekts-/kostnadsutvikling ikke kan 
direkte påvirkes av klinikkene, eller fordi det er en felles utfordring som ikke lett kan fordeles 
klinikkene på en god og objektiv måte (for eksempel finanskostnader).   
 
Overskuddskrav for Vestre Viken HF budsjetteres på overordnet området.  Klinikkenes 
Budsjetter skal vise null i resultat.  For 2017 er overskuddskrav til VVHF på 265 MNOK.   
 
Poster sentralisert på overordnet område inkluderer gjestepasientkostnader innenfor somatikk, 
kostnader og refusjon i-fm dyre biologiske legemidler, avskrivninger, kostnader i forbindelse 
med fritt behandlingsvalg, finansposter, gevinst ved salg av eiendeler, løpende avsetninger i-fm 
regnskapsavslutning hver måned, avstemning av pensjonsområdet og tap på fordring.   
 
Med virkning fra og med 2016 inkluderer også fellesområdet varekostnader for 
behandlingshjelpemidler. Behandlingshjelpemidler er i tidligere år inkludert som en del av 
klinikk for intern service.   
 

5.10.2 Resultat utvikling 2015 til budsjett 2017   
 

 
 
• Inntekter økes med 426 MNOK.   

o Øvrige inntekter øker med 70,6 MNOK knyttet hovedsakelig til gevinst ved salg av 
eiendom. Det er budsjettert gevinst ved salg av eiendom på 75 MNOK knyttet til salg 
av Helgerud personalboliger i 2017.   
 

o ISF-inntekter øker med 26,4 MNOK.  Økning er følge av at flere medikamenter tas inn 
i ISF-refusjonsordningen fra og med 2017. VVHF er trukket 51,1 MNOK i basisramme 

Felles området Resultat 
2015

Budsjett
2016

Prognose
2016

Budsjett
2017

Endring
2017 - 
2016

Basisramme 1 348 050 761 306 761 306 1 102 725 44,8 %

ISF-inntekter 128 215 126 754 130 872 157 229 20,1 %

Gjestepasient inntekter 5 427 -10 674 0 -12 388  

Øvrige driftsinntekter 75 693 71 304 66 795 137 422 105,7 %

Sum inntekter 1 557 385 948 690 958 973 1 384 988 44,4 %

Varekostnader 257 478 422 129 433 858 448 718 3,4 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 536 698 519 391 491 001 510 591 4,0 %

Innleid arbeidskraft 0 0 0 0  

Lønnskostnader 307 574 -400 947 -399 518 -115 262 -71,1 %

Avskrivninger 227 969 247 873 244 832 253 872 3,7 %

Andre driftskostnader 5 091 -3 939 9 974 13 776 38,1 %

Netto finanskostnader 18 144 14 183 5 040 8 293 64,5 %

Sum drifts- og finanskostnader 1 352 954 798 690 785 187 1 119 988 42,6 %

Resultat 204 431 150 000 173 786 265 000 52,5 %
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som følge av dette. Det forutsettes i budsjettet at ISF-inntekter vil øke i tråd med 
rammetrekk. Samtidig som antall medisiner som inkluderes i ISF-ordningen øker, 
reduseres DRG-indeks på behandlingene som følge av MVA-refusjon (negativ 
grupperingseffekt).   
 

 
• Varekostnader på overordnet område øker med netto 25 MNOK. Økning er knyttet til flere 

forhold. Forbruk av både behandlingshjelpemidler og høykostmedisin vokser jevnlig hvert 
år. I tillegg er finansieringsansvar for flere høykostmedisiner overført til helseforetakene fra 
og med 2017. Til fradrag kommer innføring av MVA-refusjon, og sentrale sparetiltak.  I tråd 
med tidligere års praksis er det også budsjettert med et omstillingstiltak på 15 MNOK på 
området. VVHF har fokus på å begrense vekst i forbruket og erstatning av dyre 
medikamenter med rimeligere alternativer når det er mulig. 
 

 
  

• Gjestepasientområdet i 2017 inkluderer kostnader for somatiske opphold i andre sykehus.   
o Kostnader knyttet til kjøp av helsetjenester innenfor HSØ-regionen øker med om lag 

25 MNOK i 2017 som følge av prisvekst. Det er ingen økning i underliggende aktivitet 
samlet sett.  Det er selgende part innenfor HSØ-regionen som fastsetter budsjettet 
for 2017. Dette betyr at de øvrige selskaper i regionen ikke regner med en økning i 
salg til VVHF.  

o Kostnader knyttet til kjøp av helsetjenester fra andre regioner er budsjettert med 
reduksjon på 4 MNOK. Inkludert i beløpet er kostnader i forbindelse med Fritt 
Behandlings Valg (FBV).  FBV kostnader i 2016 er meget lav, og det forutsettes ingen 
vesentlig økning i 2017.   
 

• Lønnskostnader inkluderer både pensjonskostnader, og 2 % pensjonstrekk for alle ansatte i 
VVHF.   
 
Pensjonskostnader er redusert med 61,9 MNOK i 2017. Pensjonskostnader fordeles 
klinikkene som fast prosent av budsjettlønnskostnader.  I 2016 er pensjonskostnader 
budsjettert til 22 % av fastlønn i klinikkene.  Netto inntekt på fellesområdet etter at pensjon 
er belastet klinikkene er 20 MNOK.   
 
Pensjonstrekk 2 % fra de ansatte er også sentralisert på overordnet område. Økte 
lønnskostnader i klinikkene gir økte pensjonstrekk og tilhørende arbeidsgiveravgift på 
overordnet område. Det er budsjettert i 2017 med netto inntekter på 95 MNOK.  Dette er 10 
MNOK over prognosen for 2016.   
 

• Avskrivninger økes med 9 MNOK bl.a. som følge av det økte investeringsnivå i 2016, og 
kostnader knyttet til finansiell leasing.  Kostnader knyttet til finansiell leasing inkluderes i 
avskrivninger og finanskostnader.  

Varekost MNOK
Prognose 2016 924 859
Økning forbruk behandlingshjelpemidler 11 871
Økning forbruk høykostmedisin 37 882
Nye høykostmedisin fra og med 2017 62 741
MVA-reduksjon -97 539 
Prisøkning 34 495
Sentral sparetiltak -15 000 
Sum varekost 2017 959 309
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• Andre driftskostnader inkluderer estimerte leiekostnader for leasing av MTU og ambulanser, 

tap på fordring, pasienterstatningsforsikring og energibuffer. Det negative beløp i budsjett 
for 2017 er fordi sentralisert risiko knyttet til energipris er inkludert i beløpet.  

 
• Netto finansområde viser en kostnadsøkning på 3,3 MNOK.  Økning er følge av økt rentenivå, 

og økte rentekostnader på finansielle leasing kontrakter. Rentenivået forventes å være 
fortsatt lavt i 2017. 

 

5.10.3 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 

 
 
Tabellen ovenfor viser utvikling fra prognose til budsjett pr tiltakskategori og pr resultat 
område.   
 
Omstillingstiltak  
Det er budsjettert med omstilling og sentralisert risiko på tilsammen 25,6 MNOK i 2017. 
Omstillingstiltak er knyttet til gjestepasientkostnader inklusiv fritt behandlingsvalg, bruk av 
dyre legemidler og andre driftskostnader. I tillegg er overordnet område tilført om lag 0,5 MNOK 
i redusert pensjonstrekk som følge av omstillingsprosjekter i klinikkene.  
 

5.10.4 Risikovurdering 
Særlige risikoområder i budsjett på felles området inkluderer: 

• Sentralisert risiko 
Det er noe usikkerhet knyttet til sentralisert risiko på 25,6 MNOK i budsjett.  Sentralisert 
risiko er budsjettering av en forventet besparelse for foretaket samlet sett i forhold til 
totalt budsjett på enkelte områder.  Erfaring de siste årene viser at faktisk kostnader blir 
noe mindre enn det en oppsummering av budsjetter lagt på laveste nivå tilsier.  
Forventet besparelse budsjetteres sentralt som ”sentralisert risiko”, men vil treffe både 
klinikkene og overordnet område når det oppstår (treffer nivået i foretaket som har 
kostnaden).  Sum av sentrale omstillingstiltak i budsjett for 2017 er lavere enn det som 
var lagt til grunn i budsjett for 2016. Erfaring fra de siste årene tilsier at risiko for at VV 

Felles området Budsjett
2017 Basisramme

Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Av- og 
nedskrivninger

 Andre 
driftskostnader  Netto finans

0 Prognose 2016  761 047 - 1 155 784  47 165  934 833 - 394 478  244 832  9 974  5 040

1 Endring i basis 2016-2017  124 470 - 174 613 - 53 772  55 667  294 187   3 000  

10 Rammetildeling fra HSØ  201 154  199 259 - 53 772  55 667     
11 Prinsipp- og funksjonsendringer  (budsjett nøytrale) - 8 230 - 8 220   - 10    
12 Pensjonsendringer - 61 929 - 356 126    294 197    
13 Produktivitetskrav - 57 000 - 57 000       
14 Omfordeling og prioritering LM  48 397  45 397      3 000  
16 Sentrale justeringer  2 077  2 077       

2 Pris og lønnsjusteringer - 198 808 - 166 807  28 270 - 58 148 - 2 204   80  

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2016  11 744   18 894  2 019 - 678 - 8 491   

30 Driftsmessige endringer med oppstart i  2016  12 096   18 894  2 019 - 326 - 8 491   
31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i  
2016 - 217    - 217    
32 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2016  39     39    
33 Strategiske satsningsområder med oppstart i  2016 - 173    - 173    

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2017 - 28 620  - 77 988  34 912 - 7 049  17 531  722  3 253

40 Driftsmessige justeringer i  2017  1 313  - 77 988  54 083  4 353  17 531  81  3 253
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i  2017 - 305    - 305    
42 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2017  482     482    
43 Strategiske satsningsområder med oppstart i  2017 - 79    - 79    
45 Endring internhandel i  2017 - 4 434   - 4 171   - 263  
46 Endring sentralisert budsjettrisiko i  2017 - 25 596   - 15 000 - 11 500   904  
Totalt  669 833 - 1 497 203 - 37 431  969 283 - 110 222  253 872  13 776  8 293
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HF totalt ikke skal oppnå besparelse på nærmere 50 MNOK totalt i forhold til budsjett på 
disse områdene samlet sett anses som akseptable.   

 
• MVA-refusjoner 

 Det er forutsatt nøytralitet ved innføring av MVA-refusjonsordning i budsjett 2017.  For 
å redusere risiko i klinikkene, vil faktisk MVA-refusjoner avregnes mot budsjettert MVA-
trekk i klinikkene. Dersom klinikkene får mindre (eller større) kostnadsreduksjoner enn 
det som er lagt til grunn i budsjett, skal dette finansieres (eller tilføres) felles økonomi.  
Det gir risiko for resultatmål i fellesøkonomi hvis faktiske MVA-trekk i 2017 er mindre 
enn det som er lagt til grunn i budsjett for 2017. 

• Sykehusadministrerte legemidler 
Fra og med 2017 innføres det et nytt prinsipp i Helse Sør Øst region der alle 
sykehusadministrerte legemidler belastes behandlende sykehus.  Dette prinsipp har 
lenge vært praktisert i de øvrige regioner, men i HSØ-region har helseforetaket i 
pasientens opptaksområde fått regninger for høykostmedisin som brukes i sykehus.  
Logikken ved innføring av nytt prinsipp er at de som får inntekter for behandlingen også 
bør bære kostnadene.   
 
Omleggingen gir noen utfordringer internt i foretaket. I 2016 er kostnader for 
høykostmedisin sentralisert i felles økonomi.  Fra og med 2017 vil kostnader belastes 
behandlende sykehus i VVHF. For at omlegging ikke skal gi risiko til klinikkene i 2017, er 
kostnader for disse medikamenter fortsatt budsjettert i felles økonomi. Klinikkene vil 
fortløpende belastes for faktisk forbruk i 2017, og vil overføres basisfinansiering 
tilsvarende faktiske forbruk. Overgangsordning vil gjelde kun i 2017, da bokføring i 2017 
vil gi erfaringstall for videre budsjettering i klinikkene.  Det er risiko for fellesøkonomi 
for at faktiske kostnader overstiger det som er lagt til grunn i budsjettet.  Et overforbruk 
vil gi tilsvarende underskudd i felles økonomi.  

 
 



 
 
 

Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget Vestre Viken 06.12.2016 

 
Tilstede: 
Arbeidsgiverrepresentanter: Nils Fredrik Wisløff  
     Marit Lund Hamkoll    
     Halfdan Aass 
     Britt Elin Eidsvoll   
     Kirsten Hørthe 
     Narve Furnes 
 
Arbeidstakerrepresentanter: Line Spiten  
     John Egil Kvamsøe 
     Tom Henri Hansen  
     Geir Bye Gundersen 
     Joan Sigrun Nygard 
     Anita Haugland Gomnæs   
      
Med møterett uten stemmerett: Roald Brekkhus, Synergi Helse 
     Henning Brueland 
     Karin Ask-Henriksen 
     Bente Monsen 
 
Dessuten møtte:    Tom Øystein Mosengen ved orientering om  
     brannvernopplæring     
     Merete J. Bjørkenes ved fremlegg av sak 27/2016 
 
 
 
 
 
Agenda 
 
Innkalling og agenda - godkjent 
 
Referat fra 06. september og 13.oktober 2016 - godkjent 
 
Eventuelt – ingen saker til eventuelt 
 
 
 



 
 
 
Orienteringer 
 
Orientering fra bedriftshelsetjenesten v/Roald Brekkhus 
Det er spredt aktivitet i de respektive klinikkene. Informasjon gis også i lokale AMU. Se 
vedlegg til referatet for oppsummering.  
 
Orientering fra foretakshovedverneombud (FHVO) Anita Haugland Gomnæs 
FHVO etterlyste en plan for systematisk arbeid med HMS- og pasientsikkerhet, og 
påpekte videre at det er naturlig å knytte fokus på arbeidsmiljø til arbeid med 
pasientsikkerhet.  
Representant fra kvalitetsavdelingen bekreftet at dette allerede er i gang. Det er også en 
del av virksomhetsplanen for Vestre Viken. 
 
Aktiviteter i vernetjenesten: 
- Det skal avholdes samling for vernetjenesten i januar 2017. HMS- og pasientsikkerhet 
vil være et av temaene.  
- Representanter har vært på første pilotsamling for kompetanseheving i vernetjenesten 
i regi av Helse Sør-øst. 
 
Orientering sykefraværsstatistikk v/spesialrådgiver HR Guro Norheim 
Det totale sykefraværet viser en positiv trend med gradvis nedgang fra 7,3% i april 2016 
til 6,4% i september 2016. Det totale fraværet lå på 6,7% i både juli og august. 
Langtidsfraværet viser en jevn nedgang til 4,3 % i august, og det vises til god oppfølging i 
flere referat fra lokale AMU. Det ble bemerket at korttidsfraværet lå på kun 1,8% i både 
mai, juni og august.  
 
Ved anslag med «Steinkjærmodellen» tilsvarer fraværet i september en kostnad på 8,1 
mill. i juli, 12,5 mill i august og 13,2 mill i september (lavere kostnad i juli skyldes 
redusert bemanning i ferien).  
 
Orientering om brannvernopplæring v/ Tom Øystein Mosengen 
3439 ansatte har gjennomført opplæring i 2016. 3737 ansatte gjennomførte i 2015. 
989 ansatte har gjennomført e-læringen. Dette er langt under anbefalte føringer fra DSB. 
Det er gitt opplæring til alle ledere, men det har ikke gitt ønskede resultater. 
 
Tallene er p.t. summert på Vestre Viken-nivå, men fra og med 2017 vil det registreres 
per klinikk. Det samarbeides nå med HR når for å finne korrekt antall ansatte som skal 
gjennomføre opplæringen, og det kartlegges hvor utfordringene med gjennomføring er 
størst. Det utarbeides også verktøy som gir ledere tilbakemelding om hvor mange som 
forventes å delta i opplæringen. 
 
Referater fra klinikk AMU – sendes ut som vedlegg  
Ingen kommentarer. 
 
 
 
 



 
 
 
Saker til oppfølging 
 
10/2016 Nytt sykehus i Drammen v/prosjektdirektør Rune Abrahamsen 
I løpet av høsten 2016 er det gjennomført et omfattende arbeid for å redusere 
investeringer, og oppfølgingsgruppen har identifisert tiltak som kan implementeres 
for å nå målsettingen om en kostnadsramme for prosjektet på 8,2 MNOK 
 
Hovedtrekk ble presentert, og det ble vist til saksfremlegg og vedlagt samlerapport som 
ble offentliggjort 05.12.16. 
 

• Optimaliseringsforslagene i ny basismodell forventes å gi en samlet reduksjon på 
401 MNOK 

• Øyeavdelingen beholdes i nytt sykehus.  
• For å nå styringsmålet må identifiserte tiltak implementeres etter behov i løpet 

av forprosjektet, for å sike at prosjektet utvikles innenfor planforutsetningen 
• De foreslåtte tiltakene forbedrer helseforetakets egenfinansiering med totalt  

460 MNOK  
• Utredningen viser to alternativer for etappevis utbygging. Begge alternativene er 

mulig å gjennomføre, men vil medføre negative konsekvenser for fremdrift og 
økonomi. Arbeidsmiljø kan bli påvirket for den delen av virksomheten som får 
innflytting i nytt bygg skjøvet ut i tid 

• Det vurderes at endringer som følge av ny basismodell og tilrådde endringer i 
funksjons- og kapasitetsfordeling, ikke vil få konsekvenser for arbeidsmiljø 

 
Rapporten er nå offisielt overlevert til administrerende direktør i Vestre Viken. 
 
Arbeidstakerrepresentantene ga tilbakemelding om at det er gjennomført et godt arbeid, 
og ønsket at erfaringer fra tidligere prosess tas med videre. Inkludering av HMS-
avdelingen ble etterlyst. Når det gjelder arbeidsmiljø, er det størst bekymring knyttet til 
etappevis utbygging i de berørte enheter. 
 
Vedtak 
HAMU tilslutter seg ovennevnte oppsummering for arbeidsmiljø og ytre miljø. 
 
 
Nye saker 
 
23/2016 Økt fokus på å redusere AML-brudd i Vestre Viken v/HR-sjef Karin Ask-
Henriksen 
HR-sjef viste innledningsvis til orientering om AML-brudd i HAMU 06.09.16 og vedlagt 
oversikt over AML-brudd i perioden 01.01.16 – 01.10.16.  
 
Rapporteringstallene fra HSØ bør brytes ned på klinikk, avdelings -og seksjonsnivå slik 
at den enkelte leder gjøres kjent med sine utfordringer og iverksette  
nødvendige tiltak for å redusere AML-brudd.  Det ble skissert tre 
rapporteringsstrukturer: HAMU og lokale AMU, klinikkvise oppfølgingsrapporter og 
månedlig virksomhetsrapportering. 



 
 
 
Oppfølgingsprosessen må eies av ledere i linjen med involvering av tillitsvalgt. HR-
rådgiver kan bistå som støttespiller og veileder. 
 
Arbeidstakerrepresentantene ga positiv tilbakemelding til saksfremlegg og skissert 
prosess.  
 
Vedtak 
HAMU tar saken til orientering og ber om at oversikt over antall AML-brudd, slik det 
fremgår av saken, legges frem som en fast orienteringssak på hvert møte. HAMU 
forutsetter at klinikkenes AMU gjør tilsvarende. 
 
 
24/2015 Evaluering av sommerferieavviklingen 2016 v/HR-sjef Karin Ask-
Henriksen 
Det ble vist til saksfremlegg for oppsummering. Hovedbegrunnelse for 
hovedferieavvikling over 12 uker er at det er utfordrende å skaffe vikarer. Det er 
imidlertid klinikkene som vurderer. Utfordringene som nevnes er stort sett 
sammenfallende og er blant annet knyttet til vikarsituasjonen, sykdom, brudd på 
arbeidstidsbestemmelsene, HINAS-avtalen og hybelsituasjonen. Stimuleringstiltak ble 
benyttet i enkelte klinikker.  
 
Forslag til overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2017 vil bli lagt fram for 
HAMU etter at saken er behandlet i foretakets ledermøte og drøftet med tillitsvalgte. 
 
FHVO ga tilbakemelding om at malen gir en god oversikt, men etterspurte 
risikovurdering av hovedferieturnusene.  
 
Vedtak 
HAMU tar evalueringen av sommerferien 2016 til orientering 
 
 
25/2016 Medarbeiderundersøkelsen 2016 v/spesialrådgiver Guro Norheim 
Vestre Viken gjennomførte medarbeiderundersøkelsen i perioden 22.09.16-16.10.16.  
Årets svarprosent var på 75 %. Det er ingen signifikante endringer fra 2015 til 2016 på 
Vestre Viken-nivå.  I rapporten for Vestre Viken på totalnivå er det en positiv økning 
(+1) i skår innenfor temaene mål, forbedringer, rolleklarhet, arbeidsbelastning, 
egenkontroll og opplevd lederatferd, sammenlignet med i fjor.  Ingen temaer har 
nedgang. 
 
Lederne mottok rapporter med resultatene for sin enhet 28.10.16, og flere enheter er 
allerede i gang med oppfølgingsarbeidet som en del av det lokale forbedringsarbeidet. 
Handlingsplan skal ferdigstilles senest 01.03.17. 
 
Foretakshovedverneombudet påpekte at undersøkelsen synliggjør at involvering i 
oppfølgingsprosessen har for lave skår på Vestre Viken-nivå, og oppfordret til fokus på 
medvirkning i 2017.  
 



 
 
 
Foretakstillitsvalgt stilte videre spørsmål om alle resultater skal legges ut med tilgang til 
de ansatte. HR-sjef tok i mot innspillet, og gir en tilbakemelding i neste HAMU.  
 
Vedtak 
HAMU tar resultatene fra medarbeiderundersøkelsen til etterretning. 
 
 
26/2016 Representasjon og møteplan 2017 v/sekretær Guro Norheim 
Utsatt til første møte i 2017. 
 
 
27/2016 Budsjett 2017 v/administrerende direktør Nils Fr. Wisløff og 
seksjonsleder Foretakscontrolling Merete J. Bjørkenes 
Administrerende direktør informerte om at budsjettet for 2017 skal legges frem til 
behandling i styret 19. desember. Som ledd i budsjettbehandlingen skal HAMU uttale seg 
om de arbeidsmiljømessige konsekvenser av budsjettet som helhet. Budsjettet er drøftet 
i lokale AMU og det ble vist til referat, protokoller og risikovurderinger som er vedlagt 
saken. 
 
Arbeidstakerrepresentantene bemerket at det har vært en bra prosess, men at det 
fortsatt er et forbedringspotensial med involvering av nivå fire.  Det ble også vist til 
protokoller hvor det fremgår at det er bekymringer for de arbeidsmiljømessige 
konsekvensene for de ansatte. 
 
Vedtak 

1. HAMU konstaterer at budsjettprosessen er gjennomført i tråd med 
forutsetningene om bred medvirkning i samsvar med vedtatt budsjettprosedyre. 
HAMU har merket seg spesielt at tillitsvalgte og vernetjenesten i Klinikk for 
medisinsk diagnostikk har vært kritiske til prosessen. HAMU forutsetter at 
dialogen om budsjettet videreføres ifm inngåelse av driftsavtaler. 

 
2. HAMU har merket seg at det for flere klinikker foreligger risikovurderinger som 

krever tiltak innenfor arbeidsmiljøområdet. HAMU forutsetter at AMU’ene for de 
respektive områder følger opp dette i løpet av budsjettåret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Orientering fra Synergi Helse til HAMU VVHF for perioden sept-nov 2016

 
Felles VVHF:  

• Workshops forflytningsteknikk Ringerike og Bærum. 
• Bistand HMS opplæring: psykososialt arb.miljø 
• Bistand til varslingsutvalget. 
• Planlegging av anestesigassmålinger. 

Kongsberg: 
• Tett oppfølging av ansatte med helseplager. 
• Bistand under risikovurderinger. Dialysen.  

Drammen:  
• Kartlegging /måling anestesigasser AIO. Diskusjon rundt resultatene. Utfordringer: 

Utslag på gasser som ikke er i bruk.  
• Oppfølging av gravide. 20 t. 

Ringerike: Workshop forflytningsteknikk. 
Bærum: Bistand i oppfølging etter medarb.undersøkelse Gynekologi og fødselshjelp. 
KIS:  

• Bistand psykososialt arbeidsmiljø Matforsyning Bærum. Klageundersøkelse med 
intervjuer og anbefaling om videre håndtering.  

KMD: 
• Bistand i prosess med arbeidsplassutvikling. Patologi 
• Bistand i varslingssak. Patologi 
• Inneklimakartlegging Mikrobiologi, Drammen. Fuktskader og temperaturutfordringer. 

Tiltak er anbefalt. Fuktskader må saneres. 

Prehospitale tjenester: 
• Bistand ifbm inneklimautfordringer på Ål amb.stasjon. 

Psykisk helse og rus: 
• BUPA Drammen. Bistand i vurdering av fysisk utforming av lokaler. Lydoverføring. 

landskap og møteplasser. Under arbeid. 
• Blakstad, Alderspsykiatrisk døgnseksjon. Bistand i kartlegging av fuktskader og 

prøvetaking etter muggsopp. Rapport under arbeid. 

Ringerike: 
• Ergonomi/arbeidsplassvurderinger Kontor/data rundt i avdelinger.   

 
5.12.2016 Roald Brekkhus, Synergi Helse 
 



Drøfting Budsjett 2017 

Foretakstillitsvalgte 

Budsjettdokumentet beskriver på en god måte utfordringer og risikofaktorer knyttet til budsjett 
2017. I den forbindelse viser vi til drøftinger og risikovurderinger i de enkelte klinikkene. Det 
beskrives en gjennomgående bekymring for den økonomiske omstilling som kreves i forbindelse med 
budsjett 2017, og hvilke konsekvenser dette gir for de ansatte.  

For å nå de overordnede målsettinger for pasientbehandlingen i Vestre Viken HF, kreves det at vi har 
kontinuerlig fokus på de ansattes arbeidsforhold, arbeidsbelastning og arbeidsmiljø.  

Ved sykehusene i Vestre Viken har vi over flere år hatt en økning i aktivitet uten tilsvarende økning i 
bemanning. Dette medfører en stor belastning for de ansatte med mulige påfølgende konsekvenser 
for pasientbehandling og sykefravær.  

Arbeidstakerorganisasjonene krever en tett oppfølging og involvering av tillitsvalgte og verneombud i 
arbeidet med gjennomføring av de omstillinger som kreves for budsjett 2017.  

Ved stadig økt fokus på effektivisering ses økt dreining mot kontrollorientert ledelse som forskning 
viser kan være demotiverende for kunnskapsmedarbeidere. God oppfølging og opplæring av ledere 
vil være viktig i videre budsjettoppfølging.    

Kompetanseutvikling for den enkelte, rett kompetanse på rett plass i tråd med foretakets behov 
forventes ytterlige fokus i 2017.  

Det kreves innsats på flere områder for å møte krav om reduserte liggetider i sykehus. 
Hensiktsmessig drift, god planlegging på tvers av avdelinger og mellom sykehusene våre er viktig for 
å sikre god utnyttelse av tilgjengelig kompetanse og kapasitet.  

Mulighetsstudien vedrørende outsourcing av tjenester i klinikk for intern service vil foreligge i mars 
2017. Foretakstillitsvalgte ser med bekymring på dette, og ber arbeidsgiver heller vurdere 
“insourcing” av disse tjenestene tilbake til de forskjellige klinikkene, da vi mener disse tjenestene er 
en helhetlig del av pasientbehandlingen. 

Mangel på kapasitet og kompetanse i kommunehelsetjenesten gir utfordringer for drift i sykehusene. 
Det er viktig at det er et etablert samarbeid mellom sykehusene og kommunen, slik at utfordringer 
kan sees på i fellesskap og jobbes aktivt med å finne løsninger på.  

”Den gylne regel” krever større vekst i psykisk helse og rus enn i somatikk målt i kostnader, ventetid, 
aktivitet og årsverk. Vi mener budsjettet, slik det foreligger, ikke innfrir ”den gylne regel”. SAMdatas 
oversikt de siste 3 år viser at somatikken øker mer enn psykisk helse og rus når det gjelder budsjett, 
og med foreliggende budsjett er det fare for at dette også vil skje i 2017. 

 

Foretakstillitsvalgte Vestre Viken HF, torsdag 15.desember 2016 

 



 



Drøfting Budsjett 2017 

Foretakshovedverneombudets  syn 

Involvering: 

Det har vært god involvering på nivå 1,2 og 3 i budsjettprosessen. Nivå 4 trenger å jobbe med en 
bedre involvering og konkrete forslag knyttet opp mot lokale utfordringer jfr . HMS kartlegging og 
handlingsplaner.  

Utfordringer: 

De siste årene har vært preget av en stor økonomisk snuoperasjon. Dette er på den ene siden et 
nødvendig arbeid for å kunne møte de utfordringene vi har fremover. På den annen side er det 
bekymringer knyttet til aktivitetsøkning i en allerede presset organisasjon.   Risikovurderinger må 
benyttes gjennom året for å kunne gjøre nødvendige endringer knyttet til arbeidsmiljøutfordringer. 
Dette må gjøres i tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. 

Bygg: 

BRK prosjektet og generelle vedlikeholdsplaner må knyttes tetter sammen. Viktig at alle områder 
innen TG 3 og TG 2 løses før man starter prosjektering av nye prosjekter i klinikkene.   

 

 Foretakshovedverneombud, Vestre Viken HF, torsdag 15.desember 2016 
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 30.november 2016  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 53/2016 19.12.2016 
 
Vedlegg: 1. Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering pr 30. november 2016 

2. Vedlegg 2 – Klinikkrapportering pr 30. november 2016 
 

 
Ingress 
Resultat pr 30.november viser et overskudd på 121,1 MNOK og et negativt budsjettavvik på 16,4 
MNOK.  Resultat i november måned viser et overskudd på 6,6 MNOK og et negativt budsjettavvik på 
5,9 MNOK hovedsakelig knyttet til etterfakturering av konserninterne gjestepasientkostnader.  
Prognosen for året inkludert gevinst ved salg av Lerberg på 16 MNOK, viser et resultat på 156 
MNOK.  
 
 
Forslag til vedtak  
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per 30.november til orientering.  
 

 
 

Drammen, 15. desember 2016 
 

Nils Fredrik Wisløff 
 

Administrerende direktør 

Dato: 15. desember 2016 
Saksbehandler: Ørjan Sandvik 
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Sammendrag  
 
Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen per 30.november 
2016. Rapporteringen gir tall for driftsresultat og øvrige måltavle-parametere. De viktigste 
resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet per 30.november 2016 er 
oppsummert i måltavlen under: 
 

 
 
- Resultat fra ordinær drift per 30.november viser et overskudd på 121,1 MNOK, som er 16,4 

MNOK bak budsjett.  Resultat i november måned isolert viser et overskudd på 6,6 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 81,9 MNOK bak samme periode i fjor. 
Prognosen for året inkludert gevinst ved salg av Lerberg på 16 MNOK, viser et resultat på 
156 MNOK. Prognose fra ordinær drift er på 140 MNOK. Dette er 10 MNOK lavere enn 
resultatkrav i budsjettet, og skyldes uforutsett etterfakturering av konserninterne 
gjestepasientkostnader for perioden 2014 - 2016. 
 

- Samlet aktivitet hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 671 poeng foran budsjett, og 
er 3590 poeng foran samme periode i fjor. Dette gir en vekst på 4,0 % per november 
sammenlignet med 2015. Prognose for året gir aktivitet på 754 poeng foran budsjett, en 
vekst på 3,3 % mot 2015. 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 6 559 121 094 156 000

Mål 12 500 137 500 150 000

Avvik -5 941 -16 406 6 000

I fjor 20 008 203 022 226 833

2 Virkelig 8 984 92 763 100 880

Mål 8 782 92 092 100 126

Avvik 202 671 754

I fjor 8 294 89 173 97 627

3 Virkelig 25 000 221 559 242 850

Mål 24 142 228 260 249 110

Avvik 858 -6 701 -6 260 

I fjor 21 035 212 777 229 678

4 Virkelig 7 123 7 153 7 153

Mål 7 058 7 063 7 063

Avvik 65 90 90

I fjor 7 102 7 050 7 050

5 Virkelig 7,1 7,1 7,1

Mål 7,0 7,0 7,1

Avvik 0,1 0,1 0,0

I fjor 6,7 7,3 7,3

6 Virkelig 56 58 60

Mål 65 65 65

Avvik -9 -7 -5 

I fjor 64 68 67

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,8 % 0,7 % 0,7 %

I fjor 0,7 % 1,1 % 1,1 %

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,8 % 1,7 % 1,5 %

I fjor 1,7 % 2,0 % 2,0 %

AKTIVITET PHR 
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for 
pasienter totalt
DAGER

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

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) 

KVALITET
Korridorpasienter
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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- Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 6701 bak 
budsjett hittil i år, men er 8782 konsultasjoner foran samme periode i fjor. Aktivitet i 
november måned er 858 konsultasjoner foran budsjett. Prognose for året gir 6260 færre 
polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. Prognose gir en vekst i antall konsultasjoner på 
5,7 % i forhold til i fjor, mot budsjettert aktivitetsvekst på 8,5 %.  

 
- 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 desember er 7123. Dette er 65 månedsverk mer enn budsjettert. 
Hittil i år er det 90 månedsverk mer enn budsjettert, en vekst på 1,5 % mot fjoråret.  

 
- Sykefravær i oktober er på 7,1 %.  Dette er 0,1 % over mål for perioden, og høyere enn ved 

samme periode i fjor. Hittil i år er sykefravær på 7,1 % 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 58 dager.  Dette er lavere enn 

mål på 65 dager. Prognosen for året er 60 dager, som er lavere enn målet på 65 dager. 
 

- Antall langtidsventende er gått ned fra 79 til 45. 
 

- Fristbrudd hittil i år er på 0,7 %. Målet for fristbrudd er 0 %. Fristbrudd er lavere enn ved 
samme periode i fjor. Prognosen for året er 0,7 %. 

 
- I november er det registrert 1,8 % 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 30.november 2016 
 

 
 
Resultatet pr 30.november viser et overskudd på 121,1 MNOK.  Dette er 16,4 MNOK bak 
budsjett, og er 81,9 MNOK bak november i fjor.   
 
Resultat i november måned viser et overskudd på 6,6 MNOK, som er 5,9 MNOK bak budsjett.   
 

pr november 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 - 471 513 - 471 513  - 4 962 229 - 4 962 229  0 % - 5 126 591 -3 %
ISF inntekter - 200 186 - 192 034  8 152 - 2 065 245 - 2 036 763  28 483 1 % - 1 947 412 6 %
Gjestepasient inntekter - 12 066 - 9 524  2 542 - 109 074 - 103 237  5 836 6 % - 104 836 4 %
Øvrige driftsinntekter - 84 530 - 76 447  8 083 - 775 248 - 766 346  8 902 1 % - 763 373 2 %
SUM Inntekter - 768 295 - 749 518  18 778 - 7 911 796 - 7 868 575  43 222 1 % - 7 942 212 0 %

Varekostnader  109 539  92 853 - 16 686  1 032 212  980 839 - 51 374 -5 %  858 253 20 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  60 094  49 392 - 10 701  515 789  537 137  21 348 4 %  548 332 -6 %
Innleid arbeidskraft  3 047  1 101 - 1 946  40 500  21 715 - 18 785 -87 %  38 538 5 %
Lønnskostnader  485 875  493 139  7 264  5 137 923  5 133 589 - 4 334 -0,1 %  5 285 922 -3 %
Avskrivninger og nedskrivninger  21 326  21 443  117  223 727  227 468  3 741 2 %  207 823 8 %
Andre driftskostnader  81 363  77 895 - 3 468  835 974  817 325 - 18 649 -2 %  782 697 7 %
Netto finanskostnader  491  1 194  702  4 577  13 001  8 424 65 %  17 625 -74 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  761 736  737 018 - 24 719  7 790 703  7 731 075 - 59 629 -0,8 %  7 739 190 1 %

Resultat - 6 559 - 12 500 - 5 941 - 121 093 - 137 500 - 16 407 -12 % - 203 022 -40 %
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Totale inntekter hittil i år er på 7911,8 MNOK og er 43,2 MNOK foran budsjett. Det positive 
avviket skyldes i hovedsak høyere ISF-inntekter enn budsjettert.     
 
Driftskostnader inklusive finans er på totalt 7 790,7 MNOK hittil i år.  Dette er 59,6 MNOK mer 
enn budsjettert. Lønnskostnader og innleie er til sammen 23,1 MNOK høyere enn budsjett pr 
30.november.  Varekostnader er 51,4 MNOK og andre driftskostnader er 18,6 MNOK over 
budsjett, mens gjestepasientkostnader, avskrivninger og finansområdet er foran budsjett.   
 
Hovedtrekkene i klinikkenes regnskaper pr 30.november 2016  
 

 
  
Klinikkene Drammen sykehus, Ringerike sykehus, Prehospitale tjenester, Stabene og overordnet 
område VVHF viser resultater i tråd med eller bedre enn budsjett hittil i år. Overskudd 
budsjetteres i sin helhet som en del av felles økonomi.  
 
Pr november viser klinikkene Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, Intern service og Psykisk 
helse og rus 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 202 poeng foran budsjett i november.  
 
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 754 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 2,0 % for antall liggedøgn, og 1,0 % reduksjon for 
antall utskrevne pasienter, mens antall polikliniske konsultasjoner er foran samme periode i fjor 
med 4,1 %.    
 
Prognose for året gir 6 260 færre polikliniske konsultasjoner enn budsjettert, et budsjettavvik på 
– 2,5 %. 
  
Bemanning  
Gjennomsnittlig utbetalte brutto månedsverk i 2016 er 90 månedsverk mer enn plan. Utbetalte 
månedsverk i desember er 65 mer enn plan. Totalforbruk i år viser en vekst på om lag 1,5 % i 
forhold til samme periode i fjor. 
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Resultatutvikling pr klinikk 
 

 
 
Resultatet i november viser overskudd på 6,6 MNOK. I regnskapet for november viser mange 
klinikker overskudd.  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, og et 
negativt avvik mot budsjett på 29 MNOK. Resultat hittil i 3.tertial viser et positiv avvik mot 
budsjett på 7 MNOK. 
 
Felles økonomi viser et negativt avvik mot budsjett i november. Det negative avviket skyldes i 
hovedsak uforutsett etterskuddsvis fakturering av konserninterne gjestepasientkostnader.  Det 

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 7123
Budsjett 6992 6963 7027 6963 6961 6926 7017 7340 7386 7080 7037 7058
Serie4 6903 6887 7006 6938 6950 6940 7032 7294 7377 7108 7066 7102

6300

6500

6700

6900

7100

7300

7500

7700

Resultat pr klinikk 1 T 2 T Sep Okt Nov Hittil i år

Drammen 2 676 -2 670 -246 -3 101 6 606 3 265
Bærum -3 660 -9 837 -147 -2 657 5 141 -11 159 
Ringerike 1 467 -352 1 059 -1 165 1 764 2 774
Kongsberg -1 055 -5 882 1 154 -1 683 3 136 -4 331 
Intern service -8 530 3 166 2 363 1 296 -1 627 -3 331 
Psykisk helse og rus -6 428 -10 837 1 532 -1 142 -787 -17 662 
Prehospital tjenester 334 764 354 1 576 983 4 011
Medisinsk diagostikk -2 527 -248 924 -1 178 1 323 -1 706 
Stabene 1 556 2 465 1 107 2 207 389 7 725
Felles økonomi 71 536 44 674 11 556 24 111 -10 370 141 507
Resultat 55 368 21 243 19 658 18 265 6 559 121 094
Resultatkrav 50 000 50 000 12 500 12 500 12 500 137 500
Avvik mot budsjett 5 368 -28 757 7 158 5 765 -5 941 -16 406 
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er i november mottatt fakturaer for til sammen 9,2 MNOK for behandlingsopphold på Granheim 
Lungesykehus (Sykehuset Innlandet) og Nordtuga (Sykehuset Telemark).  Beløpet er 
etterfakturering av flere års behandlinger.   
 
Etterfakturering av gjestepasienter  
Prognosen er justert ned med 10 MNOK grunnet etterfakturering mellom foretak i HSØ for 
perioden 2014-2016. Dette for forhold som tidligere ikke har vært fakturert.  Dette gir Vestre 
Viken HF et negativt avvik på om lag 10 MNOK og foretakene Sykehuset Innlandet og Sykehuset 
Telemark tilsvarende positivt resultateffekt. Beslutningen om å gjennomføre dette er tatt av 
Helse Sør-Øst, og gir ingen resultateffekt for foretaksgruppen samlet.   
 
Legemidler 
Et annet forhold som har gitt negativt avvik i fellesøkonomien for november er kostnader 
knyttet til legemidler som foretaket overtok ansvaret for i budsjett 2016. Det ble i 2016 gitt en 
økt bevilgning på om lag 100 MNOK til Vestre Viken for ansvar for nye medikamenter overført 
fra HELFO. I november har kostnader for disse medikamentene, som ligger utenfor klinikkenes 
budsjetter, hatt et nivå som er 10 MNOK høyere enn gjennomsnittlige kostnader så langt i 2016.  
 
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. 
 
Gevinst ved salg av Lerberg vil bli bokført i desember med resultateffekt på 16 MNOK. 
Prognosen for året inkludert gevinst ved salg av Lerberg på 16 MNOK, viser et resultat på 156 
MNOK.  
 
 
Administrerende direktørs vurderinger 
 
Styringsindikatorene viser en positiv tendens for ventetid og langtidsventende. Andel fristbrudd 
øker, men er forklart med høstens arbeidskonflikt. Korridorpasientutfordringen viser en økende 
tendens i tråd med vanlig sesongvariasjon. Alle disse forhold forventes også i desember, men 
etter det er det grunn til å tro at andel fristbrudd vil bli redusert til normalt nivå. Når det gjelder 
tiltak for å redusere korridorpasienter, vil dette bli fremmet som særskilt sak knyttet til 
oppfølging av revisjonsrapport. 
 
 
Administrerende direktør er tilfreds med de gode økonomiske resultatene i klinikkene i 
november. Av de tre klinikkene som har hatt særskilt fokus, Bærum, Kongsberg og psykisk helse 
og rus, har både Bærum og Kongsberg betydelige overskudd i tråd med det som ble varslet i 
siste styremøte. Tiltakseffektene etter styremøte i august slår nå inn i økonomien.  
 
Når det gjelder psykisk helse og rus, viser tiltakene også svak positiv effekt. 
Gjestepasientoppgjøret slår motsatt vei, og økonomien og inngangsfarten i 2017 er betydelig 
høyere enn det som kreves for at budsjettet i 2017 skal nås. 
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Aktiviteten i psykisk helse og rus er derimot bedret måned for måned utover høsten slik at annet 
halvår isolert sett vil være i samsvar med styrets krav, mens tapet første halvår 2016 ikke tas 
igjen. 
 
Nedjustering av prognose med 10 MNOK kan helt og fullt begrunnes i forhold rundt 
gjestepasientoppgjøret som er styrt av HSØ. Dette har ingen resultateffekt for Helse Sør-Øst RHF. 
 
Så langt ser resultatet i desember positivt ut. Dette innebærer i så fall at inngangsfarten i 2017 er 
i tråd med budsjettforutsetningene. Neste regnskapsrapportering til styret inkluderer også 
årsoppgjørsdisposisjoner som har en større risiko enn vanlig månedsavslutning.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapportering pr 30.november 2016 
til orientering. 



Vedlegg 1 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.november 2016 
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1 VESTRE VIKEN HF  
 
Sammendrag 
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 30.november 2016. Resultatet for VVHF pr 
november viser et akkumulert overskudd på 121,1 MNOK.  Dette er 16,4 MNOK bak budsjett. 
Inntektssiden er 43,2 MNOK over budsjett, mens driftskostnader inklusive finans er 59,6 MNOK mer 
enn budsjettert. 
 
I november måned var andel fristbrudd 1,8 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 
56 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 ble 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.  
 

 



 
 
 

3 
 

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 30.november 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 november viser et overskudd på 121,1 MNOK. Dette er 16,4 MNOK bak budsjett, og er 
81,9 MNOK bak resultat per november i fjor.  
 
Driftsinntekter er 43,2 MNOK foran budsjett, men driftskostnadene inklusive finanskostnader viser et 
negativt avvik i forhold til budsjett på 59,6 MNOK hittil i år.  
 
Resultat i november måned viser et overskudd på 6,6 MNOK. Dette er 5,9 MNOK bak budsjett. 
Inntekter i november er 18,8 MNOK høyere enn budsjettert, og driftskostnader inklusiv finans viser 
et negativt avvik på 24,7 MNOK i forhold til budsjett.   
 
Driftsinntekter 

 
 
 
 

pr november 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 - 471 513 - 471 513  - 4 962 229 - 4 962 229  0 % - 5 126 591 -3 %
ISF inntekter - 200 186 - 192 034  8 152 - 2 065 245 - 2 036 763  28 483 1 % - 1 947 412 6 %
Gjestepasient inntekter - 12 066 - 9 524  2 542 - 109 074 - 103 237  5 836 6 % - 104 836 4 %
Øvrige driftsinntekter - 84 530 - 76 447  8 083 - 775 248 - 766 346  8 902 1 % - 763 373 2 %
SUM Inntekter - 768 295 - 749 518  18 778 - 7 911 796 - 7 868 575  43 222 1 % - 7 942 212 0 %

Varekostnader  109 539  92 853 - 16 686  1 032 212  980 839 - 51 374 -5 %  858 253 20 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  60 094  49 392 - 10 701  515 789  537 137  21 348 4 %  548 332 -6 %
Innleid arbeidskraft  3 047  1 101 - 1 946  40 500  21 715 - 18 785 -87 %  38 538 5 %
Lønnskostnader  485 875  493 139  7 264  5 137 923  5 133 589 - 4 334 -0,1 %  5 285 922 -3 %
Avskrivninger og nedskrivninger  21 326  21 443  117  223 727  227 468  3 741 2 %  207 823 8 %
Andre driftskostnader  81 363  77 895 - 3 468  835 974  817 325 - 18 649 -2 %  782 697 7 %
Netto finanskostnader  491  1 194  702  4 577  13 001  8 424 65 %  17 625 -74 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  761 736  737 018 - 24 719  7 790 703  7 731 075 - 59 629 -0,8 %  7 739 190 1 %

Resultat - 6 559 - 12 500 - 5 941 - 121 093 - 137 500 - 16 407 -12 % - 203 022 -40 %

pr november 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 - 200 186 - 192 034  8 152 - 2 065 245 - 2 036 763  28 483 1 % - 1 947 412 6 %
Gjestepasient inntekter - 12 066 - 9 524  2 542 - 109 074 - 103 237  5 836 6 % - 104 836 4 %

Polikliniske inntekter - 27 803 - 27 740  64 - 259 135 - 265 971 - 6 836 -3 % - 247 770 5 %
Øremerket tilskudd ”Raskere tilbake” - 2 789 - 3 103 - 314 - 25 864 - 26 719 - 855 -3 % - 26 922 -4 %
Andre øremerkede tilskudd - 4 073 - 3 646  427 - 40 070 - 40 107 - 37 0 % - 39 197 2 %
Utskrivningsklare pasienter - 996 - 1 401 - 405 - 9 686 - 11 919 - 2 232 -19 % - 9 768 -1 %
Andre driftsinntekter - 48 869 - 40 558  8 311 - 440 493 - 421 630  18 863 4 % - 439 716 0 %

Øvrige driftsinntekter - 84 530 - 76 447  8 083 - 775 248 - 766 346  8 902 1 % - 763 373 2 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 296 782 - 278 005  18 778 - 2 949 567 - 2 906 345  43 222 1 % - 2 815 621 4,8 %
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Hittil i år er driftsinntektene 43,2 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er til 
sammen 34,3 MNOK foran budsjett, og øvrige driftsinntekter er 8,9 MNOK foran budsjett.  
Driftsinntekter hittil i år er 133,9 MNOK foran november i fjor, en økning på 4,8 %. 
 
Driftsinntekter i november måned er 18,8 MNOK bak budsjett.  Det positive avviket er knyttet til 
høyere ISF-inntekter og øvrige driftsinntekter enn budsjettert.    
 
Driftskostnader inklusive finans 

 
 
Sum driftskostnader inklusive finans per november viser et negativt avvik mot budsjett på 59,6 
MNOK, og ligger 0,7 % over samme periode i fjor. Sum driftskostnader i november måned viser et 
negativt avvik mot budsjett på 24,7 MNOK.  
 
Varekostnader er 51,4 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. I november måned er varekostnader 
16,7 MNOK mer enn budsjett. 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 7,9 MNOK hittil i år. 
 
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er 21,3 MNOK lavere enn budsjettert per november, 
men er 10,7 MNOK høyere enn budsjettert i november 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.  
 
Overforbruket i november skyldes etterfakturering for perioden 2014-2016 for pasient opphold på 
Granheim (ved Sykehuset Innlandet) og Nordagutu (ved Sykehuset Telemark). Det er ikke tidligere 
fakturert fra Innlandet eller Telemark for pasientopphold ved disse institusjoner. Helse Sør Øst har 
godkjent etterfakturering for flere år, totalt 9,2 MNOK pr november 2016.  Kostnadene er uforutsette 
for VVHF, og er ikke tidligere tatt hensyn til i prognose eller budsjett for 2016.  Som følge av 
etterfakturering er prognosen forverret med 10 MNOK pr november.  
 
Lønnskostnader er 4,3 MNOK mer enn budsjett hittil i år. Gjennomsnittlig avvik pr måned på 
lønnsområdet er 0,4 MNOK mer enn budsjett.  Lønnskostnader inkluderer forventede effekter av 
årets lønnsoppgjør. 

pr november 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  109 539  92 853 - 16 686  1 032 212  980 839 - 51 374 -5 %  858 253 20 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  60 094  49 392 - 10 701  515 789  537 137  21 348 4 %  548 332 -6 %
Innleid arbeidskraft  3 047  1 101 - 1 946  40 500  21 715 - 18 785 -87 %  38 538 5 %
Lønnskostnader  485 875  493 139  7 264  5 137 923  5 133 589 - 4 334 -0,1 %  5 285 922 -3 %
Avskrivninger og nedskrivninger  21 326  21 443  117  223 727  227 468  3 741 2 %  207 823 8 %
Andre driftskostnader  81 363  77 895 - 3 468  835 974  817 325 - 18 649 -2 %  782 697 7 %
Netto finanskostnader  491  1 194  702  4 577  13 001  8 424 65 %  17 625 -74 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  761 736  737 018 - 24 719  7 790 703  7 731 075 - 59 629 -0,8 %  7 739 190 0,7 %
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I november måned viser lønnsområdet et positiv avvik mot budsjett på 7,3 MNOK. Det er tredje 
måned på rad med positivt avvik på lønnsområdet.  
 
Innleie er 18,8 MNOK mer enn budsjett hittil i år, og er 2 MNOK mer enn ved samme periode i fjor. 
Innleie i november måned er 2 MNOK mer enn budsjettert.   
 
Netto finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 8,4 MNOK. Finanskostnader er lavere 
enn budsjett som følge av bedre likviditet enn budsjettert. Finanskostnader i november viser et 
positiv avvik mot budsjett på 0,7 MNOK.   
 
Avskrivninger viser et positiv avvik mot budsjett per november på 3,7 MNOK. I november måned 
viser avskrivninger et positivt avvik på 0,1 MNOK.  
 

1.2 Resultat estimat pr november 
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Lønnsavvik Gj.snitt avvik pr måned

pr november 2016
Budsjett

2016
Estimat

2016 Avvik
Avviks 

%

Basisramme - 5 455 575 - 5 455 575  0 %

ISF inntekter - 2 211 575 - 2 242 247  30 672 1 %

Gjestepasient inntekter - 112 209 - 117 808  5 599 5 %

Øvrige driftsinntekter - 835 964 - 856 764  20 800 2 %

SUM Inntekter - 8 615 324 - 8 672 394  57 071 1 %

Varekostnader  1 077 949  1 132 949 - 55 000 -5 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  584 505  558 505  26 000 4 %

Innleid arbeidskraft  22 825  44 825 - 22 000 -96 %

Lønnskostnader  5 619 290  5 623 290 - 4 000 0 %

Avskrivninger og nedskrivninger  247 873  243 873  4 000 2 %

Andre driftskostnader  898 687  908 108 - 9 421 -1 %

Netto finanskostnader  14 195  4 845  9 350 193 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 465 323  8 516 394 - 51 072 -1 %

Resultat - 150 000 - 156 000  6 000 -4 %
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 Prognosen rapportert til HSØ pr november inkludert gevinst ved salg av Lerberg (16 MNOK) viser et 
resultat på 156 MNOK. Dette er en forverring fra forrige måned med 10 MNOK på grunn av 
uforutsett fakturering av gjestepasientkostnader for Granheim og Nordagutu. Prognose fra ordinær 
drift (eksklusiv gevinst ved salg) viser dermed et overskudd på 140 MNOK. 
 
I prognosen pr november er inntekter estimert til å øke med 57,1 MNOK som følge av høy aktivitet 
og pasientrelaterte inntekter. Varekostnader, innleie, lønnskostnader og andre driftskostnader 
forventes å være mer enn opprinnelig budsjettert som følge av aktivitetsøkning og overforbruket 
hittil i år.  
 

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

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

 
 
I november måned er det et samlet overskudd på 6,6 MNOK. For nærmere kommentarer vises det til 
de klinikkvise vedleggene. 

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

Drammen -1 006 1 659 1 770 253 71 2 439 -2 488 -2 691 -246 -3 101 6 606 3 265
Bærum -2 505 -6 009 4 915 -60 -2 217 1 631 -3 983 -5 269 -147 -2 657 5 141 -11 159 
Ringerike 289 -117 1 291 4 -551 1 179 -741 -240 1 059 -1 165 1 764 2 774
Kongsberg -152 -1 186 621 -338 -2 246 -1 510 -585 -1 541 1 154 -1 683 3 136 -4 331 
Intern service -1 753 -4 075 -2 215 -486 -3 055 5 490 845 -114 2 363 1 296 -1 627 -3 331 
Psykisk helse og rus -1 593 -2 331 -1 571 -933 -5 045 1 530 -2 963 -4 359 1 532 -1 142 -787 -17 662 
Prehospital tjenester 137 233 -134 97 207 -919 302 1 174 354 1 576 983 4 011
Medisinsk diagostikk -964 79 181 -1 823 -919 1 296 -3 -621 924 -1 178 1 323 -1 706 
Stabene 298 11 780 467 -311 986 1 304 488 1 107 2 207 389 7 725
Felles økonomi 15 796 16 866 12 369 26 504 21 848 -803 12 312 11 317 11 556 24 111 -10 370 141 507
Resultat 8 546 5 129 18 007 23 685 7 781 11 318 3 999 -1 855 19 658 18 265 6 559 121 094
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Det er budsjettert med et overskudd på 12,5 MNOK pr måned i felles økonomi.   
  

1.4 Lønnsavvik pr klinikk  

 
 
Totale lønnskostnader pr november er 4,3 MNOK mer enn budsjettert.  Dette gir et negativt avvik 
mot budsjett på 0,1 % hittil i år. Klinikkene Drammen sykehus og Prehospitale tjenester viser 
negative avvik mot budsjett. De øvrige klinikker er i tråd med eller bedre enn budsjett. 
 
Fastlønn er totalt 15,2 MNOK mer enn budsjettert, et negativ avvik på 0,4 %. Overtid og variabel lønn 
er 5,6 % over budsjett, med et negativ avvik på 12,2 MNOK. Offentlige refusjoner er 7,7 % foran 
budsjett, og annen lønn er 1,0 % foran budsjett.  
 

1.5 Innleie  

 
 
Hittil i år er det brukt 40,5 MNOK på innleie av personell. Dette er 18,8 MNOK mer enn budsjettert, 
og 2 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 november er innleie 2 MNOK over 
budsjett. Utvikling følges nøye med, men må sees i sammenheng med høy aktivitet og fravær i år. 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov

2016 Budsjett 2016 2015



 
 
 

8 
 

1.6 Likviditet 
Likviditetsutvikling  

 
 
Pr november var opptrekk på driftskreditten på 1276,3 MNOK. Opptrekket er 184,6 MNOK mer enn 
budsjett, og 404,7 MNOK under kredittrammen på 1681 MNOK. Prognosen for året viser forbruk som 
overstiger budsjett i desember. Det høye trekket i november og desember er knyttet til pensjon og 
investeringer. Positiv utvikling på likviditet har bidratt til å redusere finanskostnader i år.  
 

1.7 Investeringer  
 

 
 
Hittil i år er det investert for 234,3 MNOK.  Dette er 85,3 MNOK mindre enn periodisert budsjett hittil 
i år.  
 

-2 100,0

-1 600,0

-1 100,0

-600,0

-100,0 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Faktisk Budsjett Prognose Driftskreditt I fjor

Investeringer omstillingsprosjeter psyk. 24 346                    46 610                    22 264                    53 000                    37 000                    

Konseptfase nytt VV sykehus 12 923                    7 211                      -5 712                     8 000                      14 522                    

Investeringer Drammen Sykehus 24 416                    45 730                    21 314                    52 000                    49 662                    

Sum øvrige bygginvesteringer 31 162                    62 056                    30 894                    70 000                    60 705                    

Sum andre investeringer 83 014                    98 881                    15 867                    111 000                  103 624                  

Sum IKT-investeringer 12 355                    8 250                      -4 105                     9 000                      14 502                    

Egenkapital innskudd pensjon -                          20 000                    20 000                    20 000                    18 200                    

Sum investeringsramme VVHF 188 216                  288 738                  100 522                  323 000                  298 215                  

Investeringer annen finansiering -                          -                          
Gave-/fondsfinansierte IKT-investeringer 328                         -                          -328                        328                         
Gave-/fondsfinansierte øvrige investeringer 4 463                      -                          -4 463                     4 463                      
Leasing-MTU 35 207                    23 335                    -11 872                  28 000                    35 207                    
Leasing-Ambulanser 6 100                      7 500                      1 400                      9 000                      9 000                      

Sum investeringer annen finansiering 46 097                    30 835                    -15 262                  37 000                    48 998                    

Sum investeringsramme VVHF, inkl. annen finasiering 234 313                  319 573                  85 260                    360 000                  347 213                  

Saldert bud 
hittil 2016

Avvik hittil 
2016

Prognose   2016Tall i hele 1000 kr
Regnskap hittil 

2016
Saldert budsjett 

2016
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Prognosen for investeringsområdet i 2016 gir 347,2 MNOK i totale investeringer. Prognosen 
inkluderer finansiell leasing med 44,2 MNOK og ekstern finansierte investeringer med 4,8 MNOK. 
Prognosen er redusert i forhold til saldert budsjett for å tilpasses innenfor tilgjengelig likviditet. 
 
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 er lagt inn igjen som innspill for 
budsjett 2017 og er en forskyvning av den totale investeringen. Drammen DPS ligger an til å bli 5 
MNOK høyere etter anbudene er kommet inn. Ytterligere omtale om dette i budsjettsaken. 
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 
og KLP har nå kommet med sine krav til innbetaling og vi ender opp med 18,1 MNOK i 
pensjonsinnskudd. Det overskytende sammenlignet med saldert budsjett på 20 MNOK vil bli 
omdisponert for å dekke inn ulike havarier i desember. 
 
MTU  
MTU-budsjettet er disponert 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: 
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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 ble 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. 
 
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 4,8 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 28,3 MNOK. Hittil er det 
disponert 28,2 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 ble 
blitt litt lavere enn budsjettert ble resten disponert til bufferen og tildelt havarier i november og 
desember. 
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1.8 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet  

 
 
DRG-poeng ”sørge for” ansvar er 671 DRG-poeng foran budsjett hittil i år, og er 3590 poeng foran 
samme periode i fjor. Dette gir en økning på 4,0 % hittil i år i forhold til 2015 nivå. DRG-poeng 
produsert i eget foretak er 884 DRG-poeng foran budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og 
kreftmedisiner er 392 poeng foran budsjett. Prognosen for året gir total DRG-poeng ”sørge for” som 
er 754 poeng foran budsjett. 
 
DRG-poeng ”sørge for” i november er 202 poeng foran budsjett. DRG-poeng utført i eget foretak er 
191 poeng foran budsjett i november.  
  
Pr november er det en økning i antall utskrevne pasienter, liggedøgn og polikliniske konsultasjoner 
sammenliknet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig liggetid er 3,6 døgn hittil i år, i tråd med 
budsjett. Antall dagopphold er bak budsjett, og noe lavere enn ved samme periode i fjor. Endringer i 
kodeverk påvirker klassifisering av opphold, og gjør at noen opphold som ble budsjettert som 
dagopphold telles som poliklinisk behandling.     
 
I november måned er gjennomsnittlig liggetid 3,4 døgn. Antall liggedøgn i november er 221 over 
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 i desember. 
Faktisk DRG-produksjon er over budsjett hittil i år. 
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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.   
 

 
 
I november 2016 er DRG-produksjon pr brutto månedsverk innenfor somatikk over plan, og er 
høyere enn november i fjor. Det er i november måned produsert 2,61 DRG-poeng pr månedsverk, 
mot 2,52 DRG-poeng pr månedsverk i budsjett og 2,37 DRG-poeng pr månedsverk i november i fjor.  
 
Hittil i år er det produsert 2,37 poeng pr månedsverk. Dette er foran samme periode i fjor, men bak 
budsjett på 2,39. Prognosen for året gir DRG-poeng pr månedsverk på 2,37, mot budsjett på 2,39.  
 
Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av 
innleid arbeidskraft.  
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1.9 Aktivitet psykisk helse og rus   
 

 
 
Poliklinisk aktivitet pr november er 2,9 % bak plan, men 4,1 % foran samme periode i 2015. Det 
jobbes med tiltak for å øke aktiviteten, og prognosen for året gir poliklinisk aktivitet som er 2,5 % bak 
budsjett, men 5,7 % 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 3,6 % pr november 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. 
Tiltakene har hatt god effekt. Det er en tydelig positiv trend de siste månedene. 
 

 

Radetiketter Pr 30.11.16 Pr 30.11.15
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,46 2,37 3,6 %
Distriktspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,64 2,48 6,6 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,20 2,23 -1,6 %
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1.10 Kvalitets- og styringsindikatorer  

1.10.1 Fristbrudd 
Andel avviklede fristbrudd var 1,8 % i november 2016, mens andelen er 0,7 % hittil i år. Andelen i 
november påvirkes av etterslep etter arbeidskonflikten med Akademikerne, spesielt ved Ringerike 
sykehus. Det vil fortsatt være noe etterslep også i desember, men deretter forventes lavt nivå igjen.  
Alle fristbrudd er vurdert medisinsk, og det er funnet forsvarlig at pasienter venter over frist.  
 
Utvikling i andel fristbrudd: 

 
 
Utvikling i andel fristbrudd fordelt pr klinikk: 

 
 

1.10.2 Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var gjennomsnittlig 56 dager i november og 58 
dager hittil i år, se figur nedenfor. Således er ventetiden i tråd med målet. 45 pasienter har ventet > 1 
år ved utløpet av november, en tydelig reduksjon siden forrige måned.     

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 % 1,8 % 0,0 %
Somatikk 2016 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 1,4 % 0,9 % 1,0 % 1,9 % 0,0 %
PHR 2016 0,2 % 0,7 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 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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Andel avviklet fristbrudd

Jan2016 Feb2016 Mar2016 Apr2016 Mai2016 Jun2016 Jul2016 Aug2016 Sep2016 Okt2016 Nov2016
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 % 1,8 % 0,7 %

Somatikk 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 1,4 % 0,9 % 1,0 % 1,9 % 0,8 %
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 % 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 % 0,9 % 0,5 %
Bærum sykehus 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,9 % 1,0 % 0,5 %
Ringerike sykehus 0,2 % 0,4 % 0,8 % 0,5 % 0,3 % 1,0 % 0,9 % 2,9 % 1,6 % 3,4 % 7,0 % 1,7 %
Kongsberg sykehus 1,3 % 1,3 % 3,6 % 0,6 % 0,2 % 1,2 % 0,9 % 0,0 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 1,1 %
Psykisk helse og rus 0,2 % 0,7 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
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Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter:  

 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter pr klinikk: 

 
 

1.10.3 Korridorpasienter 

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2016 62 59 55 61 56 56 47 64 66 60 56 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 Nov2016
Gj.snitt

hittil i år

Ventetid for avviklet helsehjelp
Vestre Viken HF totalt 62 59 55 61 56 56 47 64 66 60 56 58
Med rett til nødvendig helsehje 49 48 49 55 51 52 46 62 63 57 56 53
Uten rett til nødvendig helsehje 158 189 225 282 291 336 287 376 379 430 418 307

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

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 % 1,8 % 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 innen somatikk var 1,8 % i november og er 1,7 % hittil i år. Etter å ha ligget 
på et lavere nivå i noen måneder har andelen korridorpasienter økt noe igjen i november. Kongsberg 
har den høyeste andelen i november, her har det vært en stor pågang av pasienter ved medisinsk 
avdeling.  Det arbeides 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 desember 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 desember måned. 
 

 
 
Det er 65 flere brutto månedsverk i desember enn det som var budsjettert, og en økning på 28 siden 
november. 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.  

Jan2016 Feb2016 Mar2016 Apr2016 Mai2016 Jun2016 Jul2016 Aug2016 Sep2016 Okt2016 Nov2016
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 % 1,8 % 1,7 %
Drammen sykehus 2,8 % 2,4 % 1,8 % 2,4 % 1,2 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,2 % 1,4 % 2,0 % 1,8 %
Bærum sykehus 2,7 % 2,0 % 1,8 % 1,3 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % 0,4 % 0,1 % 0,3 % 0,5 % 0,9 %
Ringerike sykehus 3,3 % 3,4 % 3,8 % 2,4 % 0,8 % 1,9 % 3,4 % 3,1 % 1,2 % 1,0 % 1,8 % 2,4 %
Kongsberg sykehus 4,1 % 4,2 % 2,1 % 2,6 % 2,5 % 0,9 % 0,1 % 1,3 % 2,1 % 1,9 % 3,4 % 2,3 %

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2016 7045 7029 7093 7069 7044 7052 7174 7445 7515 7150 7095 7123
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 og faste månedsverk  

 

Utlønnede variable månedsverk har økt med 46 siden november, mens faste månedsverk har holdt 
seg ganske stabilt gjennom hele året. Bemerk at variabel lønn utbetales etterskuddsvis (merarbeid og 
overtid) og vises først som månedsverk måneden etter faktisk forbruk.  
 
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.  
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Dersom en ansatt registrerer i Personalportalen at vedkommende har ønsket deltid* vil de ikke 
inkluderes som deltidsansatt.  Denne indikatoren er viktig i forhold til å finne hvilket potensial 
arbeidsgiver har for å redusere deltid.  
 
*)Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen går til den 
respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir den enkelte leder 
oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal bruke dette i arbeidet med å 
redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv sørge for at denne informasjonen holdes 
oppdatert i Personalportalen.  
 
Sykefravær 

 
 
 
Sykefraværet korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder. I oktober er det 
rapportert 7,1 % sykefravær, som er en økning på 0,6 % siden september. Gjennomsnittlig 
fraværsprosent for Vestre Viken så langt i 2016 er 7,1 %, som også er prognosen for året.  
 
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, spesielt i tilfeller hvor sykefraværet er langvarig. De bidrar også med bistand til 
ledere med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.  
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Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven   

 
 
Antall AML brudd har steget i november, og ligger litt høyere enn samme periode i 2015.  
 
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. Det er nå utarbeidet en 
struktur på arbeidet med å reduseres antall AML-brudd i Vestre Viken, herunder rapportering, 
oppfølging og involvering av ledere og tillitsvalgte. Å bryte rapporteringstallene ned på klinikk, 
avdelings- og seksjonsnivå er viktig slik at den enkelte leder gjøres kjent med sine utfordringer og kan 
iverksette de nødvendige tiltak for å redusere enhetens AML brudd. 
 
Det er viktig å ha fokus på AML brudd, og det rapporteres om dette i både HAMU og de lokale AMU. 
 
AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 

 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr ansatt, i perioden fra januar til november måned i 
2015 og 2016.  
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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.  
 

2 Gangfart og omstillingsutfordring  
VVHF viser et overskudd fra ordinær drift pr 30.november 2016 på 121,1 MNOK. For å oppnå ny 
prognose på 140 MNOK fra ordinær drift må resultatet i desember være 18,9 MNOK. Det er 
budsjettert med et overskudd på 12,5 MNOK pr måned.  
 
I september og oktober hadde 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.  
 
I november er overskuddet 6,6 MNOK. I november ble det etterfakturert gjestepasientkostnader for 
bruk av Granheim og Nordagutu. Dette var en uforutsett engangskostnad, og forverret resultatet i 
november med 9,2 MNOK.  Gangfart i november eksklusiv etterfakturering av 
gjestepasientkostnader viser et overskudd på 15,8 MNOK.   
 

3 Økonomisk risikobilde  
Økonomisk risiko pr november vurderes som middels.  Prognosen pr november gir et årsresultat fra 
ordinær drift på 140 MNOK, som er 10 MNOK lavere enn budsjett. Risiko for negativt avvik i forhold 
til prognose 2016 gruppes i følgende hovedkategorier: 
 

Lønn og brutto 
månedsverk  
 

Hittil i år viser lønnsområdet et negativt avvik mot budsjett på 4,3 MNOK. 
Forbruk av månedsverk i år er 90 over plan. Bemanning er den største 
kostnadsdriveren i VVHFs regnskap.  For å oppnå resultatmål, må 
bemanningsutvikling stå i forhold til budsjett.   
 
Prognosen inkluderer et overforbruk på lønnsområdet på 4 MNOK. Prognosen 
inkluderer forventede 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 omtrent som 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 10,4 
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.   
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Prognosen gir totale varekostnader (inklusiv høykostmedisin og 
behandlingshjelpemidler) som er 55 MNOK mer enn budsjett.   
 

Gjestepasienter Det er risiko knyttet til både gjestepasientinntekter og gjestepasientkostnader.  
Det ble kostnadsført 606,6 MNOK på gjestepasientkostnader og kjøp av eksterne 
helsetjeneste i 2015. Totale kostnader i 2015 var 29,5 MNOK mer enn 
budsjettert.    
 
Både gjestepasientkostnader og -inntekter er vanskelig å forutse, og det er ofte 
et betydelig etterslep. Pr november viser gjestepasientområde samlet sett et 
positiv avvik mot budsjett på 27 MNOK.  I prognosen er netto kostnader 26 
MNOK bak budsjett. 
 

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 november er det et 
overforbruk på 18,8 MNOK.   
 
I årsprognosen er det tatt høyde for et overforbruk på 22 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 prognose fra ordinær drift på 140 MNOK har klinikkene identifisert 
og iverksatt tiltak. 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 30.november 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi 
Drammen sykehus er pr november 3,3 MNOK bedre enn budsjett. Aktiviteten ved sykehuset har vært 
høy hittil i år. Det er fortsatt noe gjenstående kvalitetssikring av pasientdata. Det er i resultat pr 
november avsatt 4,7 MNOK (225 DRG poeng) for dette. Totalt har inntektssiden et positivt 
budsjettavvik på 47,2 MNOK.  
 
Andre driftskostnader og varekostnader har pr november et negativt budsjettavvik på 24,9 MNOK og 
lønn viser også et merforbruk. Samlet sett avviker kostnadssiden med 43,9 MNOK. 
 
Aktivitet 
Hittil i 2016 er det behandlet 13 101 flere pasienter enn budsjettert, og 18 698 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 6 606 3 265 6 107

Mål 0 0 0

Avvik 6 606 3 265 6 107

I fjor 406 -8 635 -821

2 Virkelig 4 508 45 706 49 848

Mål 4 233 44 323 48 156

Avvik 275 1 384 1 692

I fjor 4 048 43 091 47 149

3 Virkelig 1 726 1 721 1 721

Mål 1 693 1 684 1 684

Avvik 33 37 37

I fjor 1 696 1 680 1 680

4 Virkelig 7,2 7,1 7,2

Mål 7,1 7,2 7,2

Avvik 0,1 -0,1 0,0

I fjor 7,0 7,4 7,4

5 Virkelig 61 63 62

Mål 68 68 68

Avvik -7 -5 -6 

I fjor 66 77 76

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

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

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,6 %

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

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

8 Virkelig 76 % 77 % 80 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 0 % -13 % -10 %

I fjor 78 % 65 % 66 %

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 

Drammen 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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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 
 

 
 
Analyse av bemanningsutvikling  
Pr desember er månedsverkene i gjennomsnitt 37 over budsjett. 25,3 av månedsverk er finansiert av 
variable driftsinntekter.  Resterende overforbruk på 11,7 årsverk, er det identifisert tiltak for.  
Klinikken er derfor nede i et nivå på årsverk, som sikrer økonomisk gangfart inn i 2017. 
 
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 61 dager i november. 
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.  
  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 1683 1680 1701 1702 1703 1703 1726 1780 1816 1726 1710 1726
Budsjett 1662 1651 1666 1666 1664 1659 1673 1736 1765 1693 1682 1693
i fjor 1636 1622 1657 1653 1654 1658 1672 1739 1777 1703 1692 1696
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Produktivitet 

 
 
Drammen sykehus har hittil i år økt produktiviteten samlet sett. Det forventes en produktivitet over 
budsjett i desember 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  
Klinikken har i 2016 en balansert gangfart mellom kostnader og inntekter, og dette forventes å 
fortsette inn i 2017. 
 
Drammen sykehus er pr november 3,3 MNOK bedre enn budsjett, og siste prognoseberegninger viser 
6,1 MNOK i overskudd ved årets slutt. 
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BÆRUM SYKEHUS  
Sammendrag per 30.november 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Det økonomiske resultatet i november viser et overskudd 5,1 MNOK. Samlet resultat pr november 
viser at underskuddet er redusert fra 16,3 MNOK til 11,2 MNOK.  
 
Inntekter 
Totale inntekter er 12 MNOK lavere enn budsjett, hvorav ISF inntekter er 8,6 MNOK lavere enn 
budsjett, gjestepasientinntekter er 4,0 MNOK lavere enn budsjett og øvrige inntekter er 0,6 MNOK 
bedre enn budsjett.  
 
Kostnader 
Totale kostnader er 0,8 MNOK lavere enn budsjett, som forklares med mindre kostnader enn 
budsjett på lønnsområdet på 0,9 MNOK.  Øvrige kostnader viser i sum 0,1 MNOK i høyere kostnader 
enn budsjett. 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 5 141 -11 159 -7 200

Mål 0 0 0

Avvik 5 141 -11 159 -7 200

I fjor -4 271 -15 445 -9 904

2 Virkelig 2 594 25 712 28 095

Mål 2 536 26 318 28 652

Avvik 58 -607 -557 

I fjor 2 311 25 051 27 457

3 Virkelig 959 973 973

Mål 949 951 951

Avvik 10 22 22

I fjor 957 946 946

4 Virkelig 6,4 6,9 6,9

Mål 6,8 6,8 6,9

Avvik -0,4 0,1 0,0

I fjor 6,0 6,6 6,6

5 Virkelig 56 59 60

Mål 65 65 65

Avvik -9 -6 -5 

I fjor 70 64 63

6 Virkelig 1,0 % 0,5 % 0,5 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

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

7 Virkelig 0,5 % 0,9 % 0,8 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,5 % 0,9 % 0,8 %

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

8 Virkelig 91 % 88 % 90 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 0 % -2 % 0 %

I fjor 87 % 76 % 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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Som nevnt i tidligere styresaker var Bærum sykehus den klinikken i Vestre Viken hvor flest leger ble 
tatt ut i streik som følge av arbeidskonflikten med Akademikerne helse. Det økonomiske tapet 
grunnet arbeidskonflikten er beregnet til 4 MNOK i 2016 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 inn i 2017. 
 
Aktivitet 
I klinikken er det behandlet 6 195 pasienter flere enn samme periode i fjor, hvilket utgjør en økning 
på 6,2 %. Hensyntatt klinikkens egen vurdering av kvalitetssikring av pasientdata per november er 
det behandlet pasienter tilsvarende 25 712 DRG poeng, 607 poeng bak plan. Dette er en økning fra 
samme periode i fjor på 501 DRG poeng (2,0 %). 
 
I september og deler av oktober er aktiviteten lavere enn planlagt grunnet arbeidskonflikten. 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.  
 
Klinikken prognostiserer med en aktivitet på 28 095 DRG poeng, 557 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. Til tross for dette har klinikken klart å opprettholde effekten av tiltakene. 
 
HR – Brutto månedsverk 
I desember hadde klinikken 10 brutto månedsverk flere enn budsjett. I månedene frem til og med 
sommeren var det høyere antall månedsverk. Dette relateres til et høyt belegg på sengepostene i de 
tidligere månedene noe som gjør at gjennomsnittet for året hittil (22 brutto månedsverk) ligger 
høyere enn de siste måneder. 
 
Grunnet negativ økonomisk utvikling ble det igangsatt tiltaksarbeider for å bedre styringsfarten ut 
året. Som følge av dette arbeidet vil Bærum sykehus bruke mindre kostnader enn budsjett på lønn og 
ekstern innleie i 2016 som helhet. 
 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 957 959 963 956 956 962 983 1023 1023 980 959 959
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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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HR – Sykefravær i % 
Sykefraværet hittil i år er på 6,9 %. Samme periode i fjor var sykefraværet 6,7 %. Klinikken 
prognostiserer med et sykefravær, på samme nivå som målsetningen, på under 6,9 %. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet 
Ventetiden for pasientene i gjennomsnitt på årets 11 første måneder er på 59 dager, hvilket er lavere 
enn Helse Sør Øst sin målsetning på 65 dager. Tilsvarende periode i fjor var ventetiden 66 dager. 
Ventetiden i november isolert er på 56 dager.  
 
Ventetiden i november er inkludert pasienter med lang ventetid overtatt fra andre helseforetak. Det 
er registrert 7 pasienter i november med ventetid over 12 måneder. På samme periode i fjor var det 
53 pasienter som hadde ventet over 12 måneder. 
 
Klinikken prognostiserer med en ventetid samlet for året på 60 dager. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det er registrert 16 fristbrudd på behandlede pasienter i november 2016, hvilket utgjør 1,0 %. Antall 
fristbrudd i november 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 29 korridordøgn i november, hvilket utgjør 0,5 %. I samme periode i fjor utgjorde 
korridorpasienter 2,0 %. 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 
oktober 91 %. I samme periode i fjor var andelen 87 %. Klinikken prognostiserer med en andel på 90 
% for 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 % fra 2012 til 2013, og 6,4 % fra 2013 til 2014 og 3,7 % 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, gjør at det er en reduksjon i produktiviteten de siste måneder. 
Effekt av de definerte tiltakene, samt kvalitetssikring av pasientdata, vil ytterligere bedre 
produktiviteten ut året. 
 
Vurdering av styringsfart 
Klinikken har et regnskapsført overskudd i november på 5,1 MNOK og et negativ resultat på årets 11 
første måneder på 11,2 MNOK. På kostnadene ser vi klare tendenser i regnskapet til at tiltakene gir 
økonomisk effekt. Fra et merforbruk på kostnader per august på 8,4 MNOK, er kostnadene ved effekt 
av tiltak redusert med 9,2 MNOK til et resultat per november på 0,8 MNOK positivt. Denne 
kostnadskontrollen vil for de varige tiltaksmulighetene også bidra til styringsfarten inn i 2017. 
 
Lønnskjøringen for desember er kjent og gir klare indikasjoner på at lønnsforbruket vil ligge på nivå 
med oktober og november, dvs et mindre forbruk på 2,5 MNOK målt mot budsjett.  
 
Klinikken vurderer at de tiltak som er igangsatt også vil ha god effekt i desember og sammen med 
kvalitetssikring av pasientdata vil dette gi en ytterligere positiv effekt på regnskapet i desember. Det 
er knyttet usikkerhet til effekten av varetelling ved årets slutt og variabel lønn i julen med det vi ser 
nå av betydelig pasientpågang. Vi vurderer derfor prognosen på året som helhet til 7,2 MNOK i 
underskudd hvilket innebærer en estimert resultatforbedring i desember på 4 MNOK. 
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RINGERIKE SYKEHUS  
 
Sammendrag per 30.november 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
November viser et positivt resultat på 1,8 MNOK. Inntekter er positivt med 5 MNOK, og kostnader er 
negativt med 3,2 MNOK. På inntektssiden er isolert sett dagopphold bak plan, men dagkirurgi, 
poliklinikk og døgnopphold er over budsjett. Klinikken fikk også en positiv effekt av ny DRG-sats for 
2016. På kostnadssiden er det negativt avvik på varekostnader, innleie og overtid som i størst grad 
påvirker resultatet.  
 
Samlet resultat pr november er positivt med 2,8 MNOK, hvorav inntekter er positivt med 12,8 MNOK 
og kostnader er negativt med 10 MNOK. ISF-inntekter er positivt med 5,6 MNOK, og 
gjestepasientinntekter er positivt med 3,7 MNOK. På kostnadssiden er varekostnader negativt med 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 1 764 2 774 2 500

Mål 0 0 0

Avvik 1 764 2 774 2 500

I fjor -210 5 020 6 453

2 Virkelig 1 561 14 668 15 882

Mål 1 338 14 193 15 416

Avvik 223 475 466

I fjor 1 276 13 849 15 194

3 Virkelig 560 550 550

Mål 553 552 552

Avvik 7 -2 -2

I fjor 541 537 538

4 Virkelig 7,5 6,4 6,5

Mål 6,5 6,5 6,5

Avvik 1,0 -0,1 0,0

I fjor 6,1 6,1 6,1

5 Virkelig 54 55 55

Mål 52 52 52

Avvik 2 3 3

I fjor 59 56 55

6 Virkelig 7,0 % 1,7 % 1,5 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

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

7 Virkelig 1,8 % 2,4 % 2,4 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,8 % 2,4 % 2,4 %

I fjor 2,4 % 4,0 % 3,8 %

8 Virkelig 81 % 82 % 85 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 0 % -8 % -5 %

I fjor 86 % 76 % 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
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5,6 MNOK, hvorav medikamenter utgjør 2,4 MNOK, medisinske forbruksvarer 2 MNOK og 
implantater 0,9 MNOK. Innleie fra byrå er negativt med 4,4 MNOK og lønnskostnader er i balanse. 
 
Aktivitet 
Samlet aktivitet pr november var 885 avdelingsopphold foran plan, som utgjør 475 DRG-poeng. Det 
er avviklet 2549 flere opphold/konsultasjoner på døgn, dag og poliklinikk enn samme periode i fjor, 
som tilsvarer en økning på 4 %.  
 
HR - brutto månedsverk 

 
 
Brutto månedsverk i desember er 560, som er 7 over plan.  
 
Analyse av bemanningsutvikling  
Pr desember har klinikken brukt 2 årsverk mindre enn budsjettert. Pr november var det et 
underforbruk på 4 årsverk. Klinikken har en gangfart mot 2017 som ikke krever tiltak eller 
omstillinger. 
 
HR – sykefravær  
Sykefravær i oktober var 7,5 %, mot 6,4 % foregående måned og 6,1 % i samme periode i fjor. 
Gjennomsnittlig sykefravær pr oktober er 6,4 %, mot 6,0 % i samme periode i fjor.  
 
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. På bakgrunn av 
legestreiken har ventetiden økt noe slik at prognosen for 2016 er økt til 55 dager. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 536 531 551 545 528 534 548 574 582 553 557 560
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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Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det ble registrert 66 avviklede fristbrudd i november som utgjør en andel på 7 %. Over de siste 12 
måneder er andel avviklede fristbrudd 1,7 %. En vesentlig andel av avviklede fristbrudd skyldes 
legestreik. 
 
Produktivitet  

 
 
Antall DRG-poeng pr brutto månedsverk hittil i år er 2,43, som er 3,8 % foran plan, og 3,6 % høyere 
enn samme periode i fjor.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 
Pr november har klinikken et overskudd på 2,8 MNOK. Dette skyldes i hovedsak en meget høy 
aktivitet i inneværende måned. Klinikken forventer en mer moderat aktivitet i desember samt 
følgekostnader av høy november-aktivitet og justerer prognosen for 2016 fra 1,6 MNOK til 2,5 
MNOK. Prognosen medvirker til positiv styringsfart på 2,5 MNOK inn i 2017. Klinikken har fått et 
rammetrekk tilsvarende 2,5 MNOK i 2017. Budsjetterte opphold ligger likt som prognose for 2016 og 
andre satsningsområder gir samlet en meget liten effekt på budsjettet. Korrigert styringsfart inn i 
2017 er balanse. 
 
Økonomisk prognose 
Klinikk Ringerike endrer prognosen for 2016 til 2,5 MNOK. 
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KONGSBERG SYKEHUS 
 
Sammendrag per 30.november 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikk Kongsberg sykehus har i november et avvik på 3,1 MNOK. Det er et negativt avvik pr 
november på 4,3 MNOK. Det er et negativt inntektsavvik på 3,7 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 november er det hittil et negativt avvik på 284 DRG-poeng ihht budsjett.   
Sykehuset har hatt 13 % færre dagkirurgiske pasienter enn plan  
Sykehuset har 5 % lavere DRG-indeks enn plan på døgnaktivitet. 
Hittil i år: 

• Det har vært mange utskrivningsklare pasienter dette året.   
• Totalt for sykehuset er det 153 færre døgnpasienter hittil i år. 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 3 136 -4 331 -4 800

Mål 0 0 0

Avvik 3 136 -4 331 -4 800

I fjor -1 003 -5 237 -3 902

2 Virkelig 803 7 300 7 824

Mål 708 7 585 8 245

Avvik 94 -284 -421 

I fjor 656 7 371 8 048

3 Virkelig 322 324 324

Mål 320 325 325

Avvik 2 -1 -1

I fjor 324 323 323

4 Virkelig 4,5 5,5 5,9

Mål 5,9 6,7 6,7

Avvik -1,4 -1,2 -0,8 

I fjor 4,2 6,3 6,3

5 Virkelig 44 40 49

Mål 57 57 57

Avvik -13 -17 -8 

I fjor 57 53 53

6 Virkelig 1,0 % 1,1 % 0,9 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

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

7 Virkelig 3,4 % 2,3 % 2,3 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 3,4 % 2,3 % 2,3 %

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

8 Virkelig 84 % 83 % 85 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 0 % -7 % -5 %

I fjor 77 % 75 % 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
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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• Ortopedisk avdeling har 108 færre døgnpasienter.  
• Økning i antall døgnpasienter finnes på medisinsk avdeling samt fødeavdelingen. 
• Det er 5,1 % større aktivitet på poliklinikk enn plan på antall konsultasjoner. 

 
 
HR – Brutto månedsverk 
Brutto månedsverk er i henhold til budsjett i 2016. 
 

 
 
Analyse av bemanningsutvikling  
Pr november har klinikken brukt 1 færre månedsverk enn budsjettert. Det er samtidig brukt 1,7 
MNOK mer på innleid arbeidskraft pr november. 
 
HR – Sykefravær 
Sykefraværet var 5,5 % pr oktober. Dette er lavere enn klinikkens mål for perioden.  
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter 
Ventetiden er hittil i år 40 dager. Dette er lavere enn målet på 57 dager.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det har hittil i år vært 1,1 % fristbrudd.  
 
Kvalitet – Korridorpasienter 
På grunn av mange pasienter på medisinsk avdeling og mange liggedøgn for utskrivningsklare 
pasienter har det i 2016 vært 2,3 % korridorpasienter. I november var det 3,4 %.  
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Kvalitet – Timeavtale i første brev 
I november får 84 % av pasientene timeavtale i første brev. 
 
Produktivitet 
DRG pr månedsverk ligger under budsjett pr november grunnet lavere aktivitet. November isolert 
sett ligger 65 DRG-poeng over plan, i hovedsak på medisinsk avdeling. 
 

 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 
November er preget av høy aktivitet jevnt over, spesielt på medisinsk avdeling. Det betyr økte 
inntekter for perioden samtidig som det totale etterslepet for 2016 har blitt redusert. Hittil har 
klinikken et negativt avvik på 4,3 MNOK, hvor 0,6 MNOK er knyttet til kostnadsoverskridelse.  
Underskuddet i 2016 er i hovedsak knyttet til lavere aktivitet enn planlagt på alle områder, men 
spesielt innenfor ortopedi og gynekologi.  Det høye aktivitetsnivået i november vil sannsynlig 
medføre et høyere kostnadspådrag for lønn i desember. Vi forventer samtidig et aktivitetsnivå i 
henhold til plan for desember isolert. 
 
Tiltaksplan 
Klinikken har iverksatt tiltak for inneværende år og har igangsatt prosesser for ytterligere tiltak på 
lang sikt. Tiltakene er spesielt rettet mot økte inntekter og bemanningstilpasninger. 
  
Økonomisk prognose 
Klinikken har grunnet det høye aktivitetsnivået for november valgt å justere prognosen fra – 5,9 
MNOK til - 4,8 for 2016. Klinikken jobber kontinuerlig med implementering av tiltak for å møte 
prognosekravet på -4 MNOK. 
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INTERN SERVICE  
 
Sammendrag per 30.november 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Intern Service har et underskudd denne måneden på 1,6 MNOK. Akkumulert viser resultatet et 
underskudd på 3,3 MNOK.  
 
Hovedårsaken til det akkumulerte underskuddet er knyttet til husleiekostnader, energiforbruk og for 
høye lønnskostnader i serviceavdelingene i klinikken. Avvik for lønnsområdet er 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 2016. 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 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -1 627 -3 331 -2 500

Mål 0 0 0

Avvik -1 627 -3 331 -2 500

I fjor -2 100 -8 966 -9 950

2 Virkelig 33 281 319

Mål 35 276 310

Avvik -2 5 9

I fjor 35 276 310

3 Virkelig 525 546 546

Mål 534 538 538

Avvik -9 8 8

I fjor 552 547 547

4 Virkelig 8,9 9,1 9,3

Mål 8,7 9,0 9,0

Avvik 0,2 0,1 0,3

I fjor 8,2 9,1 9,1

5 Virkelig 462 408 420

Mål 473 383 384

Avvik -11 25 36

I fjor 454 367 367

6 Virkelig 252 252 250

Mål 252 252 250

Avvik 0 0 0

I fjor 261 268 267

7 Virkelig 32 % 34 % 35 %

Mål 37 % 36 % 36 %

Avvik -5 % -2 % -1 %

I fjor 34 % 33 % 34 %

8 Virkelig 1,21 1,16 1,15

Mål 1,12 1,12 1,12

Avvik 0,09 0,04 0,03

I fjor 1,16 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
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vedrørende driftspris på 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.  Varekostnader til behandlingshjelpemidler for hele 2016 ble i 
sommer flyttet til sentralt område i Vestre Viken, 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 inntekter på grunn 
av mer salg i kioskene og høyere husleieinntekter enn forutsatt.  
  
Varekostnadene viser et merforbruk på grunn av høyere salg i kiosker- og kantiner, samt merforbruk 
av medisinske gasser.  
 
Lønnsområdet viser akkumulert et 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 forsinket effekt av et større omstillingsprosjekt innenfor renholdsområdet. Tiltaket har gitt 
god effekt de to siste månedene.     
 
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 under planen for måneden men over 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 av årsverk på 9, mens det hittil i år i 
gjennomsnitt er brukt 8 årsverk mer. Akkumulert merforbruk skyldes flere forhold. Gjennomføring av 
prosjekt 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. 
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Prosjektet innenfor renholdsområdet har gitt god effekt de to siste månedene og er hovedårsaken til 
det gode resultatet siste måned. Klinikken har også avlyst planlagte samlinger i 2016 som ville krevet 
bruk av vikarer. 
 

 
 
Analyse av bemanningsutvikling  
I perioden januar - desember har klinikken brukt 8 årsverk mer enn budsjett. Merforbruket relaterer 
seg til frikjøp av IKT personell samt en økning i langsiktig sykefravær og fødselspermisjoner ut over 
plan. HSØ har frikjøpt IKT personell fra Vestre Viken for å arbeide med regionale prosjekter, og 
lønnsmidler for dette personellet refunderes fra HSØ. Merforbruket på årsverk er således finansiert 
og lønnsområdet viser et overskudd for året. 
 
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 gitt god effekt de siste to månedene i år.    
 
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.  
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 548 541 551 545 544 538 548 573 572 541 529 525
Budjsett 534 530 533 523 524 523 538 571 572 535 533 534
I fjor 531 531 545 532 532 538 561 573 571 550 543 552
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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. Forbruket er under plan denne perioden men over 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. Utstyret er nå reparert og forbruket har gått ned. Klinikken vil periodevis 
gå gjennom 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.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 
Intern Service har et negativt resultat hittil i år på 3,3 MNOK. En av hovedårsakene til underskudd 
hittil i år er forbruk av energi. Energibudsjettet settes opp uavhengig fra år til år og påvirker således 
ikke styringsfarten direkte. En annen hovedårsak til underskuddet i år er manglende effekt av 
omstillingstiltaket knyttet til automatisering av renhold. Tiltaket har imidlertid gitt god effekt de to 
siste månedene i år og forventes å gi betydelig mereffekt i 2017, nå som tiltaket er implementert ved 
alle lokasjoner. Dette sammen med andre tiltak skal gi en korrigert styringsfart som er i henhold til 
planen for 2017. 
 
Klinikken har iverksatt en tiltaksplan utover budsjett i 2016 som samlet skal gi en effekt på 0,7 MNOK 
i desember. En kort beskrivelse av tiltakene finnes under.  
 
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.  
 

 
 

Tiltak
Total ut 

året
Reduksjon driftskostnader MTU - 350
Reduksjon konsulentbruk - 200
Brannopplæring - 63
Reduksjon kompetanseutvikling - 50
Vakthold - 38
Økt salg av tjenester ED - 33
SUM - 734
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Tiltakene relaterer seg til følgende: 
 

• Reduksjon av konsulentbruk innenfor eiendomsområdet 
Kostnader til klargjøring av bygg som skal selges reduseres. Det er ikke planlagt salg av så mange 
enheter i 2016, slik at denne reduksjonen kan gjennomføres uten store konsekvenser.  
 

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

 
• Strengere prioritering av vedlikeholdsoppdrag MTU 

Det settes strengere prioritering for gjennomføring av vedlikeholdsoppdrag ut året.  
 

• 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 forventes det et underskudd i klinikken for året på 2,5 MNOK.     
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PSYKISK HELSE OG RUS 
  
Sammendrag per 30.november 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Kvalitet 
Klinikk psykisk helse og rus har få fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid er 47 dager. Begge deler er 
innenfor målene som er satt. 
 
Økonomi  
Resultat til og med november er 17,7 MNOK i merforbruk. Årsprognosen etter avsluttet oktober 
regnskap viste et antatt merforbruk på 11,8 MNOK. Det har vært god effekt av gjennomførte tiltak, 
spesielt ved sykehusene, som for tredje måned på rad har et mindreforbruk. Imidlertid har det har 
vært et betydelig merforbruk på gjestepasienter. Kostnadene lå i september måned på nivå med 
månedsbudsjett, men var 1,9 og 1,7 MNOK over budsjett i hhv. oktober og november måned. Det har 
også vært økning i lønnskostnader (spesielt variabel lønn) ved BUPA, pga overbelegg ved ø-hjelp 
døgnbehandling. Det er fortsatt noe inntektssvikt ved poliklinikken til tross for at klinikken har klart å 
øke aktiviteten.  

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -787 -17 662 -17 662

Mål 0 0 0

Avvik -787 -17 662 -17 662

I fjor 4 081 1 918 3 991

2 Virkelig 377 3 788 4 135

Mål 339 3 786 4 135

Avvik 38 2 0

I fjor 374 3 825 4 184

3 Virkelig 25 000 221 559 242 850

Mål 24 142 228 260 249 110

Avvik 858 -6 701 -6 260 

I fjor 21 035 212 777 229 678

4 Virkelig 1 806 1 832 1 832

Mål 1 790 1 797 1 797

Avvik 15 34 34

I fjor 1 833 1 830 1 830

5 Virkelig 7,4 8,2 8,2

Mål 7,3 6,9 7,0

Avvik 0,1 1,3 1,2

I fjor 7,6 7,8 7,8

6 Virkelig 41 47 47

Mål 50 50 50

Avvik -9 -3 -3 

I fjor 45 51 51

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 0,5 % 1,1 % 1,0 %

8 Virkelig 95 % 87 % 87 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 0 % -3 % -3 %

I fjor 83 % 82 % 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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Etter avsluttet november regnskap er årsprognosen derfor endret til minus 17,7 MNOK.  
 
Aktivitet 
Poliklinisk aktivitet har hittil i år økt med 4,1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet 
hittil er 2,9 % 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 gi effekt fra september. 
 
Det er estimert et årsresultat som ligger 2,5 % bak budsjett, noe som er 5,7 % bedre enn resultatet 
for 2015.  
 
Produktivitet – antall konsultasjoner pr refunderte behandlerdagsverk 
Produktiviteten har økt med 3,6 % 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. Tiltakene har 
hatt effekt. Det er en tydelig positiv trend de siste månedene. 
 

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

 
 
HR – Brutto månedsverk 
Mesteparten av merforbruket på brutto månedsverk hittil i 2016 er knyttet til Strandveien boliger. 

Radetiketter Pr 30.11.16 Pr 30.11.15
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,46 2,37 3,6 %
Distriktspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,64 2,48 6,6 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,20 2,23 -1,6 %

0,00

0,50

1,00
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3,00
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Antall konsultasjoner pr refundert 
behandlerdagsverk
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Videre har det vært en utfordrende situasjon med høyt belegg ved akuttseksjonene ved psykiatrisk 
avdeling Blakstad spesielt frem til sommeren, samt mange ressurskrevende pasienter med behov for 
langvarige innleggelser ved døgnseksjoner i BUPA. 
 
Det er et mindreforbruk av månedsverk ved døgnseksjonene i DPS’ene. 
 

 
 
Analyse av bemanningsutvikling  
Per desember har klinikken brukt 34,4 månedsverk i snitt per måned mer enn budsjettert. I perioden 
januar til september var det et gjennomsnittlig negativt avvik på 42 månedsverk pr måned. Det kom 
et markant trendskifte fra oktober. For denne perioden var det et gjennomsnittlig negativt avvik på 
13 månedsverk pr måned. 
 
 
HR - Sykefravær 
Sykefraværet ligger høyere enn målsettingen, men viser en tydelig nedgang fra og med august.  
 
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 ligger an til et årsresultat omtrent på nivå med resultat pr november. Utover høsten ble det 
igangsatt tiltak som har hatt god effekt. Videre er det andre forhold som har hatt motsatt effekt. 
Spesielt gjestepasientoppgjøret har hatt en økende negativ trend de siste månedene og har medført 
betydelige merkostnader. Resultatene for øvrig viser en positiv trend de siste månedene. 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Serie5 1820 1814 1811 1809 1801 1802 1848 1936 1943 1807 1787 1806
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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I forbindelse med budsjettarbeidet for 2017 er omstillingsbehovet vurdert til 18 MNOK. Dette bygger 
på en årsprognose i 2016 på minus 11,8 MNOK. Etter at årsprognosen er vurdert på nytt og satt til 
minus 17,7 MNOK, økes omstillingsbehovet for 2017 til ca 20 MNOK. Her er det vurdert hvilke 
kostnader som klinikken må påregne å dra med seg videre inn i 2017 og hvilke kostnader som kan 
anses som engangseffekter. 
 
Økonomisk resultat og profil på budsjett 2017. 
Følgende faktorer har hatt betydning for budsjett 2017: 

• Økte gjestepasientutgifter med ca. 13 millioner fra 2014 til 2016 tilsier at det må avsettes 
mer til gjestepasientområdet i 2017. 

• Krav til ytterligere økning i poliklinisk aktivitet i 2017.  
 

Vurdering av omstillingsbehov for 2017 er ca. 20 MNOK. 
Klinikken må omstrukturere tilbud for å drive mer kostnadseffektivt. Klinikkledelsen har igangsatt 
foranalyser av fag- og funksjonsfordelingen 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.  
 
Følgende områder er under arbeid: 
 
DPS døgn 
Samtlige seksjoner er gjennomgått og det er utviklet omstillingsmodeller knyttet til faktisk aktivitet 
og omstilt aktivitet på døgn.  Med omstilt aktivitet menes forbedringer knyttet til bedre styring av 
inn- og utskrivinger til døgn og arenafleksible løsninger.   
 
I omstillingsmodellene har vi utviklet kortsiktige forbedringstiltak rettet mot effekter på 
kostnadsnivået i 2017 og langsiktige forbedringstiltak knyttet til forbedringer i forløpsstyring mellom 
DPS seksjoner, mellom DPS døgn og poliklinikk/ambulant og mellom DPS og sykehuspsykiatrien. 
 
De kortsiktige løsningene er planlagt ferdig innen medio februar 2017. 
 
BUPA døgn 
Samtlige døgnseksjoner gjennomgås før jul og det er utviklet en kortsiktig og langsiktig 
omstillingsmodell for bedre planlegging og styring av bemanning og bedre forløpsstyring.  I den 
langsiktige modellen er det utviklet løsninger for økt framtidig kapasitet i barne- og 
ungdomspsykiatrien. 
 
Styret vil bli løpende orientert om gjennomføring av omstillingstiltak. 
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PREHOSPITALE TJENESTER  
 
Sammendrag per 30.november 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Driftsresultatet i november viser 1,0 MNOK i overskudd. Pasientreiser og luftambulanseavdelingen 
går med overskudd i november.  
 
Per 30. november har klinikken et overskudd på 4,0 MNOK. Nettokostnader til pasientreiser ligger 
lavere enn budsjett i perioden januar tom november. Inntektene for transport av utenlandske 
pasienter i ambulansetjenesten ligger høyere enn budsjett.  Lønnskostnadene ligger 3,0 MNOK 
høyere enn budsjett per november. Lønnsavviket skyldes 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. 
 
Ambulansetjenesten i Vestre Viken har gjennomført opplæring i pågående, livstruende vold (PLIVO) 
sammen med brann og politi. Dette er et oppfølgingstiltak etter den 22. juli 2011, der nødetatene 
skulle ta i bruk felles prosedyre for hvordan nødetatene skal samvirke i farlige situasjoner. 
Opplæringen har forårsaket økte lønnskostnader utover budsjettet. 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 983 4 011 4 000

Mål 0 0 0

Avvik 983 4 011 4 000

I fjor 1 578 3 041 6 399

2 Virkelig 3 499 37 898 39 867

Mål 3 062 36 178 39 867

Avvik 437 1 720 0

I fjor 3 062 36 178 39 867

3 Virkelig 2 077 23 568 26 333

Mål 2 038 25 931 28 333

Avvik 39 -2 363 -2 000 

I fjor 2 038 25 931 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 2,1 2,0 0,0

5 Virkelig 333 322 321

Mål 307 316 316

Avvik 26 6 6

I fjor 313 312 312

6 Virkelig 8,8 6,9 6,5

Mål 7,3 8,0 7,9

Avvik 1,5 -1,1 -1,4 

I fjor 7,4 8,0 8,0

AKTIVITET  
Pasientreiser Samkjøring
ANDEL
(etterskuddsvis)

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

AKTIVITET  
Oppdrag med ambulanse
ANTALL

AKTIVITET  
AMK telefonhenvendelser til 
113
ANTALL

Prehospitale tjenester Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Aktivitet 
Antall gjennomførte ambulanseoppdrag i perioden januar tom november ligger på 37 898.  Antall 
oppdrag ligger 4,8 % og 1 720 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 
november bortsett fra Lier og Øvre Eiker. 
 
Kravet til responstider på 30 min for akuttoppdragene i grisgrendte strøk ble oppnådd for alle 
kommuner i Vestre Viken i november bortsett fra Gol, Hol, Lier, Røyen og Svelvik.  
 
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 91 % i november. 
 
Utvikling brutto månedsverk 
Forbruk av brutto månedsverk ligger på 322 i gjennomsnitt for perioden januar tom desember. 
Forbruk årsverk for perioden ligger 6 årsverk høyere enn budsjettet. Forbruk av brutto månedsverk i 
desember 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. Økt overtidsbruk i 
september og oktober på grunn av mangel på vikarer og flere i fødselspermisjon enn budsjettert er 
også en årsak.  Alle vakter ved kort- og langtidsfravær må erstattes fullt ut i ambulansetjenesten. 
 
Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2016 ligger på 316.  
 



 
 
 

27 
 

 
 
Analyse av bemanningsutvikling  
I perioden januar - desember har klinikken brukt 6 månedsverk mer enn budsjettert. 
Overtallsbemanningen som startet opp 24.10. med en økning på 10,3 årsverk fra november slår ut i 
tallene. Dette tiltaket forventes de neste månedene å gi redusert overtid og vikarlønn.  
Plivoopplæringen har forårsaket økt forbruk av årsverk. Alle i ambulansetjenesten har gjennomført 
pålagte Plivokurs.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet er betydelig redusert det siste året. Sykefraværet i perioden januar til oktober ligger på  
6,9 % mot budsjettert 7,9 %. Korttidsfraværet ligger på 2,0 % og langtidsfraværet på 4,9 % for 
perioden januar til oktober. Sykefraværet i 2015 lå på 9,4 % i perioden jan – oktober.  
 
Lederne i ambulansetjenesten jobber meget aktivt med sykefraværsoppfølging.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  
Klinikken forventer en prognose på 4 MNOK med bakgrunn i resultatene de siste måneder. 
Lønnskostnadene i desember ligger omtrent på budsjett. Sykepengerefusjon og fødselspengerefusjon 
har økt de siste månedene. Resultatet i desember forventes å gå i balanse og dette gir en god 
styringsfart inn i 2017.  
 
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- 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 308 311 318 316 319 318 318 326 331 325 338 333
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budsjett 316 315 322 319 316 311 314 322 321 314 312 307
I fjor 300 303 314 311 313 306 312 306 319 325 321 313
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avdelingen i Vestre Viken har gjennomført lederutviklingskurs for ambulansetjenesten.  
Ambulansetjenesten har innført overtallsbemanning fra 24.10. for å dekke inn sykefravær, redusere 
vikarbruk og overtid. Dette vil medføre økning på fastlønn, men lavere overtids og vikarlønn. 
November og desember viser en økning i årsverk fordi fastlønn betales fast hver måned, mens 
variabel lønn betales etterskuddsvis. Desember hadde en nedgang i årsverk fra november, men 
høyere enn budsjett. 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 4,0 MNOK. 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 30.november 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi 
Klinikkens økonomiske resultat viser et positivt avvik i november på 1,3 MNOK og et negativ avvik 
hittil i år på 1,7 MNOK. Det positive avviket i november er knyttet til økning i polikliniske inntekter i 
forhold til budsjett i Avdeling for laboratoriemedisin. Hittil i år er det negative avviket i hovedsak 
knyttet til økte varekostnader og innleie av radiologer.  
 
De totale inntektene har et positiv avvik i november på 1,3 MNOK og et positivt avvik hittil i år på 4,5 
MNOK over budsjett. Det positive avviket skyldes en økning i polikliniske inntekter i forhold budsjett i 
Avdeling for laboratoriemedisin. Det positive avviket er knyttet til influensadiagnostikk og høy PCR-
aktivitet (genbasert diagnostikk). 
 
Varekostnadene har et negativt avvik i november på 1,0 MNOK, og et negativt avvik hittil i år på 8,9 
MNOK. Det negative avviket er knyttet til meraktivitet i forhold til aktivitetsbudsjettet i Avdeling for 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 1 323 -1 706

Mål 0 0 0

Avvik 1 323 -1 706

I fjor 1 161 16 443 14 514

6 Virkelig 602 595 595

Mål 612 607 607

Avvik -10 -12 -12 

I fjor 592 578 578

7 Virkelig 7,4 5,9 6,0

Mål 6,8 6,4 6,5

Avvik 0,6 -0,5 -0,5 

I fjor 7,0 7,3 7,3

2 Virkelig 445 4 156 4 578

Mål 441 4 175 4 578

Avvik 4 -19 0

I fjor 423 3 918 4 296

3 Virkelig 90 % 87 % 88 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 0 % -3 % -2 %

I fjor 88 % 82 % 82 %

4 Virkelig 80 % 79 % 80 %

Mål 95 % 95 % 95 %

Avvik -15 % -16 % -15 %

I fjor 80 % 82 % 82 %

5 Virkelig 1,8 2,0 2,0

Mål 3,0 3,0 3,0

Avvik -1,2 -1,0 -1,0 

I fjor

8 Virkelig 62 % 54 % 55 %

Mål 70 % 70 % 70 %

Avvik -8 % -16 % -15 %

I fjor

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET 
Svar innen 5 virkedager 
poliklinikk BILDE
ANDEL

KVALITET 
Gjennomsnittlig svartid 
hudprøver patologi 
ANTALL UKER
DAGER

AKTIVITET  
Ekstern poliklinikk medisinsk 
biokjemi ANTALL (1.000)

KVALITET
Endelig svar neste dag 
ø.hjelp og inneliggende 
BILDE

Medisinsk diagnostikk Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

KVALITET
CITO/pakkeforløp besvart 
innen 3 dager patologi 
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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laboratoriemedisin og Avdeling for bildediagnostikk. I tillegg har overgangen til væskebasert cytologi 
medført en økning i varekostnadene utover budsjett 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 1,1 MNOK for november og 
et positivt avvik hittil i år på 2,7 MNOK. Det positive avviket er i hovedsak knyttet til vakante 
stillinger. 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 (elektroniske henvisninger og svar) for å rekruttere og beholde eksterne rekvirenter 
(fastlegekontorer). 
 
Seksjon for mikrobiologi har hatt en total aktivitetsøkning på 15 % hittil i år sammenlignet med 2015. 
Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har økt med 28 % mens de polikliniske analysene har hatt 
en økning på 11 % hittil i år. Økningen i aktivitet er spesielt knyttet til PCR-analyser og 
influensadiagnostikk. 
 
Seksjon for medisinsk biokjemi har hatt en total aktivitetsøkning på 7 % 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 8 %.  
 
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 4 % sammenlignet med 
2015. Aktiviteten på Brystdiagnostisk senter ligger 7 % 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 3 %. Den polikliniske aktiviteten har hatt en økning hittil i år på 4 % sammenlignet 
med 2015 mens inneliggende aktivitet er på omtrent samme nivå som fjoråret. Avdelingen ser 
fortsatt en kraftig vridning fra enkle til mer ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og 
poliklinisk aktivitet. Det har spesielt vært en stor økning innenfor billeddiagnostiske 
intervensjonsundersøkelser/behandling for henviste inneliggende pasienter. Sammenlignet med 
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samme periode i 2015 har det vært en aktivitetsøkning på 16 %, 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 9 % 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 18 % økning. 
 
Sykefraværet 
Sykefraværet for perioden januar – oktober har vært under måltallet. 5,9 % sykefravær mot måltallet 
6,4 %. Korttidsfraværet (inntil 16 dager) for perioden har vært på 2,5 % og langtidsfraværet på 3,4 %. 
Sammenlignet med samme periode i fjor viser sykefraværsprosenten en nedgang på 1,4 % -poeng, 
hvorav langtidsfravær har hatt størst nedgang (1,3 % -poeng). 
 
HR – Brutto månedsverk 
I 2016 (januar – desember) har klinikken i snitt brukt 595 månedsverk mot budsjettert 607 
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. 
 

 
 
Analyse av bemanningsutvikling  
Klinikken har i snitt til og med desember brukt 12 månedsverk mindre enn budsjettert i 2016. Det er 
vanskelig å rekruttere riktig fagkompetanse både for bioingeniører og radiologer, og enkelte stillinger 
har derfor stått ufrivillig vakante. I tillegg har det for flere avdelinger ikke vært tilgjengelig 
vikarressurser i markedet på kort sikt. 
 
Klinikken har benyttet innleie av radiologer for å dekke vakante stillinger og for å kunne sikre 
akseptable  vente- og svartider. Det er pr. november et negativt avvik mot budsjett på innleie på 2,4 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Serie1 586 585 586 591 586 589 597 615 610 599 596 602
Budsjett 595 595 603 596 593 597 612 627 630 611 608 612
I fjor 559 559 574 567 569 570 587 595 599 585 582 592
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MNOK. Avviket utgjør i snitt 5,2 månedsverk. Det vil også i desember bli benyttet noe innleie. 
Klinikken jobber kontinuerlig med rekruttering av radiologer og tiltak for å bruke radiologkapasiteten 
mest mulig optimalt på tvers av bildeseksjonene i Vestre Viken. 
 
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 november er 62 % av prøvene besvart innen 3 
kalenderdager mens hittil i år ligger på 54 %.  Gjennomsnittlig svartid for hudprøver for november var 
1,8 uker og 2,0 uker hittil i år. Måltallet for 2016 er satt til 3 uker. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  
Klinikken har pr. november et underskudd på 1,7 MNOK. Underskuddet er knyttet til innleie av 
radiologer og økt aktivitet utover budsjett for Avdeling for Bildediagnostikk, herav spesielt 
radiologiske intervensjonsundersøkelser og medikamenter til kreftbehandling (Xofigo).  
 
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. Klinikken vil også i desember ha vakante stillinger. Brutto månedsverk for desember ligger 9,6 
månedsverk under budsjett.  
 
Klinikkens resultat for november viste et positivt avvik på 1,3 MNOK. Det positive avviket skyldes 
hovedsakelig en økning i polikliniske inntekter utover budsjett i Avdeling for laboratoriemedisin 
grunnet økt aktivitet innen influensadiagnostikk og PCR-analyser. 
 
Det forventes et positivt avvik i klinikken for desember og et resultat for 2016 i balanse på bakgrunn 
av nevnte tiltak og forventet høy sesongbetont aktivitet i Avdeling for laboratoriemedisin. 
 
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 % Sykefravær i % = 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 
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AKTIVITET  
MAT – antall middager i forhold til antall 
liggedøgn somatikk 

Antall middager levert til pasienter i somatiske sykehus i forhold til antall 
liggedøgn i samme periode 

 

• • • • VESTRE VIKEN • 



 
 

Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

      
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Oppnevning av nye representanter til Brukerutvalget 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 54/ 2016 19.12.16 
 
Vedlegg: 1. Mandat for brukerutvalget 
 
Ingress 
Fem av medlemmene i Brukerutvalget i Vestre Viken er på valg pr. 31.12.2016. 
Brukerorganisasjonene Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Buskerud, RIO og SAFO har på 
forespørsel foreslått kandidater som skal oppnevnes for en to års periode. 
 
Forslag til vedtak 
Styret for Vestre Viken HF oppnevner for perioden 1.1. 2017 til 31.12. 2018 følgende 
representanter til Brukerutvalget i Vestre Viken HF: 
 
Kjell Jensen, FFO Buskerud (gjenvalg) 
Rune Hansen Gunnerød, FFO Buskerud (gjenvalg) 
Lillemor Sandberg, FFO Buskerud (ny) 
Heidi Hansen, RIO (ny) 
Franck Tore Larsen, SAFO TVB (gjenvalg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 12. desember 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 

Dato: 12. desember 2016 
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Bakgrunn 
 
I henhold til mandat for brukerutvalg i Vestre Viken er 10 medlemmer oppnevnt av styret (sak 
48/2013). Dagens brukerutvalg er sammensatt slik: 
 
Navn Organisasjon Bostedskommune Oppnevnt 

periode 
Toril Krogsund FFO Buskerud  Drammen Ut 2017 
Aina Rugelsjøen FFO Buskerud Lier Ut 2017 
Kjell Jensen FFO Buskerud Drammen Ut 2016 
Bjørn Tolpinrud FFO Buskerud Drammen Ut 2016 
Rune Hansen Gunnerud FFO Buskerud Nes Ut 2016 
Anne Helene Lindseth FFO Akershus Asker Ut 2017 
Torunn Viervoll FFO Akershus Bærum Ut 2017 
Arne Moe Kreftforeningen Kongsberg Ut 2017 
Eric Johanssen RIO Bærum Ut 2016 
Franck Tore Larsen SAFO Sør-Øst Røyken Ut 2016 
 
Fem av medlemmene i Brukerutvalget i Vestre Viken er altså på valg pr. 31.12.2016. 
Brukerorganisasjonene Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Buskerud, RIO og SAFO har på 
forespørsel foreslått kandidater som skal oppnevnes for en to års periode. SAFO Sør-Øst som 
tidligere innstilte kandidat til Brukerutvalget i Vestre Viken, er etter omorganisering av SAFO til 
ni regionskontorer, en del av SAFO TVB (Telemark, Vestfold og Buskerud). Det er derfor SAFO 
TVB som har foreslått kandidat.  
 
Fakta i saken 
Ved nominasjon og oppnevning forventes det at både hensynet til fornyelse og kontinuitet 
ivaretas. Organisasjonene kan foreslå prioritert liste med flere kandidater, og medlemmer kan 
oppnevnes for flere perioder dersom de foreslås fra egne organisasjoner. En kandidat kan ikke 
foreslås sammenhengende for flere enn tre perioder.  
 
Ingen av medlemmene som er på valg i 2016 har sittet i utvalget i tre perioder i sammenheng. 
 
I brevet til organisasjonene datert 11.10.2016, er det påpekt følgende: 
• «Det forutsettes at kandidater som foreslås er bosatt i Vestre Viken sykehusområde, og at 

medlemmene i størst mulig grad gjenspeiler befolkningens sammensetning». 
• «Videre understrekes det at det er ønskelig med innvandrerrepresentasjon i utvalget». 
 
Brukerutvalgets sammensetning vil dekke psykisk helse og rus, kreftområdet og somatikk for 
øvrig. 
 
Følgende kandidater er foreslått i prioritert rekkefølge av organisasjonene: 
 

• FFO Buskerud 
1. Kjell Jensen 
2. Rune Hansen Gunnerød 
3. Lillemor Sandberg 
4. Bjørn Tolpinrud 
5. Jan Martin Hafskjold 

 
• RIO 

1. Heidi Hansen 
 



 
 

Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

• SAFO TVB 
1. Franck Tore Larsen 

 
Det vil da være 5 kvinner og 5 menn i Brukerutvalget, slik at alminnelige prinsipper for 
kjønnsfordeling er ivaretatt.  
 
RIO’s kandidat har ikke bosted i Vestre Vikens sykehusområde, men RIO har en organisering 
som medfører at de ikke er stedbundet. De har for eksempel ikke lokallag. Ut fra prinsippet om 
fritt behandlingsvalg kan det derfor sies at Vestre Viken dekker hele landet. Den foreslåtte 
kandidaten har videre bred erfaring og brukes av institusjoner underlagt Vestre Viken, noe som 
gjør at prinsippet om tilhørighet til sykehusområde på denne måten blir ivaretatt. 
 
Ingen av organisasjonene har foreslått kandidater med innvandrer-/minoritetsbakgrunn. Det er 
imidlertid opplyst at det arbeides mot disse miljøer gjennom deres organisasjoner. Man håper å 
kunne oppfylle dette kriteriet ved et senere valg. Brukerutvalget i Vestre Viken vil følge opp den 
kontakt som allerede er etablert med innvandrerorganisasjonene der det er en naturlig del av 
agendaen på utvalgets møter. Det kan nevnes at brukerutvalgets kontaktperson i det regionale 
brukerutvalget har innvandrerbakgrunn. 
 
Anbefaling 
Med det beskrevne utgangspunkt anbefales følgende fem kandidater oppnevnt, i samsvar med 
brukerorganisasjonenes representasjon i Brukerutvalget: 
 
Kjell Jensen, FFO Buskerud (gjenvalg) 
Rune Hansen Gunnerød, FFO Buskerud (gjenvalg) 
Lillemor Sandberg, FFO Buskerud (ny) 
Heidi Hansen, RIO (ny) 
Franck Tore Larsen, SAFO TVB (gjenvalg) 
 
Ny sammensetning av Vestre Vikens Brukerutvalg vil da være: 
 
Navn Organisasjon Oppnevnt 

periode 
Toril Krogsund FFO Buskerud  Ut 2017 
Aina Rugelsjøen FFO Buskerud  Ut 2017 
Kjell Jensen FFO Buskerud Ut 2018 
Lillemor Sandberg FFO Buskerud Ut 2018 
Rune Hansen Gunnerud FFO Buskerud Ut 2018 
Anne Helene Lindseth FFO Akershus Ut 2017 
Torunn Viervoll FFO Akershus Ut 2017 
Arne Moe Kreftforeningen Ut 2017 
Heidi Hansen RIO Ut 2018 
Franck Tore Larsen SAFO TVB Ut 2018 
 
Konklusjon 
Administrerende direktør anbefaler at styret oppnevner de foreslåtte kandidater i saken. 



Målgruppe 
Brukerorganisasjoner, medlemmer i brukerutvalg og ansatte i Vestre Viken HF  
 
Hensikt 
Brukerutvalgets formål er å 
• Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, 
etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning. 
• Arbeide for at helseforetakets tjenester og tilbud har høy kvalitet og gir gode pasientforløp på tvers 
av tjenester og forvaltningsnivå. 
• Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og deres organisasjoner. 
• Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og 
evaluering av helsetjenestene.
 
 
Organisering 
Funksjonstid  
Brukerutvalgets funksjonsperiode er to år. Medlemmer kan oppnevnes for flere perioder, dersom de 
foreslås fra egne organisasjoner, men ikke sammenhengende for flere enn tre perioder. 
 
Oppnevning 
Brukerutvalget skal ha balansert deltagelse av medlemmer som er alderspensjonister, trygdede og 
yrkesaktive. Brukerutvalget skal representere brukere, pasienter og pårørende i helseforetakets 
virksomhetsområde. Utvalget skal ha 10 medlemmer som er personlig oppnevnt av helseforetakets 
styre på bakgrunn av sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning. 
 
Sammensetning  
Brukerutvalget konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder og eventuelt et arbeidsutvalg 
bestående av leder og nestleder. Leder og nestleder skal ikke velges samtidig. 
Styret stadfester valg av leder og nestleder. God dialog sikres mellom styret, administrasjonen og 
organisasjonene som foreslår kandidater og brukerutvalget i forkant av konstituering.  
 
Kriteriene for sammensetning av brukerutvalg er: 
• Medlemmer i brukerutvalget skal selv ha erfaring som pasient‐ og/eller pårørende og ha tilknytning 
til foretakets geografiske og faglige virksomhetsområde. 
• Sammensetningen av brukerutvalget må gjenspeile bredden i helseforetakets virksomhetsområde 
gjennom balansert representasjon fra somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelproblemer. 
• Videre legges vekt på representasjon fra brukergrupper med erfaring innen kreftomsorgen, og at 
pårørendeperspektivet med særlig vekt på foreldre til syke barn, samt at eldre og etniske minoriteter 
er representert. 
• Alminnelige prinsipper for kjønnsmessig representasjon ivaretas. Aldersmessig og geografisk 
representasjon ivaretas i størst mulig grad. 
• Ved oppnevning av nytt brukerutvalg skal både hensynet til kontinuitet og fornyelse ivaretas. Både 
små og store organisasjoner skal være representert, slik at utvalget totalt sett har en god forankring i 

Mandat 
VVHF Brukerutvalget mandat 

Foretaksomfattende (nivå 1 ‐ felles Vestre Viken) / 03. Pasienter og pårørende / Brukermedvirkning  
Dokument‐ID: 51161 
Versjon: 1 
Status: Godkjent 

Dokumentansvarlig: 
Martin F. Stolzenbach Olsen 

Godkjent av:  
Halfdan Aass 

Godkjent fra: 
13.09.2016 

 

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
Mandat VVHF Brukerutvalget mandat Utskriftsdato: 07.12.2016
Dokumentansvarlig: Martin F. Stolzenbach Olsen Godkjent av: Halfdan Aass Dokument‐Id: 51161 ‐ Versjon: 1 Side 1 av 4



en bredde av organisasjoner.  
 
Sammenslutningene av organisasjonene FFO og SAFO, Kreftforeningen og organisasjoner med 
virksomhet innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem, inviteres til å foreslå 
kandidater til brukerutvalg.
 
Ved nominasjon og oppnevning forventes det at både hensynet til fornyelse og kontinuitet ivaretas. 
De som inviteres til å foreslå kandidater kan samarbeide slik at kandidater til utvalget samlet sett 
oppfyller kriteriene. Organisasjonene kan foreslå prioritert liste med flere kandidater. God dialog bør 
sikres mellom helseforetak og organisasjonene som foreslår kandidater. 
 
For å møte nasjonale og regionale føringer om representasjon for prioriterte pasientgrupper, kan 
andre organisasjoner enn de som er nevnt over forespørres. Administrerende direktør har fullmakt 
fra styret til nye oppnevninger innen funksjonsperioden. Ved behov for ny oppnevning, rettes som 
hovedregel henvendelse til den organisasjon som avgått medlem var foreslått fra. Det er ikke 
vararepresentasjon, men ved langvarig fravær kan det fra samme organisasjon/sammenslutning 
oppnevnes et medlem som går inn som stedfortreder. 
 
Alle medlemmer forutsettes ved oppnevning helst å ha kompetanse om brukermedvirkning på 
systemnivå, (jf MBO‐programmet). Medlemmer som ikke har slik kompetanse må forplikte seg til å 
skaffe seg dette. Videre forutsettes alle medlemmer å sørge for videreutvikling av egen kompetanse 
som brukerrepresentanter og bidra til erfaringsutveksling gjennom etablerte fora. 
 
Helseforetaket skal sørge for opplæring om virksomheten; hovedoppgaver, organisering, 
oppdragsdokument og styringssystem. 
 
Økonomi  
Brukerutvalgets budsjett vedtas av helseforetaket i forbindelse med årlig budsjettbehandling. 
Reisegodtgjørelse, godtgjørelse for medgått tid og tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter Statens satser, 
spesifisert i eget reglement fra Helse Sør‐Øst RHF.  
 
Ansvar og arbeidsoppgaver 
Medlemmer i brukerutvalget skal 
• Prioritere utvalgets møter og andre oppgaver de påtar seg som medlem i helseforetakets 
brukerutvalg, og sette seg inn i saker som skal behandles. 
• Holde seg oppdatert innen helseforetakets virksomhetsområde. 
• Bidra til et godt samarbeid i brukerutvalget, med helseforetaket, andre brukerutvalg og 
brukerorganisasjonene. 
• Holde kontakt med egne organisasjoner og nettverk. 
 
Brukerutvalgets rolle er å være 
• Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, 
pasienter og pårørende i virksomhetsområdet. 
• Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de 
ansvarsområdene og oppgavene som helseforetakene har. 
• Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner. 
 
Brukerutvalgets oppgaver er å 
• Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende. 
• Bidra i helseforetakets mål‐ og strategiarbeid, budsjettprosesser, årlig melding, forbedrings‐ og 
omstillingsprosesser, risikoanalyser og i øvrige faglige råd og utvalg i saker som angår tjenestetilbudet.
• Avgi uttalelse til helseforetakets årlige melding. 
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• Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til helseforetakets høringsuttalelser i 
saker som angår tjenestetilbudet. 
• Uttale seg i styresaker som brukerutvalget finner relevante. 
• Bidra til utvikling og evaluering av pasient‐ og brukererfaringsundersøkelser. 
• Foreslå brukerrepresentanter fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner til arbeidsgrupper, 
prosjekter, prosesser, råd og utvalg. 
• Arrangere/delta i årlige konferanser med brukerutvalg og ‐råd med pasient‐ og 
brukerorganisasjoner, brukerrepresentanter i kommunene og pasient‐ og brukerombudene. 
• Arbeide for god kontakt mellom det regionale brukerutvalget og brukerutvalgene i alle helseforetak 
bl.a. gjennom kontaktpersonordningen. 
• Brukerutvalgets leder og/eller nestleder, eventuelt andre utvalget bestemmer, deltar i styrets møter 
med anledning til å uttale seg og komme med forslag i saker som angår pasienttilbudet. 
 
Arbeidsform  
Brukerutvalgets møter ledes av brukerutvalgets leder eller nestleder som stedfortreder. 
Helseforetaket skal sørge for sekretærfunksjon og at sakene blir tilstrekkelig opplyst for 
behandling i brukerutvalget. 
 
Brukerutvalget skal innenfor budsjettrammen ha minst seks møter i året, hvorav minst et 
fellesmøte med styret. 
 
Brukerutvalgets møter er i utgangspunktet åpne, men utvalgets leder eller stedfortreder kan beslutte 
at møtet skal lukkes der det foreligger et saklig behov for dette. 
 
Administrasjonen, utvalgets leder og øvrige medlemmer kan foreslå saker til utvalget. 
Brukerutvalgtes arbeidsutvalg bidrar, sammen med administrasjonen, til prioritering og forberedelse 
av saker. 
 
Helseforetaket møter i brukerutvalget med administrerende direktør og/eller administrerende 
direktørs representant fra foretaksledelsen. 
 
Brukerutvalget forelegges rullert oversikt over årsplaner for styret og planleggings‐ og 
rapporteringsarbeidet i helseforetaket som grunnlag for egen årsplan. Forslag til protokoll/referat 
godkjennes av utvalgets leder og publiseres umiddelbart på helseforetakets nettside. Protokoll/referat 
godkjennes i brukerutvalgets påfølgende møte. Brukerutvalgets årsrapport knyttes gjennom link til 
helseforetakets årlige melding. Brukerutvalget bør evaluere sin virksomhet jevnlig, og skal 
gjennomføre en større evaluering midtveis i oppnevningsperioden. Brukerutvalget behandler ikke 
enkeltsaker (pasientsaker). 
 
Brukerutvalget uttaler seg i media gjennom leder eller annet medlem etter avtale med leder.  

Habilitet og taushetsplikt  
Medlemmer i brukerutvalg skal ikke samtidig være involvert i virksomheter med 
forretningsmessige interesser i Helse Sør‐Øst (RHF og HF). Medlem i brukerutvalg skal ikke samtidig 
være ansatt i helseforetak. Medlemmer i brukerutvalget skal ikke samtidig være medlem i 
brukerutvalg ved andre helseforetak. Medlemmet er selv ansvarlig for å fremlegge eventuell 
habilitetskonflikt for utvalget. I samsvar med prinsipp i forvaltningslovens § 8, annet ledd treffes 
avgjørelse av habilitetsspørsmål av brukerutvalget selv, uten at vedkommende medlem deltar. 
 
Brukerutvalgets medlemmer eller andre som eventuelt deltar i utvalgets behandling har 
taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte, jf 
forvaltningslovens § 13 flg. Utvalgets leder eller den som innkaller til møter, kan for øvrig 
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pålegge taushetsplikt i saker hvor det er hjemlet i lov eller bestemmelser hjemlet i lov. I saker der det 
kan være tvil om i hvilken utstrekning opplysninger og dokumenter kan diskuteres fritt, skal 
brukerutvalget/medlemmet ta dette opp med oppdragsgiver. 
 
Brukerutvalgets medlemmer skal undertegne taushetserklæring. Anmodning om innsyn fra 
offentligheten i dokumenter fremlagt for brukerutvalget skal ivaretas av helseforetaket i dialog med 
brukerutvalgets leder. Brukerutvalgets medlemmer skal følge alminnelige etiske regler i samfunnet.  
 
Endringer fra forrige versjon 
Dette er første versjon av dokumentet ‐ godkjent uten endringer 07.09.2016  
 
Alternative søkeord 
Brukere 
Brukermedvirkning 
Brukerinvolvering 
Pasientinnflytelse 
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Saksfremlegg 
 
 
Oppnevning av valgstyre 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken HF 55/2016 19.12.16 
 
Vedlegg: 
 

1. Lov om Helseforetak 
2. Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes 

rett til representasjon i de regionale helseforetaks og 
helseforetakets styrer. 

Ingress 
Inneværende valgperiode for de ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder frem til 
og med 10. mars 2017. For å gjennomføre nytt valg skal det i henhold til ”valgforeskrift” fastsatt av 
Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnes et valgstyre. Det må i den forbindelse oppnevnes et 
valgstyre som skal forestå dette valget til helseforetakets styre. 
 

Forslag til vedtak  
Styret for Vestre Viken HF oppnevner følgende valgstyre for gjennomføring av ansattes 
medlemmer til helseforetakets styre: 
 
Fra foretakets ledelse: 

• Sine Kari Braanaas, advokat/spesialrådgiver HR. Vara: Janne Hjelm- Gabrielsen. 
• Eli Årmot, seksjonsleder HR. Vara: Kari-Anne Sælebakke. 
• Finn Egil Holm, direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt. Vara: Elin 

Onsøyen. 
 
Fra de ansatte: 

• Eva-Britt Farbu, klinikktillitsvalgt Fagforbundet. Vara: Lise Gundersen.  
•  Geir Bye Gundersen, foretakstillitsvalgt Norsk Fysioterapeutforbund. Vara: Anne Cathrine 

Norsted. 
• Espen Bjørknes, klinikktillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund. Vara: Anita Haugland Gomnes. 

 
Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder. 
 

Drammen, 12. desember 2016 

 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør 

Dato: 12. desember 2016 
Saksbehandler: Eli Årmot 
Direkte telefon: 452 23 416 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: HR - avdelingen 

 
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-11-15-1287
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-11-15-1287
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-11-15-1287
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Bakgrunn 
Det følger av helseforetakslovens § 23 at i helseforetak med mer enn 30 ansatte, kan et flertall av 
de ansatte kreve at inntil en tredjedel og minst to av styrets medlemmer eller varamedlemmer, 
velges av og blant de ansatte. Har helseforetaket flere enn 200 ansatte, skal ansatte velge et 
styremedlem og et varamedlem i tillegg til ovennevnte representasjon.  
 
Det skal ved valget i 2017 velges 3 medlemmer blant de ansatte til styret i Vestre Viken HF.  
 
Valget skal ledes av et valgstyre. Det følger av § 8 i forskrift til helseforetakslovens bestemmelser 
at valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder og en nestleder. 
De ansatte og foretakets ledelse skal ha minst en representant hver. Medlemmer av valgstyret 
må ha stemmerett, det vil si at de må være ansatt i helseforetaket.  
 
Valgstyret skal påse at alle formalkrav i valgforskriften overholdes i valgprosessen og 
fastsettelse av resultatet. Dette er viktig for å sikre et legalt valgresultat. Valgstyret har ansvaret 
for den praktiske gjennomføringen av valget, og skal blant annet fastsette valgdato, bestemme 
valgmåte, kunngjøre frister og påse at forslag til kandidater er i overensstemmelse med 
regelverket. I tillegg påpekes det forhold at alle ansatte har individuell klagerett vedrørende 
gjennomføringen av valget. Fremmes klage som vinner fram, kan det medføre omvalg. 
 
Det er foretakets styre som oppnevner valgstyret, jf forskriftens § 8, 2. ledd. 
 
 
Vurdering/Konklusjon 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret oppnevner valgstyre med tre 
representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra de ansatte.  
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Saksfremlegg 
 
 
Orienteringer  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte Vestre Viken 56/2016 19.12.2016 
 
Vedlegg: 
 

 
1. Brev fra Buskerud legeforening datert 2. desember 2016 
2. Brukerutvalget referat 5. desember 
3. Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 6. desember  
4. Brukerutvalget referat 9. desember 
5. Styrets arbeid i 2017 – oversikt over planlagte saker pr 12. desember 

2016 
6. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 15. desember (ettersendes) 

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, 12. desember 2016 
  

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 12. desember 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. Brev fra Buskerud legeforening datert 2. desember 2016 

Viser til vedlegg 1 
 

2. Brukerutvalget referat fra 5. desember 2016 
Viser til vedlegg 2 
 

3. Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 6. desember  
Viser til vedlegg 3 
 

4. Brukerutvalget referat 9. desember 
Viser til vedlegg 4 

 
5. Styrets arbeid i 2017 – oversikt over planlagte saker pr 12. desember 2016 

Viser til vedlegg 5 
 

6. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 15. desember (ettersendes) 
Viser til vedlegg 6 
 

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



 

Sokna, 2. desember 2016 
Til styret i Vestre Viken HF og  
styret i Helse Sør-Øst RHF 

Buskerud legeforening advarer mot planer om flytte 
funksjoner fra det nye sykehuset i Drammen til øvrige 
sykehus i Vestre Viken HF

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni 2016 at nytt sykehus i Drammen skal 
bygges på Brakerøya. I samme møte stilte styret også krav om at prosjektet må 
tilpasses en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner. Det betyr en reduksjon på 
cirka 600 millioner kroner i forhold til tidligere planer. For å møte kravet om 
reduserte byggeutgifter, foreligger det planer om å flytte funksjoner fra det nye 
sykehuset i Drammen til øvrige sykehus i Vestre Viken HF. Buskerud legeforening 
vil her advare mot en slik flytting av funksjoner, som vil kunne føre til et 
medisinskfaglig svekket sykehus, unødvendige belastninger for pasientene, og 
etter alt å dømme høyere driftsutgifter. 

Et samlet fagmiljø ved Drammen sykehus er negative til flytting av funksjoner fra 
nye Drammen sykehus. Buskerud legeforening (BLF) slutter seg til fagmiljøenes 
syn. Vi vil særlig trekke frem Øyeavdelingen, som er foreslått flyttet fra Drammen 
sykehus til Bærum sykehus. Det vil i så fall føre til et dårligere medisinskfaglig 
tilbud på Drammen sykehus, fordi øyeleger ofte er nødvendige 
samarbeidspartnere for nevrologer, øre-, nese-, hals-leger, barneleger og andre 
spesialister for å kunne avklare og behandle sykdomstilstander.  

Dersom man skal ha desentraliserte spesialistpoliklinikker er det grunnleggende 
viktig at de er organisert ut fra en moderavdeling beliggende i Drammen. Det er 
svært viktig at fagmiljøene holdes samlet. Bare slik kan de utvikle seg til sterke 
bærekraftige avdelinger med evne til å rekruttere gode fagfolk.  

En flytting av øyeavdelingen vil dessuten gå ut over øyeavdelingens pasienter, 
hvorav de fleste er eldre hjemmehørende i Buskerud, som vil få betydelig større 
reiseavstand til Bærum sykehus. BLF ønsker ikke at spesialisttilbudet i Drammen 
svekkes og flyttes til deler av Akershus som alt har en høyere tetthet av spesialister 
enn andre områder i landet. 

Buskerud legeforening henstiller styret i Vestre Viken HF og styret i Helse Sør-Øst 
RHF om å lytte til fagmiljøene ved Drammen sykehus og skrinlegge planene om 
flytting av funksjoner fra nye Drammen sykehus. Skal vi kunne skape pasientens 

GAMLE HALLINGDALSVEI 39, 3534 SOKNA



helsevesen, slik helseministeren tar til orde for, må man ha ekspertise fra de ulike 
fagmiljøene samlet på nye Drammen sykehus—ikke spredt på ulike sykehus. 

Med vennlig hilsen 

Styret i Buskerud legeforening 
ved leder 
Mette Christin Lerfaldet 

GAMLE HALLINGDALSVEI 39, 3534 SOKNA



 
 
 
Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Anne Helene Lindseth, Toril Krogsund, 
Arne Moe, Kjell Jensen, Franck Tore 
Larsen, Torunn Viervoll 

Fra administrasjonen: 

sak 41/16 prosjektdirektør Rune 
Abrahamsen 

sak 61/16 smittervernsjef Ylva Sandness 

sak 62/16 økonomisjef Sheryl Swenson 

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

Møtedato: 05.12.2016 
Tidspunkt: 10:00 – 12:00 
Sted: Kongsberg sykehus, 

møterom «Veksthuset» 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Eric Johannssen, Aina Rugelsjøen, Bjørn 
Tolpinrud, Rune Hansen Gunnerød 

 
 
Agenda: 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste = OK 

 
 

 
 

Godkjenning av referat fra møte 14. november 2016 = OK 
 

 Videreførte saker: 
 

41/16 Videre arbeid med nytt sykehus 
v/prosjektdirektør Rune Abrahamsen 
Brukerutvalget fikk en gjennomgang av status og prosjektgruppas sluttrapport som er 
offentliggjort i dag og lagt på HSØ’s webside: https://www.helse-
sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Optimalisering_nytt%20sykehus%20Dramm
en_samlerapport_Master_01%2012%2016.pdf 
 
Oppsummert er nå kostandene redusert fra 8,821 milliarder kroner til i underkant av ramma 
på 8,2 milliarder kroner.  Dette er gjort gjennom: 

• Bygningsmessig kostnadsreduksjon: 401 millioner kroner 
• Kostnadsreduksjon gjennom fag og funksjonsfordelings: 89 millioner kroner (Dette 

er mindre enn opprinnelig antatt reduksjon på 150 millioner kroner da 
Øyeavdelingen nå ikke tilrådes flyttet fra Drammen sykehus) 

• Kostnadsreduksjon gjennom øvrige tiltak ihht. liste: 150 millioner kroner 
• Til sammen en kostnadsreduksjon på 640 millioner kroner 

Styret i VVHF blir orienter om dette på sitt møtt i dag, og behandler rapporten i møte den 
19.12. 
 

https://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Optimalisering_nytt%20sykehus%20Drammen_samlerapport_Master_01%2012%2016.pdf
https://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Optimalisering_nytt%20sykehus%20Drammen_samlerapport_Master_01%2012%2016.pdf
https://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Optimalisering_nytt%20sykehus%20Drammen_samlerapport_Master_01%2012%2016.pdf


 
 
 

Vedtak: Brukerutvalget gjennomfører sitt møte den 9.12 og beslutter der hvordan man 
skal forholde seg til rapporten.  

52/16 Forberedelser til brukerutvalgets møte med styret 5.12 
BU tar opp følgende forhold: 
1) Rehabilitering - Sikring av kvalitet hos private aktører som leverer tjenester til HF’et – 
Franck 
2) Trygg transport psykisk syke - Toril 
3) Brukermedvirkning i forskning – Anne Helene 
4) Retningslinjer medisinfrie behandlingstilbud - Torunn (Hvis tid ihht agenda)  

 Nye saker: 
 

61/16 Smittevern – orientering om rutiner og tiltak i Vestre Viken  
v/smittevernsjef Ylva Sandness 
 
Orientering om smittevern i VVHF – se vedlegg. 
Brukerutvalget takker for presentasjonen 

62/16 Økonomi/Budsjett for Vestre Viken 2017 
v/økonomisjef Sheryl Swenson 
Presentasjon – se vedlegg 
Innføring av moms-reduksjon er en vesentlig endring som medfører at sammenlikning med 
2016 blir vanskelig. 
Vedtak: Brukerutvalget tar budsjettet til orientering og takker for presentasjonen. 

63/16 
 

Årsmelding 2016 fra brukerutvalget 
v/spesialrådgiver Martin F. Olsen 
 
Årlig melding fra HF’et er en beskrivelse av det det oppdrag HR’et har fått. I VVHF har 
tidligere Brukerutvalgets årsmelding vært lagt ved. Ønsker man at dette skal legges ved i 
Årlig melding for 2016, må et utkast til dette gjennomgås på møtet i Brukerutvalget 
16.1.2017. 
Vedtak: BU legger sin årsmelding som vedlegg i Årlig melding for 2016 fra VVHF. Toril lager 
et utkast som tas opp på arbeidsutvalgets møte i januar 2017. De øvrige medlemmene 
oppfordres til å kommer med innspill. Gjennomgang på brukerutvalgets møte 16.1.17.  

64/16 Status valg og sak til styret 19. desember om oppnevning til neste valgperiode 
v/spesialrådgiver Per-Erik Holo 
Orientering om organisasjonenes innstillinger. Kandidater oppnevnes av styret i VVHF på 
møtet 19.12 

65/16 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 
Se vedlegg 

 Eventuelt 
Torun: Bruk av tvang i PHR – ref. omtale i media. BU bør se på problemstillingen så snart 
som mulig da VVHF har vært omtalt. 

 



 
 
 

Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget Vestre Viken 06.12.2016 

 
Tilstede: 
Arbeidsgiverrepresentanter: Nils Fredrik Wisløff  
     Marit Lund Hamkoll    
     Halfdan Aass 
     Britt Elin Eidsvoll   
     Kirsten Hørthe 
     Narve Furnes 
 
Arbeidstakerrepresentanter: Line Spiten  
     John Egil Kvamsøe 
     Tom Henri Hansen  
     Geir Bye Gundersen 
     Joan Sigrun Nygard 
     Anita Haugland Gomnæs   
      
Med møterett uten stemmerett: Roald Brekkhus, Synergi Helse 
     Henning Brueland 
     Karin Ask-Henriksen 
     Bente Monsen 
 
Dessuten møtte:    Tom Øystein Mosengen ved orientering om  
     brannvernopplæring     
     Merete J. Bjørkenes ved fremlegg av sak 27/2016 
 
 
 
 
 
Agenda 
 
Innkalling og agenda - godkjent 
 
Referat fra 06. september og 13.oktober 2016 - godkjent 
 
Eventuelt – ingen saker til eventuelt 
 
 
 



 
 
 
Orienteringer 
 
Orientering fra bedriftshelsetjenesten v/Roald Brekkhus 
Det er spredt aktivitet i de respektive klinikkene. Informasjon gis også i lokale AMU. Se 
vedlegg til referatet for oppsummering.  
 
Orientering fra foretakshovedverneombud (FHVO) Anita Haugland Gomnæs 
FHVO etterlyste en plan for systematisk arbeid med HMS- og pasientsikkerhet, og 
påpekte videre at det er naturlig å knytte fokus på arbeidsmiljø til arbeid med 
pasientsikkerhet.  
Representant fra kvalitetsavdelingen bekreftet at dette allerede er i gang. Det er også en 
del av virksomhetsplanen for Vestre Viken. 
 
Aktiviteter i vernetjenesten: 
- Det skal avholdes samling for vernetjenesten i januar 2017. HMS- og pasientsikkerhet 
vil være et av temaene.  
- Representanter har vært på første pilotsamling for kompetanseheving i vernetjenesten 
i regi av Helse Sør-øst. 
 
Orientering sykefraværsstatistikk v/spesialrådgiver HR Guro Norheim 
Det totale sykefraværet viser en positiv trend med gradvis nedgang fra 7,3% i april 2016 
til 6,4% i september 2016. Det totale fraværet lå på 6,7% i både juli og august. 
Langtidsfraværet viser en jevn nedgang til 4,3 % i august, og det vises til god oppfølging i 
flere referat fra lokale AMU. Det ble bemerket at korttidsfraværet lå på kun 1,8% i både 
mai, juni og august.  
 
Ved anslag med «Steinkjærmodellen» tilsvarer fraværet i september en kostnad på 8,1 
mill. i juli, 12,5 mill i august og 13,2 mill i september (lavere kostnad i juli skyldes 
redusert bemanning i ferien).  
 
Orientering om brannvernopplæring v/ Tom Øystein Mosengen 
3439 ansatte har gjennomført opplæring i 2016. 3737 ansatte gjennomførte i 2015. 
989 ansatte har gjennomført e-læringen. Dette er langt under anbefalte føringer fra DSB. 
Det er gitt opplæring til alle ledere, men det har ikke gitt ønskede resultater. 
 
Tallene er p.t. summert på Vestre Viken-nivå, men fra og med 2017 vil det registreres 
per klinikk. Det samarbeides nå med HR når for å finne korrekt antall ansatte som skal 
gjennomføre opplæringen, og det kartlegges hvor utfordringene med gjennomføring er 
størst. Det utarbeides også verktøy som gir ledere tilbakemelding om hvor mange som 
forventes å delta i opplæringen. 
 
Referater fra klinikk AMU – sendes ut som vedlegg  
Ingen kommentarer. 
 
 
 
 



 
 
 
Saker til oppfølging 
 
10/2016 Nytt sykehus i Drammen v/prosjektdirektør Rune Abrahamsen 
I løpet av høsten 2016 er det gjennomført et omfattende arbeid for å redusere 
investeringer, og oppfølgingsgruppen har identifisert tiltak som kan implementeres 
for å nå målsettingen om en kostnadsramme for prosjektet på 8,2 MNOK 
 
Hovedtrekk ble presentert, og det ble vist til saksfremlegg og vedlagt samlerapport som 
ble offentliggjort 05.12.16. 
 

• Optimaliseringsforslagene i ny basismodell forventes å gi en samlet reduksjon på 
401 MNOK 

• Øyeavdelingen beholdes i nytt sykehus.  
• For å nå styringsmålet må identifiserte tiltak implementeres etter behov i løpet 

av forprosjektet, for å sike at prosjektet utvikles innenfor planforutsetningen 
• De foreslåtte tiltakene forbedrer helseforetakets egenfinansiering med totalt  

460 MNOK  
• Utredningen viser to alternativer for etappevis utbygging. Begge alternativene er 

mulig å gjennomføre, men vil medføre negative konsekvenser for fremdrift og 
økonomi. Arbeidsmiljø kan bli påvirket for den delen av virksomheten som får 
innflytting i nytt bygg skjøvet ut i tid 

• Det vurderes at endringer som følge av ny basismodell og tilrådde endringer i 
funksjons- og kapasitetsfordeling, ikke vil få konsekvenser for arbeidsmiljø 

 
Rapporten er nå offisielt overlevert til administrerende direktør i Vestre Viken. 
 
Arbeidstakerrepresentantene ga tilbakemelding om at det er gjennomført et godt arbeid, 
og ønsket at erfaringer fra tidligere prosess tas med videre. Inkludering av HMS-
avdelingen ble etterlyst. Når det gjelder arbeidsmiljø, er det størst bekymring knyttet til 
etappevis utbygging i de berørte enheter. 
 
Vedtak 
HAMU tilslutter seg ovennevnte oppsummering for arbeidsmiljø og ytre miljø. 
 
 
Nye saker 
 
23/2016 Økt fokus på å redusere AML-brudd i Vestre Viken v/HR-sjef Karin Ask-
Henriksen 
HR-sjef viste innledningsvis til orientering om AML-brudd i HAMU 06.09.16 og vedlagt 
oversikt over AML-brudd i perioden 01.01.16 – 01.10.16.  
 
Rapporteringstallene fra HSØ bør brytes ned på klinikk, avdelings -og seksjonsnivå slik 
at den enkelte leder gjøres kjent med sine utfordringer og iverksette  
nødvendige tiltak for å redusere AML-brudd.  Det ble skissert tre 
rapporteringsstrukturer: HAMU og lokale AMU, klinikkvise oppfølgingsrapporter og 
månedlig virksomhetsrapportering. 



 
 
 
Oppfølgingsprosessen må eies av ledere i linjen med involvering av tillitsvalgt. HR-
rådgiver kan bistå som støttespiller og veileder. 
 
Arbeidstakerrepresentantene ga positiv tilbakemelding til saksfremlegg og skissert 
prosess.  
 
Vedtak 
HAMU tar saken til orientering og ber om at oversikt over antall AML-brudd, slik det 
fremgår av saken, legges frem som en fast orienteringssak på hvert møte. HAMU 
forutsetter at klinikkenes AMU gjør tilsvarende. 
 
 
24/2015 Evaluering av sommerferieavviklingen 2016 v/HR-sjef Karin Ask-
Henriksen 
Det ble vist til saksfremlegg for oppsummering. Hovedbegrunnelse for 
hovedferieavvikling over 12 uker er at det er utfordrende å skaffe vikarer. Det er 
imidlertid klinikkene som vurderer. Utfordringene som nevnes er stort sett 
sammenfallende og er blant annet knyttet til vikarsituasjonen, sykdom, brudd på 
arbeidstidsbestemmelsene, HINAS-avtalen og hybelsituasjonen. Stimuleringstiltak ble 
benyttet i enkelte klinikker.  
 
Forslag til overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2017 vil bli lagt fram for 
HAMU etter at saken er behandlet i foretakets ledermøte og drøftet med tillitsvalgte. 
 
FHVO ga tilbakemelding om at malen gir en god oversikt, men etterspurte 
risikovurdering av hovedferieturnusene.  
 
Vedtak 
HAMU tar evalueringen av sommerferien 2016 til orientering 
 
 
25/2016 Medarbeiderundersøkelsen 2016 v/spesialrådgiver Guro Norheim 
Vestre Viken gjennomførte medarbeiderundersøkelsen i perioden 22.09.16-16.10.16.  
Årets svarprosent var på 75 %. Det er ingen signifikante endringer fra 2015 til 2016 på 
Vestre Viken-nivå.  I rapporten for Vestre Viken på totalnivå er det en positiv økning 
(+1) i skår innenfor temaene mål, forbedringer, rolleklarhet, arbeidsbelastning, 
egenkontroll og opplevd lederatferd, sammenlignet med i fjor.  Ingen temaer har 
nedgang. 
 
Lederne mottok rapporter med resultatene for sin enhet 28.10.16, og flere enheter er 
allerede i gang med oppfølgingsarbeidet som en del av det lokale forbedringsarbeidet. 
Handlingsplan skal ferdigstilles senest 01.03.17. 
 
Foretakshovedverneombudet påpekte at undersøkelsen synliggjør at involvering i 
oppfølgingsprosessen har for lave skår på Vestre Viken-nivå, og oppfordret til fokus på 
medvirkning i 2017.  
 



 
 
 
Foretakstillitsvalgt stilte videre spørsmål om alle resultater skal legges ut med tilgang til 
de ansatte. HR-sjef tok i mot innspillet, og gir en tilbakemelding i neste HAMU.  
 
Vedtak 
HAMU tar resultatene fra medarbeiderundersøkelsen til etterretning. 
 
 
26/2016 Representasjon og møteplan 2017 v/sekretær Guro Norheim 
Utsatt til første møte i 2017. 
 
 
27/2016 Budsjett 2017 v/administrerende direktør Nils Fr. Wisløff og 
seksjonsleder Foretakscontrolling Merete J. Bjørkenes 
Administrerende direktør informerte om at budsjettet for 2017 skal legges frem til 
behandling i styret 19. desember. Som ledd i budsjettbehandlingen skal HAMU uttale seg 
om de arbeidsmiljømessige konsekvenser av budsjettet som helhet. Budsjettet er drøftet 
i lokale AMU og det ble vist til referat, protokoller og risikovurderinger som er vedlagt 
saken. 
 
Arbeidstakerrepresentantene bemerket at det har vært en bra prosess, men at det 
fortsatt er et forbedringspotensial med involvering av nivå fire.  Det ble også vist til 
protokoller hvor det fremgår at det er bekymringer for de arbeidsmiljømessige 
konsekvensene for de ansatte. 
 
Vedtak 

1. HAMU konstaterer at budsjettprosessen er gjennomført i tråd med 
forutsetningene om bred medvirkning i samsvar med vedtatt budsjettprosedyre. 
HAMU har merket seg spesielt at tillitsvalgte og vernetjenesten i Klinikk for 
medisinsk diagnostikk har vært kritiske til prosessen. HAMU forutsetter at 
dialogen om budsjettet videreføres ifm inngåelse av driftsavtaler. 

 
2. HAMU har merket seg at det for flere klinikker foreligger risikovurderinger som 

krever tiltak innenfor arbeidsmiljøområdet. HAMU forutsetter at AMU’ene for de 
respektive områder følger opp dette i løpet av budsjettåret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Orientering fra Synergi Helse til HAMU VVHF for perioden sept-nov 2016

 
Felles VVHF:  

• Workshops forflytningsteknikk Ringerike og Bærum. 
• Bistand HMS opplæring: psykososialt arb.miljø 
• Bistand til varslingsutvalget. 
• Planlegging av anestesigassmålinger. 

Kongsberg: 
• Tett oppfølging av ansatte med helseplager. 
• Bistand under risikovurderinger. Dialysen.  

Drammen:  
• Kartlegging /måling anestesigasser AIO. Diskusjon rundt resultatene. Utfordringer: 

Utslag på gasser som ikke er i bruk.  
• Oppfølging av gravide. 20 t. 

Ringerike: Workshop forflytningsteknikk. 
Bærum: Bistand i oppfølging etter medarb.undersøkelse Gynekologi og fødselshjelp. 
KIS:  

• Bistand psykososialt arbeidsmiljø Matforsyning Bærum. Klageundersøkelse med 
intervjuer og anbefaling om videre håndtering.  

KMD: 
• Bistand i prosess med arbeidsplassutvikling. Patologi 
• Bistand i varslingssak. Patologi 
• Inneklimakartlegging Mikrobiologi, Drammen. Fuktskader og temperaturutfordringer. 

Tiltak er anbefalt. Fuktskader må saneres. 

Prehospitale tjenester: 
• Bistand ifbm inneklimautfordringer på Ål amb.stasjon. 

Psykisk helse og rus: 
• BUPA Drammen. Bistand i vurdering av fysisk utforming av lokaler. Lydoverføring. 

landskap og møteplasser. Under arbeid. 
• Blakstad, Alderspsykiatrisk døgnseksjon. Bistand i kartlegging av fuktskader og 

prøvetaking etter muggsopp. Rapport under arbeid. 

Ringerike: 
• Ergonomi/arbeidsplassvurderinger Kontor/data rundt i avdelinger.   

 
5.12.2016 Roald Brekkhus, Synergi Helse 
 



 
 
 
Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Anne Helene Lindseth, Toril Krogsund, 
Arne Moe, Kjell Jensen, Franck Tore 
Larsen, Torunn Viervoll, Bjørn Tolpinrud 

Fra administrasjonen: 

Sak 66/16: AD Nils F. Wisløff og 
prosjektdirektør Rune Abrahamsen 

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

Møtedato: 09.12.2016 
Tidspunkt: 12:00 – 12:00 
Sted: Wergelandsgate 10, 

Drammen, møterom 
«Tyrifjord» 

Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Eric Johannssen, Aina Rugelsjøen, Rune 
Hansen Gunnerød 

 
 
Agenda: 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste = OK 

 
 Nye saker: 

 
66/16 Gjennomgang av innstilling til nytt sykehus i VVHF 

 
Samlerapporten ( Klikk her for å se denne ) ble gjennomgått av Rune Abrahamsen etter at 
Nils F. Wisløff har innledet og orienterte om status og videre gang i saksbehandlingen.  
Prosjektgruppas konklusjon er at forprosjektet kan startes på bakgrunn av rapporten og man 
ber om tilslutning til dette av styrene i VVHF og HSØ. 
 
Brukerutvalget har blitt hyppig og regelmessig orientert selv om det ikke har deltatt i 
referansegrupper i denne prosjektfasen 
Brukerutvalget hadde en diskusjon om samlerapporten og hadde følgende kommentarer: 
 

• Prosjektet er komplekst og det berører mange varierende interesser 
• Bygget nå er tilpasset og skalert i hht. de økonomiske rammer  
• Brukerutvalget er tilfreds med at man av hensyn til det samlede pasienttilbud 

anbefaler en samlet utbygging 
• Det forutsettes at nytt sykehus står ferdig i 2024 og at BRK-prosjektet gjennomføres 

som tidligere beskrevet 
 
Vedtak: Brukerutvalget slutter seg til rapportens anbefalinger for videre arbeid. 
 

 Eventuelt 
• Har noen fått tilbakemeldinger om «Hustavla» - ønsker man å gjøre endringer? 

v/Franck. Behov for ev. innspill til møte på Drammen sykehus. Ev. erfaringer sendes 
han snarest. 

• Taushetsplikt: Ennå ikke behandlet i ledelsen i VVHF – tas som egen sak i 2017 

https://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Optimalisering_nytt%20sykehus%20Drammen_samlerapport_Master_01%2012%2016.pdf


 
 
 

v/Anne Helene 
• KKU møte KS – spørsmål om brukerundersøkelser. Kjell levere et innspill. 

 
 

• • • • VESTRE VIKEN • 



Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 12. desember 2016 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 

Mandag   
27. februar 

 
 

- Årlig melding  
- Oppdrag og bestilling 2017 
- Oversikt over eksterne tilsyn 2016 
- Utviklingsplan inkl. kvalitet og 

pasientsikkerhet 
- Revisjon korridorpasienter 
 
 

- Medarbeiderundersøkelsen 2016 
- HAMU 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 2. februar  
- Brukerutvalg 13.februar 
- Sentralt kvalitetsutvalg 14.februar 
- Foretaksprotokoll VV 15. februar 
- Virksomhetsrapport  
-  

15. februar – styresamling på 
Gardemoen og foretaksmøte 
OBD 2017 ev. nye 
styremedlemmer 

Mandag  
27. mars 

 
 

- Mottaksprosjekt- nytt sykehus 
- Årsberetning/årsregnskap 
- Status vedtak styret 2016 
- Konkurranseutsetting 
 

- Foreløpig protokoll fra styremøte i 
HSØ 9.mars 

- Brukerutvalg 13. mars 
-  Virksomhetsrapport  

 

Forskning og innovasjon ønsker tid 
gjerne 27.mars for en presentasjon 
v/ Kristine Sahlberg. 
 

Mandag 
24. april 

 
 

- ØLP 2018-2021 
- LGG 

- Brukerutvalg 3. april 
- HAMU 4.april  
-     Sentralt kvalitetsutvalg 4. april 
- Virksomhetsrapport  
 

25. april kl.19.  Sykehusrevy  
premiere– invitasjon til styret  
Lønnsforhandlinger 2017 
Pasientombudet – årsrapport 2016 

Mandag 
19. juni 

 
 
 

- Virksomhetsrapport 1. tertial  
- Budsjettprosess 2018 
- Ledernes ansettelsesvilkår 2017 
- Bærum, Ringerike og Kongsbergs sykehus 

vedlikeholdsprogram 
- Status nytt sykehus 
- Styrets møteplan 2018 
 

- Protokoll fra styremøte i HSØ 27. 
april  

- Brukerutvalg 5. juni 
- HAMU 6. juni 
- Sentralt kvalitetsutvalg 6. juni 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 15. juni 
-  

15. juni kl.10-12, Lier. Dialogmøte 
med kommunen 
 
Samhandling ønsker tid 19.juni for 
å orientere om «Status 
samhandling med kommunene» v/ 
Christine Furuholmen. 
 

Mandag 
25. september 

 
 

- Virksomhetsrapport 2. tertial 
- PasOpp 2016? 
- Eksterne tilsyn pr 2. tertial 
- HR-strategi 

- Brukerutvalg 11. september 
- HAMU 12. september 
- Sentralt kvalitetsutvalg 12. 

september 

Dialogmøte med brukerutvalget 
 



Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 12. desember 2016 
 

- Foreløpig protokoll fra styremøte i 
HSØ 14. september 

-  
Mandag 

30. oktober 
 

Sted: 

-  - Brukerutvalg 16. oktober 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 19. oktober 
- Virksomhetsrapport  
-  

ØLP 2018-2021 – investeringer – 
konsekvensanalyser 
Tema: Status utviklingsplan 

Mandag 
27. november 

 
 

-  - Brukerutvalg 13. november 
- HAMU 14. november 
- Sentralt kvalitetsutvalg 14. 

november 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 16. november 
- Virksomhetsrapport  
-  

Budsjettseminar  

Mandag 
18. desember 

 
Sted: 

- Virksomhetsrapport 
- Medarbeiderundersøkelsen 2017? 
- Budsjett og mål 2018 
- Utviklingsplan 

- Brukerutvalg 4. desember 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 14. desember 
-  

Styreevaluering 
Julemiddag 

 



 

 1 

 

Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 15. desember 2016 

Tidspunkt: Kl 0900-1600 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Ann-Kristin Olsen Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Eyolf Bakke    

Kirsten Brubakk    

Terje Bjørn Keyn    

Bernadette Kumar   Forfall 

Geir Nilsen    

Truls Velgaard   Forfall 

Sigrun E. Vågeng    

Svein Øverland    

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    

Øistein Myhre Winje    

    

 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

Kst. fagdirektør Geir Bøhler, økonomidirektør Hanne Gaaserød, 
kommunikasjonsdirektør Gunn K. Sande og konsernrevisor Espen Anderssen 
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Saker som ble behandlet: 
 
 
 

095-2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

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

096-2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLLER FRA 
STYREMØTE 17. NOVEMBER 2016   

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll og B-protokoller fra styremøtet 17. november 2016 godkjennes. 
 
 
 

097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
NOVEMBER 2016 

 
 
Styrets enstemmige  
 

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

098-2016 FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2017 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF 

og Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til forskning for 2017. 
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2. Styret vedtar fordeling og videreføring av strategiske forskningsmidler i regionen slik 
det fremgår av saksframlegget. 

 
 
 

099-2016 SYKEHUSET TELEMARK HF – UTVIKLINGSPLAN 2030 OG 
SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar den fremlagte utviklingsplanen 2030 for Sykehuset Telemark HF til 

orientering. 
 

2. Styret godkjenner at Sykehuset Telemark HF går videre med prosjektprogrammet for 
somatikk Skien til idéfase, med de merknader og føringer som framkommer i saken.  
 

3. Mandat for idéfasen, med de innspill som ble gitt i møtet, fastsettes av 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. 

 
 
 

100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 – KRAV TIL ØKONOMISK 
RESULTAT 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): 

Akershus universitetssykehus HF 144 

Oslo universitetssykehus HF 250 

Sunnaas sykehus HF 21 

Sykehusapotekene HF 38 

Sykehuset i Vestfold HF 85 

Sykehuset Innlandet HF 80 

Sykehuset Telemark HF -25 

Sykehuset Østfold HF -264 

Sykehuspartner HF -333 

Sørlandet sykehus HF 80 

Vestre Viken HF 265 

 
2. Styret tar redegjørelsen om utformingen av oppdrag og bestilling 2017 til orientering. 
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101-2016 OMDANNING AV HELSEFORETAKENES NASJONALE 
LUFTAMBULANSETJENESTE ANS OG HELSEFORETAKENES 
SENTER FOR PASIENTREISER ANS FRA ANSVARLIG 
SELSKAP (ANS) TIL HELSEFORETAK (HF) 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter 

for pasientreiser ANS omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF).  
 

2. Stiftelsesdokumenter for de to helseforetakene forelegges styret tidlig i 2017. 
 

3. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal ved omdanning til helseforetak 
endre navn til Pasientreiser HF 
 

4. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS skal ved omdanning til 
helseforetak endre navn til Luftambulansetjenesten HF 

 
 
 

102-2016 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING – STYRING OG 
OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om IKT-infrastrukturmodernisering og styring og oppfølging av 
ekstern partner til orientering. 
 
 
Protokolltilførsel fra styremedlem Svein Øverland: 
Det vises til flere mediaoppslag i høst som setter spørsmålstegn med datasikkerheten for 
pasientopplysninger ved å sette ut ikt infrastruktur. Styret bør orienteres om hvordan dette 
vurderes og håndteres. 
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103-2016 INNFØRING AV ELEKTRONISK KURVE- OG 
MEDIKASJONSLØSNING – STATUS OG VIDERE PLANER 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Regional kurve- og medikasjonsløsning ved Akershus universitetssykehus HF, Oslo 
universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF ferdigstilles innenfor en 
kostnadsramme på 143 millioner kroner.   
 

2. Styret ber om at det kunngjøres konkurranse for ny anskaffelse av kurve- og 
medikasjonsløsning. 
 

3. Styret ber om å bli holdt orientert om anskaffelsesprosessen.  
 

4. Endelig beslutningsunderlag for anskaffelsen og innføring av kurve- og 
medikasjonsløsning til øvrige helseforetak skal forelegges styret.  

 
 
 

104-2016 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017 

 
Styrets enstemmige  
 

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

105-2016 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 
 
Andre orienteringer 

1. Styreleder orienterer 

2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 15. november 2016 

3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 6. desember 2016 

4. Brev fra Buskerud legeforening 
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5. Kopi av brev til helseministeren fra overlegeaksjonsgruppa Drammen sykehus for 
fremtiden 

6. Brev fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum 
 
 

Temasaker  

 Utdanning og kompetanse 

 Revisjonsplan 2017 v/revisjonsutvalget og konsernrevisjonen 

 
 
 
 
Møtet hevet kl 1530 
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Hamar, 15. desember 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 
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