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 Dato: 19. desember 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Drammen, habiliteringavdelingens konferansesal 

Dato: 19. desember 2016 

Tidspunkt: Kl. 12.00 – 16.05 

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

 
 
Sak 50/2016 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 

Protokollene fra styremøtet 5. desember 2016 godkjennes. 
 
 
Beslutningssaker  
 
Sak 51/2016 Nytt sykehus i Drammen  
 
Styrets enstemmige 
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. 
 

Protokolltilførsel fra de ansattes representanter i styret: 
Vi er fortsatt bekymret for de dimensjonerende faktorer som er lagt til grunn i prosjektet og 
arbeidsforholdene for de ansatte i det nye sykehuset. Vi har hele veien uttrykt vår bekymring for at vi 
nå planlegger et nytt sykehus som er for lite den dagen det åpner. Vi viser til erfaringer fra AHUS og 
Østfold.  
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.  
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Sak 52/2016 Budsjett og mål 2017  
 
Styrets enstemmige 
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.   
 

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.  
 

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
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7. Administrerende direktør gis fullmakt til å fordele investeringsrammene på enkelte 
prosjekter i samsvar med vedtatte fullmakter.  

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

 
 

 
8.  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.  
 

9. 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.   

 
Protokolltilførsel fra de ansattes representanter i styret: 
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.  

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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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. 
 
 
Sak 53/2016 Virksomhetsrapport per 30. november 
 
Styret gir ros og anerkjennelse til foretakets ansatte for arbeidsinnsatsen i 2016. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 

1. Styret tar virksomhetsrapport per 30.november til orientering.  
 
Sak 54/2016 Oppnevning av nye representanter til Brukerutvalget 
 
Styrets enstemmige 
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) 
 
 
Sak 55/2016 Oppnevning av valgstyre – ansattes representanter til helseforetakets 
styre 
 
Styrets enstemmige 
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Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF oppnevner følgende valgstyre for gjennomføring av valg 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. 
 
 
Orienteringssaker 
 
Sak 56/2016 Orienteringer  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 Styret tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Sak 57/2016 Salg/leie av tomt til fotballbane/klubbhus 

 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å forhandle med Asker kommune om å 
selge/leie ut tomt på Blakstad til Asker kommune med formål om å anlegge fotballbane med 
klubbhus. 

2. I henhold til fullmaktsreglementet oversendes saken til Helse Sør-Øst. 
3. Styret vil ha en eventuell endelig fremforhandlet avtale til godkjenning. 

 
Andre orienteringer 

1. Bruk av tvang innen psykisk helse og rus 
Styret ber om at revisjonen som er planlagt innen bruk av tvang innen psykisk helse og rus 
blir gjennomført tidlig i 2017, og at styret blir forelagt rapporten når den foreligger. 

2. Samarbeid Kongsberg og Drammen – akuttkirurgi. 
3. Høring – Kvinnslandutvalet: NOU 2016: 25 Organisering og styring av 

spesialisthelsetjenesten. 
 
Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp under dette punktet. 
 
Styreevaluering 2016 – utsettes til styresamlingen 15. -16. februar.  
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