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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   30. oktober 2017 
Møtetid:   kl. 12.00 -17.00 
Møtested:   Drammen, Habiliteringsavdelingens konferansesal 
 
 
PROGRAM    
    

 
Kl.12.00 –  13.00 Dialogmøte med brukerutvalget 
Kl.13.00 – 13. 45 Arealutvikling ved Drammen sykehus v/ ordfører Tore O. Hansen 
 
Pause 
 
Kl. 14.00 – 17.00 Behandling av styresaker  
   
 
     

 
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 Søfting Monsen 
Telefon: 928 64 147  
E-
post: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
For styreleder Torbjørn Almlid 
 
 
Elin Onsøyen 
 
 
 

Til: Styret ved Vestre Viken  
Dato utsendt: 27. oktober 2017 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 8. 2017 

 

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


 

2 
 

 
 
 
 
Saksliste: 
 
GODKJENNINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 30. oktober 

 
50/2017 

Godkjenning av styreprotokoller 
Vedlegg:  

1. Foreløpig styreprotokoll 25. september 
2. Foreløpig styreprotokoll 18. oktober (unntatt. off. offentligsloven § 14 

første ledd) 
 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 

51/2017 

Virksomhetsrapport pr september 2017 
Vedlegg:  
1. Virksomhetsrapportering pr september 2017 
2. Klinikkrapportering pr september 2017 

52/2017 

Konkurranseutsetting mulighetsanalyse 
Vedlegg: 

1. Mulighetsstudie ved konkurranseutsetting av tjenester av 8.2.2017 (Ernst 
& Young) 

53/2017 
Rekruttering av ny administrerende direktør i Vestre Viken HF – oppdatert 
sak pr 27. oktober 
 

54/2017 

Orienteringer 
Vedlegg: 

1. Referat fra brukerutvalgets møte 16. oktober 2017 
2. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 19. oktober 2017 
3. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr 23. oktober 

 ANDRE ORIENTERINGER 

 
Status budsjett 
Utvikling- og strategiplan 2035 - målformuleringer 
Status nytt sykehus i Drammen 
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Saksfremlegg 
 
 
Godkjenning av styreprotokoller 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte   50/2017 18.10.2017 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Møteprotokoll fra styremøte 25. september godkjennes. 
2. Møteprotokoll fra telefonstyremøte 18. oktober godkjennes. (Unntatt offentlighet med 

hjemmel i offentlighetsloven § 14 første ledd.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 16. oktober 2017 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 

Vedlegg: 
 

1. Møteprotokoll fra styremøte 25. september  
2. Møteprotokoll fra telefonstyremøte 18. oktober  
 

 
 
 

Dato: 23. oktober 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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 Dato: 25. september 2017 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 958 12 504 
   
    
  
 

   

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

Dato: 25. september 2017 

Tidspunkt: Kl. 12.00–15.55 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder  
Ingeborg Sivertsen  Nestleder        –  forfall        
Margrethe Snekkerbakken   Styremedlem – forlot møtet kl. 15 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem 
Hildur Horn Øien  Styremedlem  
Liv Blom-Stokstad  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
 
Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Anne Helene Lindseth deltok som observatør med møte 
og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør 
Kari Jussie Lønning Direktør kompetanse 
Halfdan Aass Direktør fag 
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og kommunikasjon 
Sheryl Swenson Direktør økonomi konstituert 
Rune Aksel Abrahamsen Prosjektdirektør 
Cecilie S. Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
 
 
Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Del 1 
 
Status Utviklings- og strategiplan 2035  
 
Gjennomgang ved prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen.  
Styret ga innspill til SWOT-analysen og målformuleringer for Vestre Viken fram mot 2035. 
 
Del 2 
 
Godkjenningssaker 
 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 

 
 
Sak 41/2017 Godkjenning av møteprotokoll fra 19. juni 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Protokollen fra styremøte 19. juni godkjennes. 
 
Sak 42/2017 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 2. tertial 2017 
 
Innledende orienteringer ved direktør for fag Halfdan Aass og administrerende direktør Nils Fr. 
Wisløff.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
1. Styret støtter administrerende direktørs oppfølging av klinikkene og ber administrerende 

direktør om å nedjustere investeringsbudsjettet i tråd med et eventuelt redusert årsresultat. 
2. Styret tar virksomhetsrapport pr. 2.tertial til orientering 
 
Sak 43/2017 Eksterne tilsyn – status pr. 2. tertial 2017 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
Sak 44/2017 Ernæringsstrategi 2017–2020  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret vedtar den fremlagte «Ernæringsstrategi 2017–2020». 

 
Sak 45/2017 Konsernrevisjonens rapport 3/2017 – Likeverdig og forutsigbar 
helsehjelp i Vestre Viken HF 
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Espen Andersen og Hans Kristian Eide fra Konsernrevisjonen i HSØ innledet til behandling 
av saken.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret tar konsernrevisjonens rapport og fremlagte handlingsplaner for oppfølging av 
anbefalingene fra konsernrevisjonen til etterretning. 
 
Sak 46/2017 Orienteringer 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Eventuelt 
Styret skal evaluere sitt arbeid i novembermøtet. 
 
 
Drammen, 25. september 2017 
 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen       Margrethe Snekkerbakken 
nestleder    
 
 
Hildur Horn Øien       Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
Harald Bergan      Liv Blom-Stokstad   John Egil Kvamsøe 
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Saksfremlegg  
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr september 2017 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 51/2017 30.10.17 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret konstaterer at prognosen er forverret etter at planlagte tiltak ikke har hatt ønsket 
effekt i september-regnskapet. Som følge av svekket økonomiprognose bes 
administrerende direktør om å foreta nødvendig nedjustering av investeringsbudsjettet 
for 2018.  
 

2. Styret tar virksomhetsrapport pr. september til orientering.  
 

 
 
 

Drammen, 23. oktober 2017  
 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
 
 

  

Dato: 18. oktober 2017 
Saksbehandler: Merete Bjørkenes 
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Bakgrunn 
Administrerende direktør legger fram rapportering pr september i tråd med styrets årshjul. 
 
Saksutredning 
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr september 2017 
er oppsummert i måltavlen under:  

 
 
Økonomi 
Resultat pr september viser et overskudd på 122,5 MNOK, som er 76,2 MNOK bak budsjett. 
Resultat i september måned isolert viser et overskudd på 14,6 MNOK, som er 7,4 MNOK bak 
budsjett. Overskuddskrav for ordinær drift for 2017 er på 265 MNOK, periodisert til et 
overskudd på 22,1 MNOK pr måned.  Resultatet hittil i år er 26,2 MNOK foran samme periode i 
fjor.  

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 14 635 122 511 215 000

Mål 22 083 198 750 265 000

Avvik -7 448 -76 239 -50 000

I fjor 19 658 96 270 155 801

2 Virkelig 9 292 77 959 105 120

Mål 9 252 78 338 105 224

Avvik 40 -379 -104 

I fjor 8 568 75 469 101 765

3 Virkelig 19 915 161 322 221 000

Mål 24 032 186 487 254 300

Avvik -4 117 -25 165 -33 300 

I fjor 23 657 174 151 240 123

3B Virkelig 22 053 182 298 254 300

Mål 24 032 186 487 254 300

Avvik -1 979 -4 189 0

I fjor 23 657 174 151 240 123

4 Virkelig 65 57 58

Mål 58 58 58

Avvik 7 -1 0

I fjor 68 59 59

5 Virkelig 55 49 45

Mål 45 45 45

Avvik 10 4 0

I fjor 50 49 47

6 Virkelig 1,9 % 1,3 % 0,8 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,9 % 1,3 % 0,8 %

I fjor 0,8 % 0,6 % 0,8 %

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,6 % 1,2 % 1,0 %

I fjor 1,0 % 1,7 % 1,7 %

8 Virkelig 7 180 7 187 7 177

Mål 7 144 7 165 7 153

Avvik 36 22 24

I fjor 7 150 7 162 7 153

9 Virkelig 6,6 7,6 7,5

Mål 6,6 7,2 7,1

Avvik -0,0 0,5 -0,4 

I fjor 6,7 7,2 7,4

10 Virkelig 2 121 21 530 28 200

Mål 1 691 18 181 24 883

Avvik 430 3 349 3 317

I fjor 2 589 24 194 24 194

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk "sørge for"
ANTALL

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET 
Gj.snitt. ventetid avviklet for 
pasienter - Somatikk
DAGER

AKTIVITET PHR 
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL - NY metodikk                    
MÅL etter gammel metodikk

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for 
pasienter  - PHR 
DAGER

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

HR
AML brudd
ANTALL 

AKTIVITET PHR 
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL - GAMMEL metodikk

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

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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Prognosen for 2017 er pr. september redusert til 215 MNOK, og er dermed 50 MNOK lavere enn 
resultatkravet på 265 MNOK. Dette er en reduksjon på 10 MNOK fra august-prognose. For å 
oppnå en prognose på 215 MNOK må Vestre Viken gå med overskudd på omtrent 31 MNOK pr 
måned ut året. 
 
I prognosevurderingene inngår vurderinger av prognose pr klinikk og vurdering av overordnet 
område. Prehospital klinikk, Klinikk for intern service og Bærum sykehus har prognoser som er i 
tråd med eller bedre enn budsjett.  
 
Fem klinikker rapporterer negative årsprognoser. Dette er en forverring fra forrige måned, da 
ikke alle planlagte tiltak har hatt ønsket effekt i september. I tillegg varsles det underskudd i 
fellesøkonomi i hovedsak knyttet til eksterne kjøp av helsetjenester.  
 
Klinikk Kongsberg sykehus følges fortsatt opp tett med ukentlig rapportering på økonomi og 
aktivitet. Klinikk for Psykisk helse og rus følges også videre opp etter etablert plan. Kongsberg 
sykehus og Psykisk helse og rus har god utvikling med positive resultater i september måned. 
 
Situasjonen ved Drammen sykehus har ikke forbedret seg i september måned, og klinikken har 
et akkumulert underskudd på 21,4 MNOK hittil i år. Klinikken har satt i gang tiltak blant annet 
for å sikre kapasitetstilpasning som gir varig omstillingseffekt. Tiltakene vil bidra til å sikre 
riktig styringsfart inn i 2018. 
 
Se vedlegg 1 og 2 for ytterligere detaljer. 
 
Aktivitet  
 
DRG-poeng somatikk 
Samlet aktivitet i somatikken hittil i år målt i antall DRG-poeng er 379 poeng bak budsjett.  Dette 
er 2490 poeng foran samme periode i fjor, og gir en vekst på 3,3 % pr september sammenlignet 
med 2016.  
 
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus   
Pr. september ligger poliklinisk aktivitet 13,5 % bak målkravet etter ny tellemetodikk. Etter 
innføring av ISF har måten antall konsultasjoner telles på blitt endret. Budsjettkravet ble 
utarbeidet ut fra gammel tellemetodikk. 
 
Det vært en vekst i poliklinisk aktivitet med 4,7 % siden 2016 hvis gammel tellemetodikk legges 
til grunn. 
 
Antall ISF-poeng ligger betydelig under budsjett, og langt lavere enn aktivitetsnivået skulle tilsi. 
En arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst har gjennomgått budsjetterte ISF-poeng og ISF–inntekter for å 
vurdere om det er budsjettnøytralitet slik det var forutsatt at innføringen av ordningen skulle 
være på landsbasis. Arbeidsgruppen har vurdert at det særlig innen BUP-feltet ikke er 
budsjettnøytralitet. Denne vurderingen er spilt inn til Helsedirektoratet. 
 
Kvalitet   
 
Ventetid somatikk 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 57 dager. Dette er lavere 
enn mål for året på 58 dager. Resultatet er således tilfredsstillende. 
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Ventetid psykisk helse og rus 
Gjennomsnittlig ventetid for psykisk helse og rus (PHR) hittil i år er 49 dager, som er noe over 
målet på 45 dager. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er på samme nivå som i fjor. Ventetiden er 
lengst innen barne- og ungdomspsykiatrien. De tiltak som klinikken har iverksatt skal medføre 
kortere ventetid mot slutten av året.  
 
Fristbrudd 
Fristbrudd er 1,9 % i september, og er hittil i år på 1,3 %. Øyeavdelingen har hatt en rekke 
fristbudd i september. Det er iverksatt tiltak for å redusere disse igjen, men det vil ta litt tid å 
rette opp dette. 

 
Korridorpasienter 
I september er andelen korridorpasienter 1,6 % mens den er 1,2 % hittil i år. Det er en klar 
reduksjon fra 1,7 % i tilsvarende periode i fjor, men det er fortsatt et stykke unna målet. Dette er 
et område hvor det må gjøres et kontinuerlig forbedringsarbeid. 
 
HR 
 
Brutto månedsverk 
Totale brutto månedsverk i oktober er 7180. Dette er 36 månedsverk mer enn budsjettert.  Hittil 
i år er det 22 månedsverk mer enn budsjettert, en vekst på 0,4 % mot fjoråret.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet i august er på 6,6 %. Dette er på nivå med målet for perioden, og noe lavere enn 
ved samme periode i fjor.  Prognosen for sykefraværet i 2017 er satt til 7,5 %.  
 
AML-brudd 
AML brudd pr september 2017 er høyere enn mål, men lavere enn ved samme periode i fjor.  Det 
er igangsatt en prosess i flere av klinikkene for å øke innsatsen med å redusere AML brudd, og i 
de seksjonene hvor det er fokus på dette, er det en betydelig nedgang i antall brudd.  
 
Administrerende direktørs vurderinger 
 
Den økonomiske utviklingen etter 1.tertial har ikke vært i tråd med budsjett. September-
resultatet viser en forbedring ift august, men er fortsatt under resultatkravet. Den økonomiske 
prognosen er redusert med 50 MNOK i forhold til måltall. Et lavere resultat enn budsjettert vil få 
konsekvenser for investeringsnivået i 2018.  
 
Klinikker med negative prognoser følges særskilt opp. Klinikkene har utarbeidet tiltaksplaner 
som må gi konkrete resultater om Vestre Viken skal oppnå prognosen på 215 MNOK.   
Klinikkene forutsettes å tilpasse til faktisk aktivitetsnivå. 
 
Administrerende direktør tilrår at styret tar virksomhetsrapport pr september til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Virksomhetsrapportering pr september 2017  
2. Klinikkrapportering september 2017 

 



Vedlegg 1 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr. september 2017 
 

Innhold 
 
1 Økonomi og aktivitet ......................................................................................................................... 2 

1.1 Økonomisk situasjon ..................................................................................................................... 3 
1.2 Resultatestimat pr 2.tertial ............................................................................................................ 5 
1.3 Styringsfart og omstillingsutfordring ............................................................................................ 5 
1.4 Resultatavvik pr klinikk ................................................................................................................ 6 
1.5 Lønnsavvik pr klinikk ................................................................................................................... 7 
1.6 Innleie ........................................................................................................................................... 8 
1.7 Pasientadministrert høykostmedisin - H-resepter ......................................................................... 8 
1.8 Likviditet....................................................................................................................................... 9 
1.9 Investeringer ............................................................................................................................... 10 
1.10 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet ............................................................................ 11 
1.11 Aktivitet psykisk helse og rus ..................................................................................................... 13 
1.1 Prioriteringsregelen ..................................................................................................................... 14 

2 Kvalitets- og styringsindikatorer ..................................................................................................... 16 
2.1 Fristbrudd .................................................................................................................................... 16 
2.2 Ventetid....................................................................................................................................... 16 
2.3 Korridorpasienter somatikk ........................................................................................................ 17 

3 Medarbeidere status......................................................................................................................... 17 
3.1 Brutto månedsverk ...................................................................................................................... 17 
3.2 Utlønnede variable månedsverk .................................................................................................. 18 
3.3 Deltid .......................................................................................................................................... 18 
3.4 Sykefravær .................................................................................................................................. 20 
3.5 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven .......................................................... 20 
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1 Økonomi og aktivitet 
 
Sammendrag 
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr september 2017. Resultatet for VVHF pr 
september viser et akkumulert overskudd på 122,5 MNOK. Dette er 76,2 MNOK bak budsjett. 
Inntektssiden er 88,6 MNOK under budsjett, mens driftskostnader inklusive finans er 12,4 
MNOK mindre enn budsjettert.  
 
I september måned var andel fristbrudd 1,9 %.  Fristbrudd hittil i år er 1,3 %.  Gjennomsnittlig 
ventetid for avviklet helsehjelp i september var 65 dager innenfor somatikk, og 55 dager 
innenfor psykisk helse og rus. 
 
For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 
Andre forhold  
Pensjonskostnader – ny aktuarberegning 
Det ble i januar 2017 foretatt en ny aktuarberegning, som gir en total reduksjon i 
pensjonskostnader på 72,8 MNOK. Endret forutsetning for rente er årsaken til 
pensjonskostnadsreduksjon. Som følge av pensjonsreduksjonen, er basisramme redusert med 
63,5 MNOK. Basisreduksjonen ble resultatført med 6/12 i juni måned, og 1/12 pr måned ut året. 
I motsetning til tidligere års praksis, skal ikke budsjettet korrigeres for endringer i pensjon og 
basis.  Det betyr at resultatet vil vise budsjettavvik på basisramme og pensjon ut året. 
Basisrammen pr september er 47,6 MNOK bak budsjett som følge av reduserte 
pensjonskostnader. Pensjonskostnader er 54,6 MNOK lavere enn budsjettert pr september. 
 
Kompensasjon for merverdiavgift 
Fra og med 2017 er det innført nøytral merverdiavgift for Helseforetakene. 
Kompensasjonsordningen innebærer at kostnader bokføres netto i driftsregnskapet og at 
merverdiavgiften refunderes via det regionale helseforetaket. Ordningen gir et lavere 
kostnadsnivå i foretaket og VVHF er som følge av det trukket 329,2 MNOK i basisfinansiering for 
2017. Budsjetterte kostnader for 2017 er redusert med forventet merverdiavgiftkompensasjon. 
Det er risiko for at faktiske refusjoner er lavere enn budsjettert kostnadsreduksjon.   
 



 
 
 

3 
 

1.1 Økonomisk situasjon 
Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr september 2017. 

 
* 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 pr september viser et overskudd på 122,5 MNOK. Dette er 76,2 MNOK lavere enn 
budsjett, og er 26,2 MNOK foran resultat pr september i fjor.  
 
Driftsinntekter er 88,6 MNOK lavere enn budsjett, mens driftskostnadene viser et positivt avvik i 
forhold til budsjett på 12,4 MNOK hittil i år.  
 
Resultat i september måned viser et overskudd på 14,6 MNOK. Dette er 7,4 MNOK lavere enn 
budsjett. Inntekter i september er 14,5 MNOK lavere enn budsjettert, og driftskostnader inklusiv 
finans viser et positivt avvik på 7,1 MNOK i forhold til budsjett.   
 
Resultatutvikling pr måned 

 
 
 
 

pr September 2017
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 - 478 055 - 483 346 - 5 291 - 3 908 726 - 3 956 347 - 47 621 -1 % - 4 021 518 -3 %
ISF inntekter - 211 897 - 216 937 - 5 040 - 1 821 201 - 1 863 802 - 42 602 -2 % - 1 684 879 8 %
Gjestepasient inntekter - 11 941 - 10 499  1 441 - 97 925 - 79 456  18 470 23 % - 87 145 12 %
Øvrige driftsinntekter - 60 820 - 66 475 - 5 655 - 532 787 - 549 675 - 16 888 -3 % - 616 286 -14 %
SUM Inntekter - 762 712 - 777 257 - 14 545 - 6 360 638 - 6 449 281 - 88 642 -1 % - 6 409 829 -1 %

Varekostnader  89 774  89 285 - 488  748 051  741 503 - 6 549 -1 %  828 427 -10 %
Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  62 872  50 908 - 11 964  449 747  429 352 - 20 395 -5 %  414 598 8 %
Innleid arbeidskraft  1 968  3 476  1 508  33 710  21 143 - 12 567 -59 %  34 847 -3 %
Lønnskostnader  502 088  519 351  17 264  4 176 722  4 229 535  52 813 1,2 %  4 171 087 0 %
Avskrivninger og nedskrivninger  21 549  21 569  21  189 069  188 977 - 92 0 %  181 190 4 %
Andre driftskostnader  69 276  69 851  575  636 836  633 943 - 2 893 0 %  679 583 -6 %
Netto finanskostnader  552  734  181  3 993  6 078  2 085 34 %  3 827 4 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  748 077  755 174  7 097  6 238 128  6 250 531  12 403 0 %  6 313 559 -1 %

Resultat - 14 635 - 22 083 - 7 448 - 122 511 - 198 750 - 76 239 -38 % - 96 270 27 %
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Driftsinntekter 

 
 
Hittil i år er driftsinntektene uten basisramme 41 MNOK lavere enn budsjett. ISF-inntekter og 
gjestepasientinntekter er til sammen 24,1 MNOK under budsjett, og øvrige driftsinntekter er 
16,9 MNOK under budsjett. Driftsinntekter hittil i år er 63,6 MNOK foran september i fjor, en 
økning på 2,7 %. 
 
Driftsinntekter i september måned er 9,3 MNOK under budsjett. Det negative avviket er knyttet 
til lavere ISF-inntekter, polikliniske inntekter og andre driftsinntekter.  
 
Driftskostnader inklusive finans  

 
 
Sum driftskostnader inklusive finans pr september viser et positivt avvik mot budsjett på 12,4 
MNOK, og ligger 1,2 % under samme periode i fjor. Sum driftskostnader i september måned 
viser et positivt avvik mot budsjett på 7,1 MNOK.  
 
Varekostnader viser et negativt avvik på 6,5 MNOK hittil i år. I september måned er 
varekostnader 0,5 MNOK høyere enn budsjettert.  
 
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester ligger 20,4 MNOK over budsjett pr september 
samlet sett. Kostnader i september måned er 12 MNOK høyere enn budsjettert.  
 
Lønnskostnader er 52,8 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Pensjonskostnader er 54,6 MNOK 
lavere enn budsjettert pr august, så lønn uten pensjonsavvik er 1,8 MNOK bak budsjett. I 
september måned er lønnskostnader 17,3 MNOK under budsjett.  
 
Innleie er 12,6 MNOK høyere enn budsjett hittil i år, og er 1,1 MNOK lavere enn ved samme 
periode i fjor. Innleie i september måned er 1,5 MNOK lavere enn budsjettert.   
 

pr September 2017
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 - 211 897 - 216 937 - 5 040 - 1 821 201 - 1 863 802 - 42 602 -2 % - 1 684 879 8 %
Gjestepasient inntekter - 11 941 - 10 499  1 441 - 97 925 - 79 456  18 470 23 % - 87 145 12 %

Polikliniske inntekter - 16 451 - 18 533 - 2 082 - 139 789 - 146 852 - 7 063 -5 % - 206 504 -32 %
Øremerket tilskudd ”Raskere tilbake” - 2 287 - 2 894 - 606 - 19 633 - 21 040 - 1 407 -7 % - 20 483 -4 %
Andre øremerkede tilskudd - 3 869 - 3 762  107 - 35 344 - 33 859  1 484 4 % - 32 391 9 %
Utskrivningsklare pasienter - 1 239 - 667  572 - 10 638 - 7 494  3 144 42 % - 8 186 30 %
Andre driftsinntekter - 36 974 - 40 620 - 3 646 - 327 384 - 340 430 - 13 047 -4 % - 348 723 -6 %

Øvrige driftsinntekter - 60 820 - 66 475 - 5 655 - 532 787 - 549 675 - 16 888 -3 % - 616 286 -14 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 284 658 - 293 911 - 9 254 - 2 451 912 - 2 492 933 - 41 021 -2 % - 2 388 311 2,7 %

pr September 2017
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  89 774  89 285 - 488  748 051  741 503 - 6 549 -1 %  828 427 -10 %
Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  62 872  50 908 - 11 964  449 747  429 352 - 20 395 -5 %  414 598 8 %
Innleid arbeidskraft  1 968  3 476  1 508  33 710  21 143 - 12 567 -59 %  34 847 -3 %
Lønnskostnader  502 088  519 351  17 264  4 176 722  4 229 535  52 813 1,2 %  4 171 087 0 %
Avskrivninger og nedskrivninger  21 549  21 569  21  189 069  188 977 - 92 0 %  181 190 4 %
Andre driftskostnader  69 276  69 851  575  636 836  633 943 - 2 893 0 %  679 583 -6 %
Netto finanskostnader  552  734  181  3 993  6 078  2 085 34 %  3 827 4 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  748 077  755 174  7 097  6 238 128  6 250 531  12 403 0,2 %  6 313 559 -1,2 %
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Netto finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 2,1 MNOK. Finanskostnader er 
lavere enn budsjett som følge av bedre likviditet enn budsjettert.  Finanskostnader i september 
viser et positiv avvik mot budsjett på 0,2 MNOK.   
 
Avskrivninger viser et negativt avvik mot budsjett pr september på 0,1 MNOK.   
 

1.2 Resultatestimat pr 2.tertial 

 
 
Prognosen rapportert til HSØ pr september viser et overskudd på 215 MNOK.  Dette er 50 MNOK 
lavere enn budsjett. Se kap.1.3. 
 

1.3 Styringsfart og omstillingsutfordring  

 
 
 VVHF viser et overskudd fra ordinær drift pr september 2017 på 122,5 MNOK. Styringsfart pr 
september korrigert for engangseffekter er 15,9 MNOK pr måned. Det er budsjettert med et 
overskudd på 22,1 MNOK pr måned.  Om trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert 
resultat for året på 170,1 MNOK. Dette er 94,9 MNOK bak budsjett. 
 

pr September 2017
Budsjett

2017
Estimat

2017
Avviks 

%

Basisramme - 5 271 380 - 5 207 885 -1 %

ISF inntekter - 2 489 436 - 2 447 906 -2 %

Gjestepasient inntekter - 106 151 - 128 594 21 %

Øvrige driftsinntekter - 826 450 - 806 800 -2 %

SUM Inntekter - 8 693 417 - 8 591 185 -1 %

Varekostnader  1 013 049  1 013 049 0 %

Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  579 666  604 166 -4 %

Innleid arbeidskraft  24 865  37 365 -50 %

Lønnskostnader  5 692 065  5 611 300 1 %

Avskrivninger og nedskrivninger  253 872  253 872 0 %

Andre driftskostnader  856 607  851 240 1 %

Netto finanskostnader  8 293  5 193 60 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 428 416  8 376 185 1 %

Resultat - 265 000 - 215 000 23 %

Hittil i år VVHF
Resultat hittil i år 122 511

Periodiserings- og engangseffekter 20 194
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter 15 856
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 47 565

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år 170 076
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Ut året er det forventet både positive og negative effekter som tilsammen vil forbedre resultatet 
med 13 MNOK i forhold til styringsfart pr. september. I tillegg har klinikkene definert tiltak som 
forventes til å gi besparelser på om lag 32 MNOK ut året.   
 
Årsprognose inklusiv identifiserte tiltak gir et overskudd på 215 MNOK, som er 50 MNOK lavere 
enn budsjett. Det er risiko knyttet til oppnåelse av klinikkenes tiltak, både med hensyn til total 
besparelse og timing på når tiltakene vil oppnå effekt. For å sikre oppnåelse av resultatkrav, 
jobbes det videre i klinikkene for å identifisere og igangsette tiltak.   
 

1.4 Resultatavvik pr klinikk  
Tabellen under viser akkumulert avvik mot budsjett pr klinikk pr september for henholdsvis 
inntekter, kostnader og resultat. 

 
 
Pr september viser flere klinikker et negativt resultatavvik mot budsjett. Klinikkene Intern 
service, Prehospitale tjenester og stabene viser positive resultater i forhold til budsjett.   

Ut året VVHF

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år 170 076
Engangseffekter og korreksjoner 13 053
Sum av klinikkens tiltak p.t. 31 871

Prognose for året inkl. tiltak 215 000

Resultatkrav 265 000
REST  positiv = tilstrekkelig tiltak, negativ = uløst utfordring -50 000 
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Resultat pr klinikk  

 
 
I september måned er det et overskudd på 14,6 MNOK. Det er budsjettert med et overskudd på 
22,1 MNOK pr måned i fellesøkonomi.  De fleste klinikker viser positive resultater i september 
måned isolert sett.  
  
For nærmere kommentarer vises det til vedlegg 2. 
 

1.5 Lønnsavvik pr klinikk  

 
 
Totale lønnskostnader pr september er 1,8 MNOK høyere enn budsjettert. 
 
Fastlønn er totalt 3,1 MNOK lavere enn budsjettert, et positivt avvik på 0,1 %.  Overtid og 
variabel lønn er 31,6 MNOK over budsjett, med et negativ avvik på 20,2 %. Offentlige refusjoner 
er 11,6 % høyere enn budsjett, og annen lønn på 0,8 % lavere enn budsjettert hittil i år. Positivt 
avvik på refusjoner bør sees opp mot negativt avvik på overtid og variabel lønn.  
 

Resultat pr klinikk 1 T 2 T Sep Hittil i år

Drammen -9 686 -6 454 -5 273 -21 413 
Bærum 2 123 -7 216 -436 -5 529 
Ringerike -520 -6 478 758 -6 241 
Kongsberg -1 624 -10 073 385 -11 312 
Intern service -270 2 761 1 059 3 550
Psykisk helse og rus -10 997 -2 781 2 374 -11 405 
Prehospital tjenester 3 126 2 880 276 6 282
Medisinsk diagostikk -1 552 -2 057 -167 -3 777 
Stabene 480 1 130 -274 1 335
Felles økonomi 86 568 68 518 15 935 171 022
Resultat 67 648 40 228 14 635 122 511
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1.6 Innleie 

 
 
Hittil i år er det brukt 33,7 MNOK på innleie av personell. Dette er 12,6 MNOK mer enn 
budsjettert, men 1,1 MNOK mindre enn ved samme periode i fjor. Innleie i september måned er 
1,5 MNOK lavere enn budsjettert.  
 

1.7 Pasientadministrert høykostmedisin - H-resepter  
 
Hittil i år er det brukt 214,8 MNOK på H-resepter. Dette er 26,4 MNOK mindre enn budsjettert. 
Prognosen for 2017 gir et totalt forbruk på 315 MNOK.  Lavere kostnader gir også reduserte ISF-
refusjoner knyttet til forbruk. Hittil i år er ISF-refusjoner 20,8 MNOK lavere enn budsjettert. 
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Kostnader knyttet til H-resepter er økende i tråd med forbruk, og det kommer stadig nye 
medikamenter inn i ordningen.  I løpet av 2017 er finansieringsansvaret for bl.a. medikamenter 
til behandling av Hepatitt C, kreft og Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) overført til 
helseforetakene. Total kostnadsvekst fra 2016 til prognose 2017 er på 81,3 MNOK.  I 2017 
brukes det mest midler på kreftlegemidler.   
 

 
 
 
 

1.8 Likviditet  
 
Likviditetsutvikling  

 
 
Pr. september var opptrekk på driftskreditten på 1278 MNOK. Opptrekket er 250 MNOK mer 
enn budsjett, og 358 MNOK under kredittrammen på 1636 MNOK.  
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Prognosen for året viser forbruk som er over budsjett, men som er godt innenfor bevilget 
kredittrammen hver måned. Positiv utvikling på likviditet har bidratt til å redusere 
finanskostnader i år.  
 

1.9 Investeringer  

 
 
Hittil i år er det investert for 228,1 MNOK.  Dette er 46,9 MNOK lavere enn periodisert budsjett.  
Det er hovedsakelig MTU og finansiell leasing som ligger litt etter planen. Det er forventet at 
prognose nås ved årets slutt, da det er god fremdrift i de ulike prosessene. 
 
Prognosen for investeringsområdet i 2017 gir 452 MNOK i totale investeringer. Dette er 34,7 
MNOK mer enn budsjettert.  Prognosen inkluderer 40 MNOK i finansiell leasing og 0,1 MNOK i 
eksternt finansierte investeringer. Merforbruk i prognosen i forhold til budsjett skyldes i sin 
helhet eksternt finansierte investeringer og overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2016-
budsjettet. Prognose for innbetaling av egenkapitalinnskudd til pensjonskassen for helseforetak 
i hovedstadsområdet (PKH) er redusert med 7 MNOK da styrevedtatt innbetaling ble 7 MNOK 
lavere enn forutsatt i budsjettet. 
 

 
 
Bygg og anlegg 
Planleggingen og igangsettingen av prosjektene knyttet til BRK-prosjektet pågår for fullt. Det er 
god framdrift i prosjektene og prosjektlederne antar at de avsatte midlene anvendes i løpet av 
2017. Både ved RS og BS er det ombygginger i gang, KS er fortsatt i planlegging med både 
sengeposter og strømforsyning. 
 
Omstillingsprogrammet i psykiatri med flytting av funksjoner fra Lier til Blakstad er i god 
fremdrift og forventes å følge den forelagte tidsplanen. Noen endringer i driftsform er løst 
underveis i prosjektet og man forventer å holde seg innenfor prognosen for året. 
 
Ombygging på DPS Thorsberg er godt i gang, noe senere enn forutsatt i budsjettet, men 
prosjektet holder nå en god framdrift, og styrer mot prognosen. 

Investeringer pr kategori Hittil i år
Budsjett 
hittil i år Avvik Estimat Budsjett Avvik

Bygg og anlegg 129 363 133 000 -3 637 240 950 194 200 46 750
IKT 4 230 7 500 -3 270 10 000 10 000 0
MTU 55 089 91 500 -36 411 120 000 129 500 -9 500 
Andre 39 413 43 000 -3 587 63 002 58 500 4 502
Egenkapital Innskudd pensjon 0 0 0 18 000 25 000 -7 000 
SUM 228 095 275 000 -46 905 451 952 417 200 34 752
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Ved Drammen Sykehus har det blitt jobbet med ferdigstillelse av prosjekter fra 2016. 
Prosjektene forventes ferdigstilt i løpet av høsten. Drammen har også fått tildeling fra bufferen 
for å kunne løse noen akutte utfordringer i bygget. 
 
MTU  
MTU-budsjettet disponeres i henhold til en behovsliste basert på 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 pasient- 
monitorering og to røntgenlaber.  MTU anskaffelser via finansiell leasing er i prosess. Det er søkt 
om og godkjent fra HSØ, anskaffelse av en ny MR, en ny CT og 2 LCMS analyseinstrumenter 
innenfor finansiell leasing inntil 30 MNOK. De to analyseinstrumentene er levert i september, 
mens CT og MR forventes levert i november/desember.  
 
Andre 
I investeringsområdet grunnutrustning er det iverksatt bestillinger i samsvar med tildelt ramme. 
Dette vil gi et løft på området. 
 
Det er iverksatt bestilling av totalt 6 ambulanser via finansiell leasing. Tre av disse ambulansene 
er levert og tatt i bruk i løpet av april. De resterende 3 bilene ble levert i slutten av august og tatt 
i bruk i september og oktober. 
 
Buffer 
Den avsatte bufferen på 15 MNOK er i første halvdel av året disponert 6 MNOK fra 
investeringsforum til ulike prosjekter. Administrerende direktør disponerte noen mindre 
prosjekter i september, rest etter disse disponeringene er 5 MNOK. 
 

1.10 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet  
 

 
 
DRG-poeng ”sørge for” ansvar er 379 DRG-poeng bak budsjett hittil i år, og er 2490 poeng foran 
samme periode i fjor. Dette gir en økning på 3,3 % hittil i år i forhold til 2016 nivå. DRG-poeng 
produsert i eget foretak er 391 DRG-poeng bak budsjett. Prognosen for året gir total DRG-poeng 
døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” som er 0,1 % bak budsjett. 
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DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og kreftmedisiner er 975 poeng bak budsjett. Prognosen 
for året for H-resepter er 1000 poeng bak budsjett. Lavere refusjoner må sees opp mot lavere 
kostnader enn budsjettert pr september.  
 
I september måned er DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” 40 poeng foran budsjett.  
DRG-poeng utført i eget foretak er omtrent som budsjett i september.  
 
Pr september er det en økning i antall utskrevne pasienter, dagopphold og polikliniske 
konsultasjoner sammenliknet med samme periode i fjor. Antall liggedøgn er lavere hittil i år enn 
pr september i fjor. Gjennomsnittlig liggetid er 3,5 døgn hittil i år. Dette er noe kortere enn 
budsjett og er kortere enn samme periode i fjor.  
 
Prognosen for året gir aktivitet målt som antall utskrevne pasienter som er bak budsjett.  
Prognosen for året for antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn budsjett. Antall liggedøgn 
har en prognose som er lavere enn budsjettert. 
 
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 produksjon som er litt høyere enn plan 
hver måned ut året.  
 

 
 
Produktivitet somatikk  
Produktiviteten for somatikk måles ved å se på antall DRG-poeng i forhold til antall ansatte i de 
somatiske klinikker (Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg). Målingen inkluderer ikke 
årsverk for stabs- og støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverk som klinikkene 
styrer. Den gir med dette en god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikker over tid. 
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Hittil i år er det produsert 2,4 poeng pr månedsverk. Dette er 0,04 under budsjett, men 0,04 over 
samme periode i fjor.  
 
Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk 
av innleid arbeidskraft.  
 

1.11 Aktivitet psykisk helse og rus  
 

 
 
Pr. september ligger poliklinisk aktivitet 13,5 % bak målkravet. Etter innføring av ISF har måten 
antall konsultasjoner telles på blitt endret. Nye aggregeringsregler medfører at flere 
konsultasjoner for samme pasient på samme dag aggregeres til ett ISF-opphold. Budsjettkravet 
ble utarbeidet ut fra gammel tellemetodikk. 
 
Legger vi gammel tellemetodikk til grunn, har det vært en vekst i poliklinisk aktivitet med 4,7 % 
siden 2016, og 2,2 % bak målkravet som ikke er justert ift ny tellemetodikk. 
 
Antall ISF-poeng ligger betydelig under budsjett, og langt lavere enn aktivitetsnivået skulle tilsi. 
Det er NPRs omkoding av registrert aktivitet til ISF-poeng inkludert avsetning for 
kodeforbedring, som ligger til grunn. En arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst har gjennomgått 
budsjetterte ISF-poeng og –inntekter for å vurdere om det er budsjettnøytralitet slik det var 
forutsatt at innføringen av ordningen skulle være på landsbasis. Arbeidsgruppen har vurdert at 
det særlig innen BUP-feltet ikke er budsjettnøytralitet. Denne vurderingen er spilt inn til 
Helsedirektoratet. 
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Overgang til ISF-finansiering i poliklinikker innen psykisk helsevern og rus har medført behov 
for å utvikle nye nøkkeltall for produktivitet. Dette arbeidet er under utvikling og en vil komme 
tilbake til dette i senere rapportering. 
 

1.1 Prioriteringsregelen  
Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og rus 
behandling (TSB) enn innen somatikk. Oppfølging og måling av veksten skal foretas innen 
aktivitet, bemanning, ventetider og kostnader.  
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Utvikling hittil i år i forhold til samme periode i fjor og budsjett  
 

 
 
Hittil i år er aktivitetsvekst innenfor psykiatri og rus høyere enn i somatikken ved gammel 
tellemetodikk. Aktiviteten målt som antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykiatri og rus 
er 4,7 % foran samme periode i fjor ved gammel tellemetodikk, mens somatikken har økt med 
3,5 %.   
 
I et pasientperspektiv bør også forbruk hos private leverandører og avtalespesialister tas 
hensyn til. Disse tallene har ikke foretaket tilgang til, og analyse ovenfor viser kun aktivitet 
utført i eget foretak. 
 
Årsverk øker i somatikken, og reduseres i psykiatrien. Det er budsjettert med en reduksjon i 
årsverk i somatikk og en økning i psykiatrien.  Reduksjon i voksenpsykiatrien i forhold til samme 
periode i fjor er i hovedsak knyttet til avvikling av Strandveien botilbud. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp i psykiatrien er på 49 dager hittil i år. Ventetid 
innenfor psykiatrien er lavere enn i somatikken på 57 dager.  Endring i forhold til i fjor er større 
for somatikk enn innenfor psykisk helse og rus. 
  

pr september

Hittil i år Hittil i fjor
Endring 
fra i fjor

Budsjett 
hittil i år

Avvik mot 
budsjett

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk 290 936 281 223 3,5 % 289 368 0,5 %

VOP 85 002 88 668 -4,1 % 95 031 -10,6 %
BUP 53 237 63 136 -15,7 % 67 863 -21,6 %
TSB 23 083 22 347 3,3 % 23 593 -2,2 %
SUM PHR
ny metodikk

161 322 174 151 -7,4 % 186 487 -13,5 %

VOP 88 775 88 668 0,1 % 95 031 -6,6 %
BUP 64 656 63 136 2,4 % 67 863 -4,7 %
TSB 25 207 22 347 12,8 % 23 593 6,8 %
SUM PHR 
gammel metodikk

182 298 174 151 4,7 % 186 487 -2,2 %

Årsverk
Somatikk 4 820 4 752 1,4 % 4 757 1,3 %

VOP 1 363 1 410 -3,4 % 1 413 -3,6 %
BUP 393 397 -1,0 % 401 -1,9 %
TSB 248 252 -1,9 % 262 -5,5 %
SUM PHR 2 004 2 060 -2,7 % 2 076 -3,5 %

Ventetid
Somatikk 57 59 -4,3 % 58 -2,5 %
SUM PHR 49 49 0,2 % 45 9,0 %
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2 Kvalitets- og styringsindikatorer  
 

2.1 Fristbrudd 
Andel avviklede fristbrudd økte igjen i september til 1,9 %. Andelen er 1,3 % hittil i år. 
Øyeavdelingen har hatt en betydelig økning i andel fristbrudd denne måneden, og det utgjør om 
lag 40 % av fristbruddene i september. Det er iverksatt tiltak for å redusere fristbruddene igjen, 
men det vil ta noe tid før dette er løst. Ellers er fristbruddene spredt utover. 
 
Utvikling i andel fristbrudd: 

 
 

2.2 Ventetid 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk var 65 dager i september og 57 dager 
hittil i år, se figur nedenfor. Ventetiden er kortere enn det som er målet for året. Gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede pasienter innen psykisk helse og rus var 55 dager i september og 49 dager 
hittil i år, se figur nedenfor. Ventetiden hittil i år er som i fjor. Ventetiden innen psykisk helse og 
rus er lenger enn målet på 45 dager. Ventetiden er lengst innen barne- og ungdomspsykiatri. De 
tiltak som tidligere er rapportert skal ha som effekt å redusere ventetiden i resten av året.  
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter somatikk: 

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
VVHF 2017 0,9 % 0,8 % 0,5 % 1,1 % 2,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Somatikk 2017 1,0 % 0,8 % 0,5 % 1,2 % 2,8 % 1,5 % 1,2 % 1,1 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
PHR 2017 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,9 % 0,2 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
VVHF 2016 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 1,3 % 0,8 % 1,0 % 1,8 % 1,2 %

0,0 %
0,2 %
0,4 %
0,6 %
0,8 %
1,0 %
1,2 %
1,4 %
1,6 %
1,8 %
2,0 %
2,2 %
2,4 %
2,6 %
2,8 %

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2017 54 56 54 56 56 56 47 65 65 0 0 0
2016 63 59 55 62 56 56 47 65 68 61 58 54
Mål 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
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Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter psykisk helse og rus: 

  
 

2.3 Korridorpasienter somatikk 
Andel korridorpasienter somatikk økte til 1,6 % i september og er 1,2 % hittil i år, en reduksjon 
sammenliknet med fjorårets andel på 1,7 %. September måned isolert har imidlertid som den 
første av årets måneder en høyere andel enn i fjor. Det arbeides stadig med effektive 
pasientforløp og best mulig utnyttelse av total sengekapasitet på tvers av fagområder ved alle 
våre sykehus.  
 
Andel korridorpasienter somatikk 

 
 

3 Medarbeidere status  
 

3.1 Brutto månedsverk 
Utvikling i totale brutto månedsverk til og med oktober 2017 (faste og variable månedsverk), 
sammenlignet med 2016 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 oktober måned. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2017 48 46 45 51 52 48 42 55 55 0 0 0
2016 51 52 48 48 47 44 42 59 50 38 41 43
Mål 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
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2017 1,9 % 1,9 % 1,1 % 0,8 % 1,0 % 1,0 % 0,7 % 0,8 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2016 2,5 % 2,7 % 2,2 % 2,1 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,0 % 1,1 % 1,8 % 1,9 %
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Det er 36 flere brutto månedsverk i oktober enn budsjettert, og 30 flere enn i oktober i fjor.  
 

3.2 Utlønnede variable månedsverk 

 
 
Etter sommeren har det vært en nedgang i variable månedsverk, som forespeilet. Trenden er 
tilsvarende som i 2016. Bemerk at variabel lønn utbetales etterskuddsvis (merarbeid og overtid) 
og vises først som månedsverk måneden etter faktisk forbruk. Faste årsverk har holdt seg stabilt 
så langt i 2017.  
 

3.3 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.  
 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2017 7106 7071 7112 7103 7081 7091 7202 7459 7471 7180 0 0
budsjett 7073 7070 7092 7069 7067 7037 7154 7450 7489 7144 7091 7100
2016 7045 7029 7093 7069 7044 7052 7174 7445 7515 7150 7095 7123
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Antall deltidsansatte prosentvis  

 
 
Per oktober 2017 er det liten nedgang i antall deltidsansatte, sammenlignet med fjoråret. Andel 
deltidsansatte er litt under 30 %.  
 
Dersom en ansatt registrerer i Personalportalen at vedkommende har ønsket deltid* vil de ikke 
inkluderes som deltidsansatt.  Denne indikatoren er viktig i forhold til å finne hvilket potensial 
arbeidsgiver har for å redusere deltid.  
 
*)Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen 
går til den respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir 
den enkelte leder oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal 
bruke dette i arbeidet med å redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv 
sørge for at denne informasjonen holdes oppdatert i Personalportalen.  
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3.4 Sykefravær 

 
 
Sykefraværet per måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder.  I 
august er det rapportert 6,6 % sykefravær, som er det laveste sykefraværet vi har hatt i år. 
Totalt sett, så langt i 2017, har Vestre Viken et sykefravær på 7,7 %. Prognosen for totalt 
sykefravær i 2017 er på 7,5 %.  
 
I Vestre Viken har vi mange ledere som er gode til å følge opp sine sykemeldte ansatte. Tett 
oppfølging er en forutsetning for å redusere sykefraværet. Både leder og ansatt har klare plikter 
overfor hverandre i dette arbeidet, herunder avklaring av arbeidsevne, tilrettelegging og å finne 
felles løsninger, slik at veien tilbake til jobb blir så kort som mulig.  
 
HR jobber aktivt med å støtte ledere i oppfølgingsarbeidet, og bidrar inn i seksjoner hvor det er 
høyt fravær. Ledere oppfordres til å bruke GAT Analyse, som er et lederverktøy som gir oversikt 
over mønstre i sykefraværet, og som kan avdekke utfordringer i avdelingen eller på seksjonen. 
 

3.5 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven  
 
AML bruddene for september viser at det er en nedgang i antall brudd etter sommeren. Dette 
følger trenden fra tidligere år. Sammenlignet med september 2016 er antall AML brudd ganske 
likt.  
 
Klinikkene jobber jevnlig med oppdatering og registrering av regelsett, dispensasjoner og 
avtaler i GAT, men det er fremdeles en utfordring at det er “unødvendige brudd” i GAT, dette 
gjelder spesielt for timelønnede vikarer og innleide. Regelsett og dispensasjoner må registreres 
og fornyes i tide, slik at unødvendige brudd unngås. Dette gjelder både faste og midlertidige 
ansatte.  
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Vestre Viken har hatt en god utvikling med å redusere AML-brudd så langt i 2017. Gjennom hele 
året har antall brudd vært på et lavere nivå enn i både 2015 og 2016. 
 

 
 
De fleste klinikkene kan vise til en nedgang i antall brudd når vi sammenligner september 2017 
med året før, spesielt på Drammen og Ringerike ser vi en ganske stor reduksjon. 
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AML brudd fordelt på vakter, viser AML bruddene som en prosent av antall vakter i klinikken. 
Når vi fordeler AML-bruddene på antall vakter, er klinikkene mer sammenlignbare, uavhengig 
av størrelse. I de somatiske klinikkene ligger antall brudd på mellom 2 og 2,5 % av antall vakter, 
og det samme gjelder for psykiatrien.  
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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 2017, 
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. 
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DRAMMEN SYKEHUS  
 
Måltavle pr. september 2017 
 

 
 
Klinikkdirektørs vurdering 
Klinikkdirektør tar resultatet pr september alvorlig. Drammen sykehus har iverksatt 
tiltaksarbeid for å korrigere styringsfart. Dette arbeidet er nå ytterligere forsterket. Det 
langsiktige arbeidet for å forbedre kvalitets og HR parametere fortsetter kontinuerlig. 
  

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -5 273 -21 413 -15 900

Mål 0 0 0

Avvik -5 273 -21 413 -15 900

I fjor -246 -239 14 513

2 Virkelig 4 462 37 733 50 936

Mål 4 642 38 465 51 595

Avvik -180 -731 -659 

I fjor 4 275 37 237 49 759

3 Virkelig 69 62 61

Mål 62 62 62

Avvik 7 -0 -1 

I fjor 73 63 62

4 Virkelig 2,3 % 1,7 % 1,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 2,3 % 1,7 % 1,0 %

I fjor 0,7 % 0,5 % 0,6 %

5 Virkelig 2,3 % 1,1 % 1,1 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,6 %

Avvik 2,3 % 1,1 % 0,5 %

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

6 Virkelig 1 768 1 752 1 747

Mål 1 736 1 734 1 733

Avvik 32 18 15

I fjor 1 726 1 722 1 721

7 Virkelig 6,9 7,8 7,3

Mål 6,9 7,4 7,3

Avvik 0,0 0,3 -0,0 

I fjor 6,8 7,2 7,4

8 Virkelig 543 5 148 7 160

Mål 448 4 999 7 160

Avvik 95 149 0

I fjor 967 7 141 10 228

HR
AML brudd
ANTALL 

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

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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Kommentarer til måltavle 
 
Økonomi: 

 
 
Drammen sykehus har per september et negativt avvik på 1,7 % i forhold til budsjett. Variable 
inntekter knyttet til døgnbehandling ligger under budsjett hittil. Dette er knyttet til unormalt 
lavt øyeblikkelighjelpsantall i april og juli, men også det at Drammen sykehus i 2017 generelt 
oppnår en lavere inntekt pr døgnpasient enn i 2016.  DRG indeks for klinikkens døgnaktivitet ble 
justert opp i 2017 budsjettet. Dette etter beregninger basert på foreløpig regelverk for 
Innsatsstyrt Finansiering 2017. Om planindeks for døgnopphold hadde vært innfridd, ville 
klinikken hatt omlag 13,3 MNOK høyere inntekt pr september, enn det som er situasjonen nå.  
 
Varekostnader har etter september et negativt budsjettavvik knyttet til medikamenter, 
implantater og annet medisinsk forbruksmateriell. Vekst i dyre medikamenter til 
kreftbehandling, dekkes ikke fullt ut gjennom eksisterende ramme og ISF refusjon.  
 
Lønn og vikarbyrå viser et samlet budsjettavvik på 0,7 %, og dette er i hovedsak knyttet til 
variable lønnselementer. Sommerferieavviklingen var dimensjonert i henhold til 2016 aktivitet.  
 
Aktivitet: 
Hittil i 2017 har det vært 206 481 pasientkontakter ved Drammen sykehus. Dette er 4 783 flere 
enn i samme periode i 2016. Det har vært behandlet 359 færre døgnpasienter enn budsjett, 
spesielt i april og juli, og dette gir store utslag målt i DRG poeng. Nedgangen i døgnpasienter fra 
samme periode i 2016, er på 104 pasienter. Andelen enkeltpasienter med høy DRG er også 
lavere hittil i 2017. 
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Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk 

 
 
Produktivitet målt i DRG poeng pr brutto månedsverk er som følge av lavere døgnandel, under 
budsjett hittil. 
 
Kvalitet: 
 
Ventetid 
Systematisk arbeid over tid, blant annet for å øke tilgjengeligheten, viser gode resultater ved 
flere avdelinger. Samlet ved Drammen sykehus er gjennomsnittlig avviklet ventetid 62 dager 
hittil i år. 
 
Fristbrudd 
Hittil i år er fristbruddsandelen 1,7 %.  Avdelingene gjennomgår gjeldene rutiner for å unngå 
fremtidige svingninger og sikre måloppnåelse. 
 
Korridorpasienter 
Stor pågang av øyeblikkelig hjelps innleggelser og høyt belegg på sengepostene innen 
medisinske fag, har medført korridorpasienter. Det er igangsatt arbeid for kapasitetstilpasning. 
 
Timeavtale i første brev 
Andel med timeavtale i første brev viser en stabil trend og ligger nå på 81 %. 
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HR indikatorer: 
 
Brutto månedsverk  

 
   
Antall årsverk er i snitt 18 over budsjett hittil. Dette skyldes i hovedsak den høye 
fraværssituasjonen. Klinikken har iverksatt tiltak for å redusere årsverk til under budsjettnivå 
frem mot årsskiftet. 
 
Sykefravær  
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Sykefraværet har vært over plan hittil i år, men sommersesongen har vært noe bedre og ligget 
på plan. Klinikken har kontinuerlig fokus på nærværsarbeid. 
 
AML brudd 

 
 
Mange AML brudd på DS var av teknisk karakter i 2016. Det er gjennomført en systematisk 
gjennomgang av arbeidsplaner i GAT, og måltallet er nå oppnådd. 
 
Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:   
 

 
 
Drammen sykehus har et underskudd fra ordinær drift på 21,4 MNOK pr september.  
Engangseffekter i dette er knyttet til unormalt lav døgnaktivitet i april og juli, som ikke vil 
fortsette i høst.  
 

 
 
Ut fra styringsfart og kalkulerte tiltak, er prognose beregnet til å være 15, 9 MNOK 
 
  

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2017 630 593 601 584 470 616 691 552 543 201 113 61
2016 700 810 864 765 804 792 987 779 640 967 1121 999
mål 490 567 605 536 563 554 691 545 448 677 785 699
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Drammen sykehus har siden utgangen av april, jobbet for å utarbeide tiltak som er med på å 
korrigere negativ styringsfart. Tiltakene går i hovedsak ut på å redusere lønnselementer og å 
innfri den elektive delen av aktivitetsbudsjettet.  
 

• Midlertidige strakstiltak  
– Innskjerpet rutine for å innleie fra vikarbyrå 
– Stillingskontroll videreføres  
– Restriktivitet i forhold til innkjøp på alt som ikke er pasientnært 
– Sikre at alle ferievikarer avsluttes ved ferieslutt 
– Ledigholdelse av stillinger   

 
• Pasientstrøm  

– Sikre riktig bruk og utnyttelse av sengekapasiteten og redusere antall 
korridorpasienter, tre arbeidsgrupper med oppstart september 

– Bruk av Observasjonspostsenger 
– Bruk av Hotellsenger 
– Forbedret pasientflyt i Akuttmottaket og videre inn i sykehuset  

– Sikre kapasitetsutnyttelse på operasjonsstuer og i poliklinikk 
 

• Kapasitetstilpasning og varig omstilling 
– Omdisponering av senger 
– Årsverksreduksjoner 

 
I september er tiltakene i kategorien Midlertidige strakstiltak i hovedsak innfridd. 
Lønnsresultatet er positivt, kostnader til vikarbyrå er lave, ferievikarer er avviklet, og stillinger 
blir ledigholdt. For aktivitet er øyeblikkelighjelpsstrømmen i kirurgi fortsatt for lav til at man 
greier å veie opp med økt elektiv aktivitet. Mer langsiktige tiltak er i prosess, men vil ikke få 
effekt før rundt årsskiftet. 
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BÆRUM SYKEHUS  
 
Måltavle pr. september 2017 
 

 
 
Klinikkdirektørs vurdering 
Klinikkdirektøren ser at resultatet i september er negativt med 0,4 MNOK, men med tydelig 
bedring fra forrige måned. Resultatet per september blir således en liten forverring fra august, 
med totalt 5,5 MNOK bak budsjett. 
 
Antall fristbrudd vil bli fulgt opp med avdelingene og det arbeides for å redusere fristbruddene 
igjen. 
 
Klinikken har gjennom hele året hatt ukentlig oppfølging av variable lønnskostnader. Denne 
oppfølgingen viser at det er betydelig lavere forbruk enn tidligere år, og synliggjør god styring av 
variable lønnskostnader gjennom hele klinikken. 
 
  

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -436 -5 529

Mål 0 0 0

Avvik -436 -5 529

I fjor -147 -13 644 -1 089

2 Virkelig 2 504 22 087 29 994

Mål 2 529 21 813 29 421

Avvik -24 274 573

I fjor 2 275 20 902 28 274

3 Virkelig 62 52 57

Mål 57 57 57

Avvik 5 -5 0

I fjor 66 59 58

4 Virkelig 1,9 % 0,8 % 0,5 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,9 % 0,8 % 0,5 %

I fjor 0,7 % 0,4 % 0,6 %

5 Virkelig 0,2 % 0,5 % 0,5 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,2 % 0,5 % 0,5 %

I fjor 0,1 % 1,0 % 0,9 %

6 Virkelig 1 020 996 994

Mål 981 980 979

Avvik 38 16 15

I fjor 980 976 973

7 Virkelig 6,9 7,9 7,3

Mål 6,9 7,4 7,3

Avvik 0,0 0,5 0,0

I fjor 6,4 7,1 7,1

8 Virkelig 340 3 290 4 008

Mål 229 3 099 4 008

Avvik 111 191 0

I fjor 256 3 646 4 715

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Bærum 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

HR
AML brudd
ANTALL 

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

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Kommentarer til måltavle 
 
Økonomi: 

 
 
Klinikkens regnskap i september viser et resultat i underskudd med 0,4 MNOK, hvilket bidrar til 
at klinikken samlet per september har et underskudd på 5,5 MNOK. 
 
Inntekter: Inntektene til klinikken er 1 MNOK høyere enn budsjett i september og bidrar til 9,6 
MNOK i høyere inntekter enn plan samlet per 3. kvartal. 
 
Kostnader:  
Varekostnadene er 8,7 MNOK høyere enn budsjett. Kostbare kreftmedisiner er 
hovedforklaringen til kostnadsavviket på varekostnader og utgjør 4,5 MNOK. Kostnadsavviket 
har 2 hovedforklaringer: 

• Klinikkene overtok betalingsansvaret for kostbare sykehusadministrerte medikamenter 
i mai 2017. Fra mai til og med september er kostnadene ved disse medikamentene 0,44 
MNOK høyere enn tildelt rammefinansiering. 

• Kostnader til kreftmedikamenter utover det som har tilsvarende dekning i basis eller ISF 
svarende til 3,5 MNOK 
  

Øvrige varekostnader viser 4,2 MNOK utover budsjett og må ses i sammenheng med at klinikken 
har høyere aktivitet enn planlagt. 
 
Lønnsområdet, inklusiv innleid arbeidskraft viser kostnader samsvarende med budsjett i 
september. Samlet for årets 9 første måneder viser lønn og innleie 3,1 MNOK over budsjett og 
inkluderer kostnader i forbindelse med sommerferieavvikling og sykefravær. Klinikken har 
gjennom hele året hatt ukentlig oppfølging av variable lønnskostnader. Denne oppfølgingen 
viser betydelig lavere forbruk enn tidligere år, og synliggjør god styring av variable 
lønnskostnader gjennom hele klinikken. Gjennom sommerferien var det nødvendig med ekstern 
å innleie blant annet til intensivbehandling. Lønnskostnader for året som helhet henger sammen 
med økt aktivitet. 
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Aktivitet: 
Klinikken har behandlet 5460 flere pasienter enn samme periode i fjor, en vekst på 6,3 % 
(+2,4% mot plan).  
 
I klinikkens regnskap per september er det inntektsført aktivitet, hensyntatt forventet effekt av 
kvalitetssikring av den medisinske kodingen, tilsvarende 274 DRG poeng foran plan. 
 
Klinikken prognostiserer derfor med 573 DRG poeng foran plan på året som helhet. 
 
Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk 

 
 
Grunnet høy aktivitet og kontroll på brutto månedsverk er produktivitet for årets første tertial 
høyere enn plan. Grunnet noe lavere aktivitet, i hovedsak på øyeblikkelig hjelp, er 
produktiviteten lavere enn plan i andre tertial. Totalt per september er klinikken sin 
produktivitet 3,5 prosent høyere enn for samme periode i fjor, hvilket er på høyde med 
budsjettet for året. Kvalitetssikringen av pasientdata for september er enda ikke gjennomført og 
kan derfor påvirke produktiviteten. 
 
Kvalitet: 
Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i september er på 62 dager, men samlet for årets 9 
første måneder er ventetiden 52 dager, hvilket er 5 dager bedre enn målsettingen. 
 
Fristbrudd 
Det er registrert 30 fristbrudd på Bærum i september, hvilket utgjør 1,9 %. Hittil i år 0,7 %. 
Klinikken jobber fortløpende med å redusere fristbrudd utover året.  
 
Korridorpasienter 
Det er registrert 9 korridorpasienter i september, hvilket utgjør 0,2 %. Antall korridorpasienter 
må ses i sammenheng med høy aktivitet. 
 
Timeavtale i første brev 
Klinikk Bærum sykehus har en andel timeavtale sammen med første brev i august på 92,8 %, 
2,8% bedre enn målsettingen. Indikatoren registreres etterskuddsvis. 
 



 
 
 

12 
 

HR indikatorer: 
 
Brutto månedsverk 

 
 
Månedsverkene i årets 10 første måneder må ses i sammenheng med høy aktivitet og høyt 
sykefravær på sykehuset. Lønnskostnadene i oktober er bedre enn budsjett, på tross av 
merforbruk av brutto månedsverk. Dette fordi refusjoner grunnet fravær i forbindelse med 
sykdom og svangerskap, kun hensynas i regnskapet og ikke i månedsverkberegningen. 
  
Klinikken prognostiserer 15 brutto månedsverk høyere enn budsjett for året som helhet. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 964 968 978 977 980 980 999 1038 1058 1020 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 983 983
Budsjett 964 963 967 966 961 964 978 1024 1032 981 973 973
2016 957 959 963 956 956 962 983 1 023 1 023 980 959 959
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Sykefravær 

 
 
Sykefraværet på klinikk Bærum Sykehus er høyere enn plan hittil i år og bidrar til at brutto 
månedsverk er høyere enn plan. 
 
AML brudd 

 
 
Bærum sykehus har gjennom flere år jobbet systematisk og målrettet for å redusere antall brudd 
på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML-brudd). Fra 2013 til i dag er antall AML 
brudd mer enn halvert. I 2013 ble det registrert 13 545 AML-brudd på Bærum sykehus, og i 
2016 ble det registrert 4 703. En reduksjon på 8 842 AML brudd (65 %). Ambisjonen i 2017 er 
en ytterligere reduksjon på 15 %.  
 
På årets 9 første måneder er AML bruddene redusert med 9,8 % målt mot samme periode i fjor. 
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose: 
 

 
 
Bærum sykehus viser et underskudd fra ordinær drift pr september på 5,5 MNOK. Det er 
engangseffekter i regnskapet, som ikke forventes gjentatt ut året, til Bærum per september i 
forbindelse med: 

• Reduksjon i kirurgisk ø-hjelpsaktivitet 
• Reduksjon i antall fødsler 

Totalt 6,2 MNOK. Korrigert for engangseffektene er styringsfarten ut året beregnet til – 5,3 
MNOK, før tiltak. 
 

 
 
Klinikken følger ukentlig utviklingen i variabel lønn med statistikk helt ned på seksjonsnivå. 
Dette viser at slike utgifter fortsatt holdes lavere enn alle tidligere år, tross ikke ubetydelig 
høyere aktivitet. Lønnskostnadene for oktober ser ut til å gi et mindre forbruk på ca. 0,5 MNOK. 
Dette systemet som er utarbeidet ved Bærum sykehus for å ha oversikt og kontroll over variable 
lønnskostnader kontinueres og brukes videre for også å sikre at tiltakene nedenfor 
gjennomføres med fortsatt kontroll på variable kostnader. 
 
Klinikken har identifisert tre områder for å bedre den økonomiske situasjonen ut året. 

 
 
Prognosen for året er et resultat i balanse. 
 

Hittil i år BS
Resultat hittil i år -5 529 

Periodiserings- og engangseffekter 6 213
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter 76
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 228

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -5 301 

Ut året BS

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -5 301 
Engangseffekter og korreksjoner 0
Sum av klinikkens tiltak p.t. 5 301

Prognose for året inkl. tiltak -0 

Verdier

Tiltak Okt Nov des
Total 

ut året
Oppfølging variabel lønn - 500 - 500 - 500 - 1 500
Økt elektiv kirurgi - postbariatri - 575 - 575 - 575 - 1 725
Økt ortopedisk aktivitet - elektiv - 692 - 692 - 692 - 2 076
SUM - 1 767 - 1 767 - 1 767 - 5 301
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RINGERIKE SYKEHUS  
 
Måltavle pr. september 2017 
 

 
 
Klinikkdirektørs vurdering 
Klinikk Ringerike har et positivt resultat i perioden. Avviket fordeler seg likt mellom kostnader 
og inntekter.  
 
Ventetiden har vært gjennomgående lav hele året og er godt under klinikkens mål på 54 dager. 
Det jobbes videre for å forbedre de øvrige kvalitets- og HR-parametere. 
 
  

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 758 -6 241 -4 246

Mål 0 0 0

Avvik 758 -6 241 -4 246

I fjor 1 059 2 174 4 828

2 Virkelig 1 439 12 404 16 751

Mål 1 425 12 316 16 403

Avvik 14 88 348

I fjor 1 422 11 873 16 104

3 Virkelig 62 48 54

Mål 54 54 54

Avvik 8 -6 0

I fjor 66 54 54

4 Virkelig 1,5 % 1,3 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,5 % 1,3 % 0,0 %

I fjor 1,6 % 1,0 % 1,8 %

5 Virkelig 2,4 % 2,5 % 2,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 2,4 % 2,5 % 2,0 %

I fjor 1,2 % 2,6 % 2,4 %

6 Virkelig 568 563 562

Mål 557 558 558

Avvik 11 5 5

I fjor 553 548 550

7 Virkelig 6,5 7,7 8,0

Mål 5,9 6,5 6,5

Avvik 0,6 1,3 1,5

I fjor 6,3 6,2 6,6

8 Virkelig 224 2 283 2 513

Mål 206 1 781 2 513

Avvik 18 502 0

I fjor 279 2 374 3 351

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Ringerike 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

HR
AML brudd
ANTALL 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Ringerike sykehus har pr september et underskudd på 6,2 MNOK. Det negative avviket skyldes i 
all hovedsak høye kostnader knyttet til medikamenter og innleie. Avviket på 
medikamentkostnader ligger nesten i sin helhet på onkologisk sengeavdeling og poliklinikk og 
store deler skyldes immunterapi og bruk av biologiske legemidler. Avviket på innleid 
arbeidskraft ligger spredt på flere avdelinger, men i hovedsak på kirurgisk/ortopedisk 
sengeavdeling og intensivavdeling. Bruken av innleie skyldes i stor grad høyt sykefravær på 
avdelingene, samt ferieavvikling. Avviket på andre driftskostnader skyldes kostnader som føres 
mot prosjektmidler under øvrige driftsinntekter. Hittil i år har klinikken inntekter som er 4,1 
MNOK høyere enn budsjett.  
 
Aktivitet: 
 
DRG-poeng 
Pr september ligger klinikk Ringerike 87 DRG-poeng foran plan.  
 
Polikliniske konsultasjoner 
Pr september er det behandlet 348 færre pasienter enn budsjett i poliklinikkene. De største 
avvikene er hos kirurgisk avdeling og medisinsk avdeling på HSS. 
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Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk 

 
 
Pr september ligger klinikk Ringerike helt på plan når det gjelder produktivitet pr månedsverk 
og noe over fjoråret.  
 
Kvalitet: 
 
Ventetid 
Ventetiden pr september er 48 dager som er godt under klinikkens mål på 54 dager. 
 
Fristbrudd 
Andelen fristbrudd i perioden er 1,5 %. Klinikk Ringerike jobber med å forbedre rutinene for å 
kvalitetssikre de registrerte fristbruddene. 
 
Korridorpasienter 
Andelen korridorpasienter i september er 2,4 %. Klinikk Ringerike har kun enerom, og har ikke 
bufferrom tilgjengelig.   
 
Timeavtale i første brev 
86 % av pasientene ved Klinikk Ringerike mottok i august bekreftelse på timeavtale i første 
innkallingsbrev. Mål for Vestre Viken er 90 %.  
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HR indikatorer: 
 
Brutto månedsverk 

 
 
Antall månedsverk pr oktober er i snitt 5 høyere enn plan. Lønnskostnadene i oktober og hittil i 
år er i balanse selv om det er et merforbruk av brutto månedsverk. Dette forklares med at 
fødsels- og sykerefusjoner kun blir hensyntatt i regnskap, men ikke i beregning av brutto 
månedsverk. 
 
Sykefravær 

 
 
Gjennomsnittlig sykefravær pr august var 7,7 % mot 6,4 % i samme periode i 2016. Hittil i år 
utgjør langtidsfraværet 6,0 %. Sykefraværet i august var på 6,5 %. Erfaringsvis stiger 
korttidsfraværet noe på høsten og klinikkens mål for 2017 justeres derfor til 8,0 %. 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 556 538 553 557 550 562 563 585 601 568 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554 562
Budsjett 556 551 555 553 562 526 558 578 582 557 554 562
2016 536 531 551 545 528 534 548 574 582 553 557 560
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AML brudd 

 
 
Det er registrert 2276 AML brudd pr september. Dette er høyere enn plan, men noe lavere enn 
samme periode i 2016. Bruddene skyldes i hovedsak ansatte som har jobbet ekstra grunnet 
sykdom, mangel på vikarer og ferieavvikling. 
 
Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose: 
 

 
 
Ringerike sykehus har et underskudd fra ordinær drift pr september på 6,2 MNOK. Styringsfart 
pr september korrigeres for lavere aktivitet enn budsjett i august, høye innleiekostnader 
grunnet ekstraordinær aktivitet på intensivavdeling, samt høyt sykefravær hos flere avdelinger. 
Videre har klinikken hatt for lavt budsjetterte kostnader i forbindelse med oppstart av ny 
intermediæravdeling på HSS grunnet manglende erfaringstall for samdrift med kommunen.   
 
Økende bruk av immunterapi og biologiske legemidler i 2. tertial har gitt klinikken høyere 
kostnader enn rammekorrigering gjort pr 1. tertial. Korrigering av ramme og ISF-refusjon 
dekker ikke faktiske medikamentkostnader. 
 
Styringsfart korrigert for engangseffekter gir et underskudd ut året på 6,9 MNOK. 
  

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2017 248 284 207 228 249 225 299 312 224 61 22 7
2016 214 324 233 233 164 257 311 363 275 279 371 327
mål 161 243 175 175 123 193 233 272 206 209 278 245
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Hittil i år RS
Resultat hittil i år -6 241 

Periodiserings- og engangseffekter 4 300
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter -216 
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -648 

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -6 889 
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Ringerike sykehus har definert tiltak tilsvarende 2,7 MNOK ut året. 
 

 
 

  
 
- Stilling for kirurgisk avdelingssjef vakant ut året. 
- Videreføre variceoperasjoner ut året (ikke budsjettert etter sommeren). 
- Aktivitetsresultat i balanse på ortopedisk avdeling ved årets slutt. 
- Øke belegg på HSS, aktivitetsbudsjett i balanse ved årets slutt. 
 
Vakant stilling for avdelingssjef gir umiddelbar effekt på resultatet. Det samme gjør 
videreføringen av variceoperasjoner som gir utslag i antall DRG på kirurgisk avdeling i perioden. 
Klinikken ser en endring i innleggelsene på HSS som har gitt langt høyere belegg på de 
somatiske sengene i september og HSS har et positivt resultat i perioden. På ortopedisk avdeling 
ser ikke klinikken effekt av tiltakene pr september, men forventer å se en effekt i oktober 
grunnet høy aktivitet i uke 40 som ikke har vært budsjettert.  
 
I klinikkens budsjett for 2017 har det ligget en uløst utfordring på 1,1 MNOK som følge av 
justeringer i statsbudsjettet sent i desember 2016. Målet for klinikken har vært å løse denne 
utfordringen i løpet av året, men med de kostnadsutfordringene klinikken har hatt er det ikke 
konkrete tiltak for å løse denne tilleggsutfordringen.  Klinikkens prognose på -4,2 MNOK 
inkluderer denne utfordringen. 
 

  

Ut året RS

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -6 889 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 2 688

Prognose for året inkl. tiltak -4 200 

Tiltak Okt Nov des
Total ut 

året
Vakant stilling avdelingssjef - 129 - 129 - 129 - 386
Videreføre variceoperasjoner - 101 - 101 - 101 - 302
Aktivitetsresultat i balanse, ORT - 333 - 333 - 333 - 1 000
Beleggsøkning, HSS - 333 - 333 - 333 - 1 000
SUM - 896 - 896 - 896 - 2 688
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KONGSBERG SYKEHUS 
 
Måltavle pr. september 2017 
 

 
 
Klinikkdirektørs vurdering 
Totalresultatet er betydelig under budsjett, og situasjonen ansees som alvorlig, det er dog 
positivt at septemberresultatet var i balanse. Hovedforklaringen er høyere årsverksforbruk på 
variabel lønn over tid, samt lavere aktivitet i 2. tertial.  
 
September har hatt god aktivitet og lønnskostnader innenfor budsjett. 
 
Hovedfokus i det videre tiltaksarbeidet for 2017 og for budsjett 2018 vil være å få kontroll på 
kostnadsbruken slik at den er tilpasset de inntektene sykehuset har. 
   

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 385 -11 312 -12 995

Mål 0 0 0

Avvik 385 -11 312 -12 995

I fjor 1 154 -5 783 -732

2 Virkelig 721 5 965 8 144

Mål 723 6 139 8 334

Avvik -2 -175 -190 

I fjor 704 5 812 8 100

3 Virkelig 59 47 42

Mål 42 42 42

Avvik 17 5 0

I fjor 37 358 41

4 Virkelig 1,1 % 0,4 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

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

5 Virkelig 0,6 % 1,1 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 2,1 % 2,2 % 2,3 %

6 Virkelig 309 323 320

Mål 308 313 312

Avvik 1 9 8

I fjor 325 325 324

7 Virkelig 6,0 6,3 5,9

Mål 5,8 6,9 6,7

Avvik 0,2 -0,6 -0,8 

I fjor 5,8 5,8 5,7

8 Virkelig 117 1 341 1 492

Mål 77 1 105 1 492

Avvik 40 236 0

I fjor 185 1 472 1 989

HR
AML brudd
ANTALL 

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 

Kongsberg sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

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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Kommentarer til måltavle 
 
Økonomi:  

 
 
Kongsberg sykehus har per september opparbeidet seg et stort underskudd med større avvik 
både på inntekter og kostnader. I hovedsak skyldes underskuddet overforbruk på variable 
lønnskostnader i parallell med en større inntektssvikt i 2 tertial.  
 
For september isolert sett er klinikken omtrent i henhold til budsjett på ISF-inntekter. For 
september isolert sett er lønnskostnaden nå i henhold til budsjett. Vikarbyrå og andre 
driftskostnader har ikke vesentlige budsjettavvik fra budsjett.  
 
Aktivitet: 

• Akkumulert er det behandlet 845 flere pasienter enn plan hittil i 2017.   
• Døgnbehandlinger har akkumulert 168 færre opphold enn plan.  
• Poliklinisk behandling har 1243 flere opphold enn plan akkumulert.  

 
Akkumulert tap på aktiviteten vil ikke kunne hentes inn, men klinikken forventer aktivitet i 
henhold til plan for resterende måneder i 2017. September aktivitet er for perioden i henhold til 
plan på de fleste områder, men fortsatt et mindre avvik fra budsjett på døgn og dagkirurgi.  
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Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk 

 
 
Produktivitet for januar og mars er høy både i forhold til tidligere år og plan. Aktivitetsbudsjettet 
er noe høyere enn 2016 da det er forutsatt en høyere aktivitet på Ortopedisk virksomhet i 2017. 
Produktivitet for april tom august ligger på et lavere nivå enn budsjett. September aktiviteten 
har vært i henhold til budsjett og det er avsatt en glidningsavsetning på 29 DRG for perioden. 
Klinikken forventer en aktivitetsutvikling i tråd med budsjett resten av året. Samlet for klinikken 
er prognosen 190 DRG under plan, i hovedsak fordelt på døgn og dagkirurgisk virksomhet.  
 
Kvalitet: 
 
Ventetid 
Klinikken har et mål på gjennomsnittlig ventetid på 42 dager. September viser en 
gjennomsnittlig ventetid på 63 dager. Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid på 48 dager.  
 
Fristbrudd 
Andelen fristbrudd var samlet for 2016 på 1,3 %. Andel fristbrudd i september er på 1,1 %.  
Hittil i år er andelen fristbrudd på 0,6 %. 
 
Korridorpasienter 
Andelen korridorpasienter var samlet for 2016 på 4,1 %.  Tiltak er iverksatt og andel 
korridorpasienter for september isolert sett ligger på 0,6 %. Hittil i år ligger andelen 
korridorpasienter på 1,7 %. 
 
Timeavtale i første brev 
Andel med timeavtale i første brev var samlet for 2016 på 82,8 %. Hittil i år ligger andel med 
timeavtale i første brev på 83,9 %. 
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HR indikatorer: 
 
Brutto månedsverk  

 
 
Klinikken har et avvik fra budsjett i 2017 på variabel lønn. Klinikkens arbeid for 
bemanningstilpasning og beredskap har hatt forsinket effekt. 
 
Både september-lønn og oktober-lønn viser en positiv årsverksutvikling i henhold til plan. 
Årsverksutviklingen er i henhold til budsjett for oktober isolert.  
 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 325 322 325 324 325 321 321 331 326 309 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 306
Budsjett 320 319 316 313 307 306 309 317 319 308 306 306
2016 320 322 327 319 322 318 321 330 342 325 323 322
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Sykefravær  

 
 
Sykefravær var samlet for 2016 på 6,6 %. Sykefraværet for klinikken hittil i år på 6,3 %, med 
størst andel langtidsfravær. 
 
AML brudd 

 
 
Klinikken gjennomgår arbeidsplaner systematisk for å redusere andelen AML-brudd. Klinikken 
har en definert målsetning om å redusere AML-brudd med 25 % for 2017.  
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose.  

 
 
Kongsberg sykehus viser et underskudd fra ordinær drift på 11,3 MNOK. Resultatet hittil i år 
inkluderer engangseffekter på 2,0 MNOK.  Styringsfart pr september korrigert for 
engangseffekter gir et underskudd på 1,0 MNOK pr måned. Om trenden fortsetter ut året vil det 
gi et akkumulert negativt resultat for året på 14,4 MNOK.     
 

 
 
Klinikkens negative års-prognose på 12,9 MNOK sees i sammenheng med den pågående prosess 
for å identifisere og implementere tiltak for 2017 spesielt med tanke på bemanningstilpasning.  
Tiltak for å tilpasse bemanning i henhold til tilgjengelige midler er i gang, men en målbar effekt 
for 2017 har klinikken først fått i september. Klinikken følger opp bruk av overtid/mertid og 
rapporterer særskilt på dette ukentlig. Klinikken har innført ansettelsesstopp i parallell med 
streng vurdering forut for innleie samt innkjøpsstans på ikke-pasientnært materiell.  
 
Klinikken arbeider nå med tiltak identifisert i tabellen nedenfor i inneværende år. 
 

 
 
I september var det definert kostnadsreduserende tiltak på til sammen 0,3 MNOK, alle relatert til 
reduksjon i personellkostnader for klinikken. For september kan klinikken vise til reduksjon i 
årsverksutviklingen, tilsvarende ca. 0,8 MNOK sammenlignet med tidligere perioder 
inneværende år. Innsparingen for innkjøp/MTU samt kurskostnader ble noe mindre enn 
forventet i september isolert. 

Hittil i år KS
Resultat hittil i år -11 312 

Periodiserings- og engangseffekter 2 071
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter -1 027 
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -3 081 

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -14 393 

Ut året KS

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -14 393 
Engangseffekter og korreksjoner -533 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 1 931

Prognose for året inkl. tiltak -12 995 

Tiltak Okt Nov des
Total 

ut året
Annen personalkostnad - 40 - 40 - 88 - 168
Ansettelsesstopp KS - 204 - 348 - 476 - 1 028
avtalt reduksjon i overt&mertid sept-des 2017 - 135 - 135 - 15 - 285
Innkjøp/MTU - 60 - 60 - 60 - 180
Kurs og seminar - 70 - 100 - 100 - 270
SUM - 509 - 683 - 739 - 1 931



 
 
 

27 
 

PSYKISK HELSE OG RUS  
 
Måltavle pr. september 2017 
 

 
 
Klinikkdirektørs vurdering 
Økonomisk resultat viser et merforbruk på 11,4 MNOK. Samlede polikliniske inntekter er 7,6 
MNOK lavere enn budsjett, herav ISF-refusjoner 13,5 MNOK lavere enn budsjett og HELFO-
refusjoner 5,9 MNOK bedre enn budsjett. Lønnskostnader inkludert innleie fra vikarbyrå er 2,1 
MNOK høyere enn budsjett. 
 
Siste måned ga et mindreforbruk på 2,4 MNOK. Det er et vesentlig mindreforbruk på lønn. 
Tiltakene har begynt å få effekt. Videre har det vært en situasjon de siste månedene med lavt 
belegg på sykehussengene. Dette har medført reduksjon i variable lønnskostnader. 
 
Gjennomførte tiltak for å øke poliklinisk aktivitet og inntekter, har imidlertid ennå ikke hatt den 
ønskede effekten. Det jobbes fortsatt med tiltak for å få dette til. 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 2 374 -11 405 -6 732

Mål 0 0 0

Avvik 2 374 -11 405 -6 732

I fjor 1 532 -15 733 -18 646

2 Virkelig 326 3 071 4 110

Mål 333 3 024 4 040

Avvik -7 47 70

I fjor 340 3 062 4 115

3 Virkelig 19 915 161 322 221 000

Mål 24 032 186 487 254 300

Avvik -4 117 -25 165 -33 300 

I fjor 23 657 174 151 240 123

3 Virkelig 22 053 182 298 254 300

Mål 24 032 186 487 254 300

Avvik -1 979 -4 189 0

I fjor 23 657 174 151 240 123

4 Virkelig 55 49 47

Mål 45 45 45

Avvik 10 4 2

I fjor 50 49 47

5 Virkelig 0,6 % 0,3 % 0,3 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,6 % 0,3 % 0,3 %

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

6 Virkelig 1 720 1 781 1 769

Mål 1 799 1 817 1 811

Avvik -79 -35 -42

I fjor 1 807 1 839 1 832

7 Virkelig 6,4 7,8 7,5

Mål 6,4 7,0 7,0

Avvik 0,0 0,8 0,5

I fjor 7,9 8,4 8,4

8 Virkelig 603 6 845 9 000

Mål 467 4 848 6 587

Avvik 136 1 997 2 413

I fjor 604 6 463 8 783

AKTIVITET  
Polikliniske konsultasjoner 
totalt GAMMEL metodikk
ANTALL

HR
AML brudd
ANTALL 

Psykisk helse og rus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

AKTIVITET  
Utskrevne pasienter døgn 
ANTALL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for 
pasienter totalt
DAGER

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

AKTIVITET  
Polikliniske konsultasjoner 
totalt NY metodikk
ANTALL

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Det er satt i verk tiltak på kort sikt for å øke ISF-inntekter i alle avdelinger.  Tiltaksområder er 
bedre koding og økt aktivitet.  Samtlige poliklinikker har fått et tydelig produktivitetskrav per 
behandler. Sammenlikning med andre HF i HSØ har vi høyest ISF-indeks i VOP og TSB, men 
under middels i BUPA.  Det ble gjennomført opplæring for samtlige behandlere i BUPA før 
sommerferien.  Opplæring av behandlere i DPS’ene ble startet før sommerferien og fortsetter 
utover hele høsten med fokus på de seksjoner som har størst etterslep. 
 
Klinikken har igangsatt tiltak for bedre kostnadskontroll på lønn hovedsakelig i 
sykehuspsykiatrien, samt de andre avdelingene som har størst kostnadsavvik. 
Kostnadsøkningen ved psykiatrisk avdeling Blakstad første halvår skyldes en rekke forhold som 
avvikling av Strandveien, økningen i innstrøm til sykehuset og utfordringer i overføring av 
pasienter mellom Lier og Blakstad og mellom de to sykehusavdelingene og DPS.  I tillegg ser vi 
betydelig forbedringspotensiale i bemanningsplanlegging og -styring for alle yrkesgrupper mm. 
Dette arbeides det med. Samtlige avdelinger følges opp på områder som bedre 
bemanningsstyring, ferieavvikling, redusert bruk av overtid og inntektsøkende tiltak. 
 
Mål for ventetid i PHR er 45 dager. Pr september ligger gjennomsnittlig ventetid på 49 dager, det 
samme som tilsvarende periode i 2016.  
 
For å sikre at klinikken når målet om reduksjon i antall AML-brudd med 25 %, jobbes det med å 
styrke kompetansen i GAT ute på avdelingene. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene følges opp i 
klinikkens AMU. 
 
Kommentarer til måltavle 
 
Økonomi: 

 
 
De største negative avvikene finner man innenfor ISF-inntekter (-13,5 MNOK). Det er skjedd en 
betydelig forbedring innen lønnsområdet som nå er i ferd med å nå balanse akkumulert sett. 
 
Fra 1.januar 2017 ble ISF innført som finansieringssystem for poliklinisk aktivitet innen psykisk 
helsevern og rus. Det er stort fokus på å sikre høy kodekvalitet (diagnoser/symptomer), og på at 
øvrige registreringsregler følges. 
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Strandveien boliger har i de siste årene representert en økonomisk risiko for klinikken. Tiltaket 
har vært under avvikling i samarbeid med kommunene. Siste beboer i Strandveien boliger flyttet 
ut 6.6.2017, og avviklingen er dermed gjennomført. 
 
Aktivitet: 
 
ISF-poeng 

 
 
Antall ISF-poeng ligger betydelig under budsjett, og langt lavere enn aktivitetsnivået skulle tilsi. 
Det er NPRs omkoding av registrert aktivitet til ISF-poeng inkludert avsetning for 
kodeforbedring, som ligger til grunn. En arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst har gjennomgått 
budsjetterte ISF-poeng og –inntekter for å vurdere om det er budsjettnøytralitet slik det var 
forutsatt at innføringen av ordningen skulle være på landsbasis. Arbeidsgruppen har vurdert at 
det særlig innen BUP-feltet ikke er budsjettnøytralitet. Denne vurderingen er spilt inn til 
Helsedirektoratet. 
 
Polikliniske konsultasjoner 

 
 
Pr. september ligger poliklinisk aktivitet 13,5 % bak målkravet. Etter innføring av ISF har måten 
antall konsultasjoner telles på blitt endret. Nye aggregeringsregler medfører at flere 
konsultasjoner for samme pasient på samme dag aggregeres til ett ISF-opphold. Budsjettkravet 
ble utarbeidet ut fra gammel tellemetodikk. Legger vi gammel tellemetodikk til grunn, har det 
vært en vekst i poliklinisk aktivitet med 4,7 % siden 2016, og 2,2 % bak målkravet som ikke er 
justert ift ny tellemetodikk. 
 
Det er igangsatt tiltak for å øke produktivitet og styrke ambulant kapasitet innen DPS og BUPA.  
 
Produktivitet   
Overgang til ISF-finansiering i poliklinikker innen psykisk helsevern og rus har medført behov 
for å utvikle nye nøkkeltall for produktivitet. Dette arbeidet er under utvikling og en vil komme 
tilbake til dette i senere rapportering. 
  
Kvalitet: 
Ventetid 
Ventetiden er fortsatt noe over målkravet for 2017. Det er spesielt innen BUPA at ventetiden er 
for lang. Tiltak som er iverksatt for å få ventetiden ned, er raskere inntak av de alvorlig syke, 
spesielt spiseforstyrrelser og mistanke om psykose/bipolar lidelse. For rettighetspasienter med 
12 ukers frist vil første time gis 2 uker tidligere. Det gjøres samtidig en gjennomgang i alle 
poliklinikkene nå om det er noen pasienter som kan tas inn tidligere enn den første timen som 
er gitt. For å få fortgang i reduksjonen i ventetid arbeider BUPA også med å få på plass en annen 
form for overvåkning av dette. 
 
 

pr september
Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep

Hittil 
i år

Budsjett
hittil 
i år

Avvik
hittil i år

% 
avvik

I egen region behandlet i eget HF (DRG) 3 808 2 926 4 136 2 922 4 111 3 676 1 270 3 103 3 641 29 593 36 332 -6 739 -19 %

pr september
Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep

Hittil 
i år

Budsjett
hittil 
i år

Avvik
hittil i år

% 
avvik

Antall polikliniske konsultasjoner totalt - ny 
tellemetodikk

21 086 19 026 22 364 15 182 20 371 18 482 7 847 17 049 19 915 161 322 186 487 -25 165 -13,5 %

Antall polikliniske konsultasjoner totalt - 
gammel tellemetodikk

24 320 22 265 19 196 21 251 24 501 21 146 9 378 18 188 22 053 182 298 186 487 -4 189 -2,2 %
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Fristbrudd 
Pasienter opplever sjeldent fristbrudd i PHR. Det var tre fristbrudd i september. Det jobbes 
kontinuerlig med å sikre korrekt registrering slik at en unngår “tekniske” brudd. 
 
Timeavtale i første brev 
Pr oktober oppnådde klinikken en andel på 87,5 %. Målkravet på 90 %. 
 
HR indikatorer: 
 
Brutto månedsverk  

 
   
Antall brutto månedsverk ligger gjennomgående under budsjett unntatt i januar. Strandveien 
boliger er budsjettert med flat periodisering for hele 2017. Tiltaket ble gradvis nedtrappet og 
avviklet helt i juni. Dette forklarer ca. 30 månedsverk av det positive avviket i oktober. Rent 
økonomisk har dette ikke noe positiv effekt fordi det har vært finansiert med tilskudd på 
kommunalt nivå. Tilskuddet er nå avviklet. Ved inngangen til oktober, ser en at 
omstillingstiltakene i klinikken har gitt effekter i form av en nedgang på 25 brutto månedsverk 
sammenlignet med mai måned, ved inngangen til sommerferieavviklingen. Dette er justert for 
endringer knyttet til Strandveien. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 1794 1774 1779 1778 1758 1758 1771 1852 1830 1720 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1709 1707
Budsjett 1790 1790 1789 1781 1788 1790 1814 1910 1915 1799 1782 1781
2016 1820 1814 1811 1809 1801 1802 1848 1936 1943 1807 1787 1806
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Sykefravær  

 
   
Sykefraværet følges tett opp på avdelings- og seksjonsnivå. Klinikken har utarbeidet en IA-
handlingsplan og avdelingsvise planer er under utarbeidelse. 
 
AML brudd 

 
 
Det har vært en reduksjon i antall AML-brudd med 22,8 % fra 2015 til 2016. Målet for 2017 er 
en videre reduksjon med 25 %. Inngangen til 2017 har vært utfordrende med en vekst i antall 
AML-brudd. De siste månedene har det vært en positiv trend. 
 
Tiltak går ut på å styrke kompetansen i bruk av GAT ute på avdelingene og sikre at 
bemanningsplaner legges inn med riktig regelsett og at det legges inn dispensasjoner når 
vilkårene for det foreligger. Det overvåkes at bytte av vakter ikke medfører brudd. 
Kalenderplaner innføres. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene følges også opp på klinikkens 
AMU. 
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17 lang 17 kort 16 lang I fjor totalt

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2017 832 798 776 653 840 809 838 684 603 0 0 0
2016 672 571 504 741 782 731 959 881 622 604 768 948
mål 504 428 378 556 587 548 719 661 467 453 576 711
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:   
 

 
 
Psykisk helse og rus viser et underskudd fra ordinær drift pr september på 11,4 MNOK. 
Styringsfart ut fra en snittberegning pr september er minus 1,3 MNOK pr måned, som vil gi et 
akkumulert resultat for året på minus 15,2 MNOK. 
 
Her er det nødvendig å justere beregningene fordi det har skjedd et trendskifte i 
månedsresultatene. September måned gav et overskuddsresultat på 2,4 MNOK. Ser vi på 
lønnsutbetalingene for oktober, så ligger det an til et overskuddsresultat også i oktober. Med en 
forsiktig tilnærming har vi beregnet en årsprognose som viser et antatt underskudd på 6,7 
MNOK. Dette forutsetter et overskudd på 1,6 MNOK de siste 3 månedene av året. Her ligger det 
en del usikkerhet og risiko spesielt knyttet til gjestepasientoppgjøret. 
 

 
 
Dette er et uttrykk for at tiltakene har begynt å få effekt. I tillegg har lavt belegg i 
sykehuspsykiatrien gitt lavere variable lønnskostnader. Det siste må ses på som en midlertidig 
økonomisk drahjelp. 
 
Under gis en oppdatert redegjørelse for status på tiltak. 
 
Spesifisering av tiltak:  
 

 
 

Hittil i år PHR
Resultat hittil i år -11 405 
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter -1 267 
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -3 801 

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -15 206 

Ut året PHR

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -15 206 
Justering trendskifte 8 474
Prognose for året inkl. tiltak -6 732 

Tiltak Okt Nov des
Total ut 

året
1. Tilpasning døgnkapasitet DPS - 2 768 - 2 751 - 2 842 - 8 360
2. Styrkning ambulant virksomhet DPS  1 374  1 330  1 374  4 077
3. Tilpasning drift yngre voksne  378 - 556 - 757 - 935
4. Tilpasning drift BUPA - 572 - 686 - 709 - 1 966
5. Døgnkapasitet Lier akutt  1 643  1 590  1 643  4 875

6. Aktivitetsstyrt bemanning sykehus/DPS/ARA - 2 381 - 2 460 - 2 381 - 7 222
7. Ny bemanningsgjennomgang Blakstad/Lier - 1 964 - 2 029 - 1 964 - 5 957
8. Produktivitet/aktivitet i poliklinikker - 1 837 - 1 898 - 1 837 - 5 571
SUM - 6 126 - 7 461 - 7 473 - 21 060
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Dette er effektene av tiltakene de siste 3 gjenværende månedene av året, ut fra en oppdatert 
beregning utført i august. Regnskapsresultatet pr september har allerede mye av disse effektene 
inkludert. Derfor kan en ikke korrigere nåværende styringsfart ytterligere med disse effektene. 
 
I det følgende gjøres en redegjørelse for alle planlagte tiltak. Til slutt kommer en oppdatert 
status på gjennomføringen av tiltalene 
 
Tiltakspakken bygger på følgende elementer: 
- Reduksjon i kapasitet på døgn 
- Tilpasse bemanning til aktivitet 
- Styrking av ambulant og poliklinisk kapasitet 
- Bedret pasientflyt og forløpsstyring 
- Døgnkapasitet Lier 
- Økte polikliniske inntekter/økt aktivitet og kodeforbedring 
 
Reduksjon i kapasitet på døgn 
Vestre Viken har et høyt antall DPS døgnplasser i forhold til sammenlignbare helseforetak i HSØ. 
Det er utarbeidet en plan for hvert enkelt DPS og for utrednings og rehabiliteringstilbudet for 
unge voksne som innebærer en reduksjon av antall døgnplasser med om lag 10-15 %. Dette 
arbeidet er iverksatt. 
 
Aktivitetsstyrt bemanning 
Aktivitetsstyrt bemanning er en modell for bemanningsdimensjonering der aktivitet og 
pasientflyt definerer bemanningsbehovet. Dette er igangsatt og er spesielt forsterket innen 
sykehuspsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien i tett samarbeid med linjeledelsen og HR 
avdelingen. 
 
Styrking av ambulant og poliklinisk kapasitet 
I voksenpsykiatrien skal alle DPS-ene øke ambulant kapasitet ved både nyetablering og styrking 
av eksisterende tilbud. For å redusere innleggelser og reinnleggelser skal tilbudene rettes mot 
pasienter som skrives ut fra sykehuspsykiatrien og som trenger sammensatte tilbud over tid. 
BUPA skal også videreutvikle sine ambulante tilbud etter samme modell. 
Etablering av disse ambulante teamene vil også medføre økt poliklinisk aktivitet. 
 
Bedret pasientflyt og forløpsstyring 
For å oppnå de forutsatte effekter med reduserte døgninnleggelser og økt poliklinisk og 
ambulant aktivitet, skal det utvikles en tydeligere styring av pasientflyten. Dette innebærer blant 
annet mottaksplikt på alle nivåer i pasientkjeden.  I tillegg er det utviklet egen mottaksenhet på 
Blakstad sykehus, etter mønster fra Lier og Oslo psykiatrien.  Nytt pasientforløpssystem er 
innført samtidig med at mottaket ble opprettet. 
 
 
Aktivitet/produktivitet poliklinikker 
Det tas en gjennomgang av aktivitet, produktivitet og case-mix (mix av type konsultasjon – 
pasientoppmøte, ambulant, telefon osv.) i alle avdelinger. Analyser viser at det er potensiale for 
økt produktivitet/aktivitet, bedre case-mix og tilsvarende økt inntekt. Det er utarbeidet 
avdelingsvise krav. 
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Avdelingsvis status på gjennomføring av tiltak: 
 
Asker DPS: 
Omstillingen er under arbeid. Antall senger skal etter planen reduseres fra 44 til 25. Det jobbes 
med innplassering. Effektene er planlagt med virkning fra november, noe senere enn opprinnelig 
planlagt.  Dette har bl.a. sammenheng med at flyttingen av en av døgnseksjonene på Blakstad 
sykehus (USU) til Hvalstadåsen. 
 
Bærum DPS: 
En 5-døgnspost er avviklet som planlagt. Antall senger er redusert fra 38 til 26. Den gjenstående 
utfordringen er å tilpasse bemanningen tilsvarende.   
 
Drammen DPS: 
Akuttseksjon døgn, som tidligere var plassert ved Psykiatrisk avdeling Lier, er flyttet og slått 
sammen med Thorsberg på Konnerud. Antall senger er redusert fra 38 til 19. Bemanningen er 
gradvis redusert gjennom naturlig avgang og avvikling av vikariater. En er ikke helt i mål. .   
 
Kongsberg DPS: 
Ny organisasjonsplan ble vedtatt i juni. Antall senger er redusert fra 16 til 11. Grunnturnus er 
sagt opp og ny grunnturnus iverksettes fra uke 50. Arbeidet med innplassering er i gang.  Dette 
er senere enn opprinnelig planlagt, men avdelingen har i mellomtiden holdt stillinger ledig ved 
naturlig avgang. 
 
Ringerike DPS: 
Ny organisasjonsplan ble iverksatt fra 01.09.17. Antall senger reduseres fra 22 til 17 med 
virkning fra nyttår. Dette er senere enn opprinnelig planlagt, men avdelingen har i mellomtiden 
holdt stillinger ledig ved naturlig avgang. 
 
Sykehus: 
Psykiatrisk avdeling Lier er planlagt avviklet og sammenslått med psykiatrisk avdeling Blakstad 
fra 01.03.18.  På grunn av økt tilstrømning av pasienter til Lier tidlig på året har det som et 
midlertidig tiltak vært nødvendig å styrke akuttfunksjonen. Det har vært vanskelig å rekruttere 
nok ansatte til denne akuttfunksjonen. Rent økonomisk har dette medført en mindre økning i 
kostnadene enn forutsatt. Rent faglig har dette vært en krevende situasjon. Det har videre vært 
en full gjennomgang av bemanningsplaner ved øvrige seksjoner. Her viser resultatene at vi ikke 
har klart å effektuere effekter så fort som planlagt, spesielt ved Psykiatrisk avdeling Blakstad. 
Det jobbes videre med dette. 
 
BUPA: 
Tverrfaglig vakt er avviklet som planlagt. Tilpasning av døgndrift er ikke kommet i gang som 
planlagt. Videre er det ikke noen effekter av alle tiltak som er satt i gang for å øke inntektene. Ny 
avdelingssjef tiltrådte 1. september og det jobbes nå videre med tiltakene. 
 
Avdeling for rus og psykiatri (ARA): 
Mer stabil legedekning og noen endringer i bemanning er gjennomført og gir effekt.  Det er også 
gjennomført tiltak for å bedre flyt mellom ARA og sykehuspsykiatrien, samt å øke 
avgiftningskapasitet ved bedre forløpsstyring.  Ny avdelingssjef er tiltrådt og ytterligere tiltak vil 
avklares med leder. 
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Felles: 
Det er gjennomført flere tiltak for å øke polikliniske inntekter. Blant annet er det gjennomført 
kurs for behandlere for å sikre riktig registrering. Det er innført individuelle målkrav for 
produktivitet. Det er overført ressurser fra døgnbehandling til poliklinikk. Etter planen skulle 
dette begynne å få effekt på inntektene fra september. Tiltakene har ikke hatt den ønskede effekt 
i september. Dette jobbes det videre med. 
 
Budsjett 2018 
Det jobbes nå med planleggingen av budsjett 2018. De to store utfordringsområdene det jobbes 
mest med er følgende: 
 

- Tilpasning av døgnkapasitet og tilhørende bemanning i forbindelse med 
sammenslåing psykiatrisk avdeling Blakstad og Lier 

- Økning av poliklinisk aktivitet og tilhørende inntekter, både ved økt ambulant 
kapasitet som nå er i ferd med å bygges opp, og ved økt produktivitet. Her er 
utfordringene størst innen barne- og ungdomspsykiatrien. 
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK  
 
Måltavle pr. september 2017 
 

 
 
Klinikkdirektørs vurdering 
Klinikkens økonomiske resultat for september viser et underskudd 0,2 MNOK og et underskudd 
hittil i år på 3,8 MNOK. Underskuddet er i hovedsak knyttet til lavere polikliniske inntekter enn 
budsjettert innenfor medisinsk biokjemi og bildediagnostikk, samt innleie av radiologer for å 
dekke opp vakante stillinger. Klinikken har hatt relativt høyt sykefravær hittil i år med dertil 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -167 -3 777 -561

Mål 0 0 0

Avvik -167 -3 777 0

I fjor 924 -1 851 2 247

2 Virkelig 24 211 312

Mål 27 223 312

Avvik -3 -11 0

I fjor 24 688 202 283

3 Virkelig 89 % 88 % 88 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik -1 % -2 % -2 %

I fjor 88 % 87 % 88 %

4 Virkelig 73 % 77 % 80 %

Mål 95 % 95 % 95 %

Avvik -22 % -18 % -15 %

I fjor 67 % 79 % 78 %

5 Virkelig 2,1 3,2 3,2

Mål 3,0 3,0 3,0

Avvik -0,9 0,2 0,2

I fjor 2,6 2,1 2,1

6 Virkelig 94 % 95 % 90 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik 4 % 5 % 0 %

I fjor 92 % 93 % 93 %

7 Virkelig 27 327 420

Mål 30 285 404

Avvik -3 42 16

I fjor 20 260 528

7 Virkelig 64 66 65

Mål 65 65 65

Avvik -1 1 0

I fjor 62 65 65

7 Virkelig 626 614 611

Mål 611 609 608

Avvik 14 5 3

I fjor 599 594 595

8 Virkelig 7,0 7,7 7,5

Mål 5,2 6,1 6,3

Avvik 1,8 1,5 1,2

I fjor 5,5 5,7 6,4

9 Virkelig 229 1 831 2 347

Mål 174 1 630 2 167

Avvik 55 201 180

I fjor 225 2 235 2 968

HR
AML brudd
ANTALL 

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET 
Svar innen 5 virkedager 
poliklinikk BILDE
ANDEL

KVALITET 
Gj.sntt svartid normal- 
prioriterte prøver (hud) 
patologi ANTALL UKER

AKTIVITET  
Ekstern poliklinikk 
mikrobiologi 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 5 dager patologi 
ANDEL

AKTIVITET
Eksternt kjøp av blod
ANTALL

KVALITET
Svartid troponin Ø.hjelp i 
akuttmottak
ANTALL minutter

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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høye vikarkostnader. Det er stor variasjon mellom avdelingene, og utviklingen følges tett av 
klinikkledelsen. Klinikken vil ha fokus på å redusere innleie- og lønnskostnader, og holde 
månedsverk i henhold til budsjett. I tillegg vil det være viktig å oppnå poliklinisk aktivitet opp 
mot budsjett for å kunne nå et resultat i balanse. Polikliniske inntekter lå under budsjett i 
september, men det forventes en økning innen sesongbetont aktivitet mot slutten av året, da 
spesielt innenfor mikrobiologi. På tross av forventning om noe økning i polikliniske inntekter og 
stram styring av lønnskostnadene ser klinikken at det kan bli vanskelig å oppnå et resultat i 
balanse og det prognostiserte resultatet viser et underskudd på 0,6 MNOK. Vestre Viken ved 
avdeling for Patologi er anmeldt for bedrageri pga. mistanke om bevisst feilbruk av takster. 
Saken er under etterforskning og det er knyttet usikkerhet til hvilke konsekvenser dette vil 
kunne få for foretaket og klinikken. 
 
Kommentarer til måltavle 
 
Økonomi: 

 
 
Klinikkens resultat for september viser et underskudd på 0,2 MNOK og et underskudd hittil i år 
på 3,8 MNOK.  
 
Inntektene har et negativt avvik i september på 2,4 MNOK og et negativt avvik hittil i år på 9,3 
MNOK. Avviket er i hovedsak knyttet til polikliniske inntekter innen medisinsk biokjemi (3,9 
MNOK) og bildediagnostikk (3,9 MNOK). Innenfor medisinsk biokjemi er det budsjettert med 
økning i henhold til tidligere år, hvor den polikliniske aktiviteten har hatt en aktivitetsvekst fra 
året før på omtrent 10 %, mens aktiviteten hittil i år viser en økning på 3 % i forhold til fjoråret. 
Både i august og september ligger aktiviteten lavere enn fjoråret. Innenfor bildediagnostikk har 
nedetid på enkelte lab’er og mangel på radiologkapasitet medført lavere poliklinisk aktivitet enn 
budsjettert. Polikliniske inntekter innenfor mikrobiologi ligger også under budsjett hittil i år (1,5 
MNOK), men det forventes en økning i inntektene mot slutten av året grunnet sesongbetont 
aktivitet (influensa- og PCR-diagnostikk). 
 
Varekostnadene har et positivt avvik både i september og hittil i år på henholdsvis 0,5 MNOK og 
4,9 MNOK. Avviket er i hovedsak knyttet til lavere aktivitet enn budsjettert innenfor medisinsk 
biokjemi. 
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Det er krevende å rekruttere radiologer, og klinikken har benyttet innleie for å kunne 
opprettholde akseptable vente- og svartider. Innleiekostnadene har et negativt avvik hittil i år på 
1,7 MNOK. Klinikken har fokus på rekruttering og enkelte radiologstillinger blir bemannet de 
neste månedene, men klinikken ser det fortsatt nødvendig å benytte noe innleie også videre. 
 
Lønnskostnadene har et positivt avvik i september på 1,4 MNOK og et positivt avvik hittil i år på 
0,9 MNOK.  
 
Aktivitet: 
 
Ekstern poliklinikk mikrobiologi 
Antall polikliniske analyser (ekstern poliklinikk) innenfor mikrobiologi har økt med 9 % hittil i 
år sammenlignet 2016. Økningen i aktivitet er sesongbetont, og spesielt knyttet til PCR-analyser 
og influensadiagnostikk i begynnelsen av året. Antall analyser ligger under målet for september 
og hittil i år. Det forventes noe høyere sesongbetont aktivitet mot slutten av året. Klinikken har 
fokus på å rekruttere og behold eksterne rekvirenter for å opprettholde den budsjetterte 
aktiviteten. 
 
Eksternt kjøp av blod 
Eksternt kjøp av blod ligger under måltallet for september, men over måltallet hittil i år. På 
grunn av høyt forbruk av blod i desember var lagrene lave i januar. Det har i tillegg vært 
vanskelig å få tappet nok blod på grunn av høyt sykefravær blant giverne over en lengre periode 
i begynnelsen av året, noe som har medført økt behov for eksternt kjøp.  Avdelingen har fokus på 
økt tapping og økt grad av selvforsyning. Trenden fra januar viser nedgang, og det har vært en 
kraftig reduksjon i ekstern kjøp fra januar til juni, mens det i juli og august var behov for å kjøpe 
spesialprodukter til enkelt pasienter. Målet for klinikken er å sørge for at Vestre Viken er 
selvforsynt med ordinære blod og blodprodukter, men noen spesialprodukter vil alltid måtte 
kjøpes eksternt. 
 
Kvalitet: 
 
Svartid - Bildediagnostikk 
Avdeling for bildediagnostikk måler bl.a. svartider 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 %. I 
september ligger faktisk andel på 89 %, mens hittil i år ligger på 88 %. 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 ligger i september på 73 %, mens hittil i år ligger på 77 
%. Pasienter i kreftpakkeforløp blir vurdert etter vanlige medisinskfaglige prioriteringer og er i 
all hovedsak med i gruppen/parameteren andel inneliggende som har fått svar innen neste dag. 
 
Avdelingen ser en vridning fra enkle til mer ressurskrevende undersøkelser både ved 
inneliggende og poliklinisk aktivitet. Generelt må ressurser prioriteres til inneliggende aktivitet 
på bekostning av poliklinisk aktivitet, noe som kan medføre en uønsket økt vente- og svartid for 
de polikliniske undersøkelsene og avdelingen ser at målet på 95 % blir vanskelig å oppnå med 
dagens radiologressurser. 
 
Svartid - Patologi 
Avdeling for patologi måler andel ø-hjelp/registrerte prøver i pakkeforløp som er besvart innen 
5 kalenderdager. Måltallet for 2017 er satt til 90 %. Hittil i år er 95 % av prøvene besvart innen 5 
kalenderdager. Måltallet for gjennomsnittlig svartid for uprioriterte prøver (hudprøver) er satt 
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til 3 uker. Avdelingen opplever en økning i antall prøver, noe som i perioder har medført en 
økning i svartidene. Svartiden hittil i år er på 3,2 uker og avdelingen ser at det med den økende 
prøvemengden kan være utfordrende å nå målet for året på 3 uker. 
 
Svartid - Laboratoriemedisin 
Avdeling for laboratoriemedisin måler blant annet svartid for troponin (biokjemisk 
hjertemarkør) ø-hjelp i akuttmottakene ved de fire sykehusene. Svartiden varierer mellom de 
ulike sykehusene. Gjennomsnittlig svartid i september er 64 minutter mens den hittil i år er på 
66 minutter. Måltallet for 2017 er satt til 65 minutter. Svartiden har gått ned fra i begynnelsen 
av året og avdelingen har fokus på å opprettholde den lave svartiden. 
 
HR indikatorer: 
 
Brutto månedsverk 

 
 
Brutto månedsverk hittil i år ligger 5 månedsverk over budsjett. Avviket skyldes i hovedsak 
økning i bruk av vikarer og overtid i forbindelse med sykefravær. Klinikken gjennomfører tiltak 
for å redusere vikar og variable lønnskostnader ut året. Sykefraværet og vikar-/overtidsbruken 
var fortsatt relativt høy i september, men månedsverkene forventes å ligge under budsjett i for 
november og desember. Prognosen for månedsverk for året ligger på 3 månedsverk over 
budsjett. 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Faktisk 596 600 609 606 602 610 624 633 630 626 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 598
Budsjett 599 600 605 602 599 599 612 631 628 611 604 606
2016 586 585 586 591 586 589 597 615 610 599 596 602

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640



 
 
 

40 
 

Sykefravær 

 
 
 
Sykefraværet for perioden januar – august har vært høyere enn måltallet, 7,7 %, mot måltallet på 
6,4 %.  Sykefraværet ligger fremdeles relativt høyt i august, 7,0 % sammenlignet med samme 
periode i fjor, men viser en nedgang fra begynnelsen av året. 
 
Korttidsfraværet (inntil 16 dager) for perioden har vært på 2,5 % og langtidsfraværet på 5,2 %. 
Sammenlignet med samme periode i 2016 viser sykefraværsprosenten en økning på 1,8 % -
poeng, hvorav økningen i hovedsak ligger i langtidsfraværet. Sykefraværet følges tett og 
fortløpende i alle avdelingene. 
 
 
AML brudd 
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2017 201 203 196 156 198 208 197 224 229 145 99 74
2016 241 269 260 251 221 255 262 237 239 225 264 244
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Antall AML brudd hittil i år ligger 180 brudd over måltallet. Sammenlignet med fjoråret er det en 
reduksjon i antall AML brudd på 19 %.  Avviket mot måltallet hittil i år skyldes blant annet mye 
sykdom hvor vaktene ofte må dekkes av ansatte i 100 % stilling da det er vanskelig å få tak i 
riktig vikarkompetanse på kortsikt. Det er vanskelig å rekruttere radiologer, og lav 
radiologbemanning har medført at det er flere vakante vakter som må dekkes opp. 
Avdelingssjefene følger kontinuerlig opp riktig relevant registrering av AML brudd og har fokus 
på å redusere antall AML brudd. 
 
Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:   
 

 
 
Klinikken viser et underskudd fra ordinær drift pr september på 3,8 MNOK. Resultatet hittil i år 
inkluderer engangseffekter på 2,4 MNOK. Polikliniske inntekter innenfor medisinsk biokjemi og 
mikrobiologi ligger under budsjett. Det er budsjettert med en økning i polikliniske inntekter 
innenfor medisinsk biokjemi i henhold til tidligere års aktivitetsvekst, men denne 
aktivitetsveksten er ikke oppnådd hittil i år. Det forventes noe høyere aktivitet både innenfor 
medisinsk biokjemi og mikrobiologi utover høsten på grunn av sesongbetont sykdom.  I tillegg 
er det forventet en økning i poliklinisk inntekt innen radiologiske undersøkelser 
(Brystdiagnostisk senter) pga. feil i filoversendelser til HELFO tidligere i år (0,2 MNOK).  
 
Styringsfart pr september korrigert for engangseffekter ville gi et underskudd på 4,2 MNOK for 
året. 
 

 
 
Klinikken har budsjettert med en inntektsøkning innen bildediagnostikk knyttet til økt 
poliklinikk CT og MR. Økt aktivitet er ikke oppnådd pga. manglende radiologkapasitet hittil i år, 
men tiltaket forventes å gi effekt gjennom en økning av CT poliklinikk mot slutten av året. 
Klinikken har fokus på bruk av fondsmidler og det er forventet et høyere forbruk ut året enn 
hittil i år.  
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Klinikken har iverksatt tiltak for å redusere kostnadene ut året. Tiltakene innebærer reduksjon 
av variable lønnskostnader og redusert innleie, og skal ha en totaleffekt på 2,4 MNOK. Det er 
stort fokus på å rekruttere inn i faste stillinger for å redusere innleie av radiologer til et 
minimum. Klinikken ser likevel at det kan bli vanskelig å oppnå et resultat i balanse pga. et 
fortsatt relativt høyt sykefravær og vakante radiologstillinger samtidig som den polikliniske 
aktiviteten innenfor laboratoriemedisin (mikrobiologi og medisinsk biokjemi) har vært lavere 
enn forventet også i september. Klinikkens prognostiserte resultat viser et underskudd på 0,6 
MNOK.  
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PREHOSPITALE TJENESTER  
 
Måltavle pr. september 2017 
 

 
 
Klinikkdirektørs vurdering 
Klinikken forventer et resultat på 4,6 MNOK i overskudd for 2017. Det er stort fokus på resultat i 
henhold til budsjett i alle avdelinger i klinikken.  
  

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 276 6 282 4 580

Mål 0 0 0

Avvik 276 6 282 4 580

I fjor 354 1 452 3 267

2 Virkelig 3 478 31 489 42 517

Mål 3 144 31 027 42 067

Avvik 334 462 450

I fjor 3 144 31 027 42 067

3 Virkelig 2 484 23 285 31 411

Mål 2 638 22 759 30 711

Avvik -154 526 700

I fjor 2 637 22 758 30 710

4 Virkelig 1,96 2,09 2,14

Mål 2,15 2,15 2,15

Avvik -0,19 -0,06 -0,01

I fjor 2,15 2,12 2,12

5 Virkelig 336 333 333

Mål 331 328 328

Avvik 5 5 5

I fjor 325 319 322

6 Virkelig 7,4 8,5 8,4

Mål 8,0 8,0 7,9

Avvik -0,6 0,5 0,5

I fjor 6,9 6,6 7,4

7 Virkelig 14 161 382

Mål 33 309 382

Avvik -19 -148 0

I fjor 48 452 637

HR
AML brudd
ANTALL 

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

Prehospitale tjenester Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

AKTIVITET  
AMK telefonhenvendelser til 
113
ANTALL

AKTIVITET  
Oppdrag med ambulanse
ANTALL tusen

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

AKTIVITET  
Pasientreiser Samkjøring
ANDEL
(etterskuddsvis)

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Kommentarer til måltavle 
 
Økonomi: 

 
 
Resultatet viser et overskudd på 0,3 MNOK i september og i perioden januar til og med 
september 6,3 MNOK i overskudd. 
 
Øvrige driftsinntekter ligger 2,5 MNOK høyere enn budsjett pr september. Inntekter for 
utenlandspasienter i ambulansetjenesten og inntekter for frikort i Pasientreiser ligger høyere 
enn budsjett. 
 
Varekostnader ligger 0,7 MNOK over budsjettet pr september. Ambulansetjenesten og 
luftambulansetjenesten har overskridelse på kjøp av medisinske forbruksvarer. Medisiner må 
byttes pga. av holdbarhetsdato og helseekspressene 1 og 3 er nå bemannet med 
ambulansepersonell.  
 
Lønnskostnadene ligger 1,5 MNOK høyere enn budsjett hittil i år. Relativt høyt sykefravær gir 
økt overtidsbruk. Sykepengerefusjon ligger høyere enn budsjettet, men dekker ikke overforbruk 
overtid fullt ut. 
 
Andre driftskostnader ligger 6,1 MNOK lavere enn budsjett som skyldes lavere kostnader til 
pasientreiser.  
 
Aktivitet:   
 
Ambulanseoppdrag 

 
 
Antall ambulanseoppdrag ligger 462 oppdrag tilsvarende 0,5 % høyere enn i perioden januar - 
september 2016.  Aktiviteten ligger høyere enn i fjor i alle måneder bortsett fra februar, mars, 
mai og juni.  
 
Antall gjennomførte ambulanseoppdrag pr september ligger på 31 489. Antall vanlige oppdrag 
ligger lavere enn i fjor, mens akuttoppdragene har en økning på 940 og 7,8 % og 

Akutt Haster Vanlig Sum antall
Endring antall oppdrag jan - sept 2016 / 2017 940 107 -585 462
Endring antall oppdrag jan - sept 2016 / 2017 i % 7,8 % 1,0 % -6,9 % 1,5 %
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hasteoppdragene en økning på 107 tilsvarende 1,0 % i forhold til samme periode i 2016. 
Klinikken følger utviklingen i aktiviteten nøye. 
 
Pasientreiser samkjøringsgrad kommunekryssende turer 
Samkjøringsgraden i perioden jan – august ligger på 2,10. Samkjøringsgrad rapporteres en 
måned på etterskudd. Samkjøringsgraden er viktig for kostnadsutviklingen og blir fulgt nøye 
hver måned. I Helse Sør-Øst er målet at samkjøringsgraden skal være 2. Pasientreiser i Vestre 
Viken har et mål på 2,15 i samkjøringsgrad for 2017. 
 
Kvalitet: 
 
Responstider 
Følgende mål er satt til responstider i driftsavtalen for Prehospitale tjenester:   

• 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, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal  
 
Enkelte kommuner har både tettbebygde og grisgrendte strøk. Drammen, Kongsberg, Ringerike, 
Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Røyken er kommuner som både har tettbebygde og grisgrendte 
steder/ områder.  
 
Målene til responstider for tettbebygde strøk på 20 min ble oppnådd i alle kommuner i Vestre 
Viken i perioden 1.januar til 3.oktober bortsett fra i Røyken. Klinikken finner det nødvendig å 
iverksette tiltak for å bedre responstidene i Røyken og Lier ut fra medisinsk forsvarlighet. 
 
Målene til responstider på 30 min for akuttoppdragene i grisgrendte strøk ble i perioden 
1.januar til 3.oktober oppnådd i alle kommuner i Vestre Viken bortsett fra Kongsberg, 
Krødsherad, Lier og Svelvik.  
 
Målene til responstider på 40 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk for 
kommunene Flesberg, Flå, Hemsedal, Hurum, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal ble oppnådd i alle 
kommuner bortsett fra Flå og Sigdal i perioden 1.januar til 3.oktober.  Klinikken vurderer at 
tiltakene for å bedre responstidene også vil ha effekt i disse områdene fordi ambulansene i 
mindre grad vil flåtestyres ut av sitt primærområde ved tiltakene som beskrives under. 
 
Tiltak for å bedre responstider 
Basert på volumet Vestre Viken har av ambulansetransporter av liggende pasienter som ikke har 
behov for medisinsk overvåkning eller behandling under transport, er det besluttet å innføre en 
ordning med syketransportbiler. Dette planlegges innført fra 01.12.2017 
 
De siste to år har PHT hatt et prosjekt på Drammen ambulansestasjon med 
anestesilegebemannet ambulanse på ukedager i tidsrommet 08:00 - 16:00. Tilbudet med 
anestesilege i ambulansetjenesten ønskes kontinuert i 2018. Det er imidlertid på nåværende 
tidspunkt ikke besluttet i hvilken form tilbudet skal driftes. 
 
Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus har nylig innført en ordning med beredskapspunkt i sitt 
område. Dette er en ordning hvor ambulanseressursene i perioder står i beredskap på et 
forhåndsdefinert geografisk sted, i stedet for å returnere til ambulansestasjon når de er ledige.  
Stedet er definert ut i fra områder ambulansetjenesten har høy aktivitet og 
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responstidsutfordringer. Erfaringene i Oslo er meget gode. Ambulanseavdelingen vurderer at 
dette er et tiltak som må innføres i tettstedet Drammen.  
 
For å møte oppdrag der pasienter skal overføres til Rikshospitalet for blant annet PCI 
behandling tidlig på morgenen, vil det blir foretatt korrigeringer i turnus på stasjonene 
Drammen og Ringerike. Dette medfører at en ambulanse på hver av de nevnte stasjonene skal ha 
oppstart kl. 07:00. Tiltaket skal møte behovet for transportoppdrag til denne pasientkategorien, 
samt å være i beredskap for akutte oppdrag.  Iverksettelse av tiltak: Drammen 23.10.2017 og 
Ringerike 30.10.2018 
 
Det er besluttet å innføre en dedikert operatørplass på AMK på hverdager. Operatørens oppgave 
er å koordinere alle bestilte transportoppdrag på en hensiktsmessig måte. Rekvirenter skal 
forholde seg til vanlige rekvireringsrutiner og AMK vil vurdere hvilken transporttype som er 
best egnet. Det er utarbeidet prosedyrer om bruk av flerbåreambulanser som nå er godkjent i 
fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst. Iverksettelse av tiltak: 01.12. 2017.   
 
Det vil bli gjennomført evaluering av tiltakene med tanke på effekt på responstidene både i 
grisgrendte og tettbygde strøk og eventuelle korrigeringer må gjennomføres dersom det finnes 
nødvendig. 
 
AMK svartid 
AMK sentralen har som mål at 90 % av alle nødsamtaler skal være besvart innen 10 sekunder. 
Med svartid menes her tiden fra det begynner å ringe i telefonen på AMK til samtalen besvares. 
AMK oppnådde svartider på 94 % i gjennomsnitt i perioden januar til og med september.  
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HR indikatorer: 
 
Brutto månedsverk  

  
  
Forbruk av brutto månedsverk ligger på 333 i gjennomsnitt for perioden januar til og med 
oktober. Brutto månedsverk ligger 5 årsverk høyere enn budsjettet i perioden januar til og med 
oktober. Sykefraværet har vært høyt i 2017. I oktober ligger brutto månedsverk på 336 mot 
budsjettert 331, 5 årsverk høyere enn budsjett.  
 
Overtallsbemanningen i ambulansetjenesten som ble igangsatt 24.10.2016, benyttes fullt ut og 
har gitt reduksjon i vikarbruk, men høyt sykefravær gir overskridelse i overtidsbruk. Alle vakter 
ved kort- og langtidsfravær må erstattes fullt ut i ambulansetjenesten. 
 
Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2017 ligger på 328 og prognosen for 2017 ligger på 
333.  
  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 332 330 328 330 326 330 338 340 340 336 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 332
Budsjett 320 322 328 327 328 326 328 336 338 331 334 322
2016 308 311 318 316 319 318 318 326 331 325 338 333
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Sykefravær  

 
  
Sykefraværet ble redusert fra 7,8 % i 2015 til 7,4 % i gjennomsnitt for 2016. Sykefraværet i 
2017 i perioden januar til og med august ligger på 8,5 % mot budsjettert 8,1 %. 
 
Lederne i klinikken jobber meget aktivt med sykefraværsoppfølging og tar raskt kontakt med 
sykemeldte. 
 
AML brudd 

 
 
Det jobbes meget aktivt med AML brudd i klinikken. 
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:  

 
 
Prehospitale tjenester har et overskudd fra ordinær drift pr september på 6,3 MNOK. 
Kostnadsreduksjonen på pasientreiser og inntekter fra utenlandspasienter forventes ikke å 
fortsette på samme nivå som pr. september 2017 og reduseres med 4,9 MNOK. 
 
Ut året PHT 

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år 6 756  
Engangseffekter ut året -2 176  
Sum av klinikkens tiltak p.t. 0  

Prognose for året inkl. tiltak 4 580  

 
I engangseffekter ut året på 2,2 MNOK ligger forventet aktivitetsøkning i pasientreiser i 
høstmånedene og overtidsbruk i ambulansetjenesten. Ambulansetjenesten har planlagt 
innføring av hvit bil som vil bedre responstidene, men øke driftskostnadene de siste månedene i 
år. 
 
Prognosen vurderes til 4,6 MNOK i overskudd.   
  

Hittil i år PHT
Resultat hittil i år 6 282

Periodiserings- og engangseffekter -4 860 
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter 158
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 474

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år 6 756
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INTERN SERVICE  
 
Måltavle pr. september 2017 
 

 
 
Klinikkdirektørs vurdering 
Intern Service utviklet en omfattende tiltakspakke for budsjett 2017 på 22 MNOK. Dette var 
nødvendig effektivisering for å håndtere de store kostnadsøkningene som treffer klinikken i 
løpet av året. Tiltakene skulle dekke inn økninger innen leiekostnader, servicekontrakter og 
øvrige driftskostnader, i tillegg til kravet om den årlige effektiviseringen for klinikken. En stor 
del av kostnadsbasen i Intern Service er dessuten vanskelig å påvirke for inneværende år. Dette 
gjelder kostnader til Sykehuspartner, energiforbruk, kommunale avgifter og lignende. Prosessen 
rundt gjennomføring av tiltakene følges nøye, og klinikken ser at flere av tiltakene ikke kan 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 1 059 3 550 3 695

Mål 0 0 0

Avvik 1 059 3 550 3 695

I fjor 2 363 -3 001 1 440

2 Virkelig 545 540 539

Mål 527 534 532

Avvik 18 7 7

I fjor 541 550 546

3 Virkelig 9,3 10,2 10,0

Mål 9,7 9,7 9,7

Avvik -0,4 0,5 0,3

I fjor 7,5 9,1 9,2

4 Virkelig 42 537 600

Mål 50 341 478

Avvik -8 196 122

I fjor 33 309 382

5 Virkelig 19 215 314

Mål 19 221 314

Avvik -1 -7 0

I fjor 16 216 313

6 Virkelig 324 326 333

Mål 364 329 333

Avvik -40 -3 0

I fjor 364 329 333

7 Virkelig 241 241 180

Mål 230 230 180

Avvik 11 11 0

I fjor 254 256 256

8 Virkelig 25 % 25 % 25 %

Mål 24 % 23 % 25 %

Avvik 1 % 1 % 0 %

I fjor 26 % 23 % 23 %

9 Virkelig 1,16 1,15 1,15

Mål 1,14 1,15 1,15

Avvik 0,02 0,00 0,00

I fjor 1,16 1,15 1,16

8 Virkelig 69 % 77 % 80 %

Mål 80 % 80 % 80 %

Avvik -11 % -3 % 0 %

I fjor 73 % 48 % 51 %

MTU- Andel periodisk 
vedlikehold iht plan

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 - Sorteringsgrad 
materialgjenvinning

IKT - Antall IKT tjeneste i 
tjenestekatalog med 
Sykehuspartner (skal 
reduseres)

HR
AML brudd
ANTALL 
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gjennomføres eller har forsinket effekt. Det er implementert nye tiltak gjennom året for å 
kompensere for dette. Utviklingen av disse gjengis nedenfor.  
 
Kostnadene til Sykehuspartner er lavere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet. Dette skyldes 
i hovedsak en samlet reduksjon av kostnader til regionale prosjekter, herunder er infrastruktur 
moderniseringsprosjektet (iMod) stoppet. Det forventes ut ifra dette at IKT området vil vise et 
overskudd målt mot budsjett ved årets slutt.  
 
Intern Service har et overskudd mot budsjett hittil i år på 3,55 MNOK. Hovedårsaken til dette er, 
som nevnt over, overskudd innenfor IKT området i tillegg til et positivt resultat på 
lønnsområdet. Det er også et overskudd på energiforbruk så langt i år. Klinikken har merforbruk 
på driftskostnader til medisinskteknisk utstyr, porto, transportmidler og tekstiler samt til avfall-
/ og kommunale avgifter.  
 
For øvrige parametere er det AML brudd, sykefravær og forbruk av månedsverk som har 
utviklet seg negativt i forhold til plan, disse kommenteres særskilt nedenfor. 
 
Kommentarer til måltavle 
 
Økonomi: 

 
 
Økonomisk resultat viser et overskudd på 3,55 MNOK målt mot budsjett hittil i år. Hovedårsaken 
til overskuddet er innenfor IKT området og skyldes reduserte kostnader til regionale prosjekter, 
herunder infrastruktur moderniseringsprosjektet (iMod), samt redusert kostnad til 
arbeidsflater. I tillegg er det vakant stilling. Det er overskudd på lønnsområdet som i hovedsak 
skyldes gjennomføring av tiltak, herunder et prosjekt knyttet til automatisering av renhold, samt 
frikjøp tidlig på året av prosjektstillinger innenfor IKT området.   
 
Inntekter og varekostnader utvikler seg, i stor grad, i tråd med budsjettet. 
 
Lønnskostnadene ligger 4,8 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Dette skyldes i hovedsak tre 
forhold. HSØ har frikjøpt personell innenfor IKT området, for å delta i gjennomføring av 
regionale prosjekter. Disse kostnadene refunderes og reduserer lønnskostnadene. I tillegg ble et 
større omstillingsprosjekt innenfor renholdsområdet effektuert ultimo 2016. Dette har gitt 
positive resultater på lønnskostnadene hittil i år.  Til slutt er det hittil i år ikke forbrukt 
kompetansemidler i tråd med budsjettet.  
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Andre driftskostnader viser et merforbruk på 1,5 MNOK hittil i år. Innenfor IKT området er det 
lavere kostnader til tjenester kjøpt av Sykehuspartner, som beskrevet over. Driftskostnader til 
medisinskteknisk utstyr, avfall- / og kommunale avgifter samt til porto, transportmidler og 
tekstiler viser et merforbruk. Merforbruk for driftskostnader til medisinskteknisk utstyr skyldes 
økte kostnader til vedlikehold, som følge av betydelig økte investeringer de siste årene. Øvrige 
økninger skyldes i hovedsak omstillingstiltak som ikke har gitt tilstrekkelig effekt 
 
Aktivitet: 
 
ENERGI (energiforbruk KwH pr m2 oppvarmet areal) 
For måling av energiforbruk pr m2 er periodisering av måltallene satt i forhold til utviklingen i 
fjor. Akkumulert er forbruket noe lavere enn planen. Det forventes at forbruket vil ligge på om 
lag samme nivå som i fjor, ved årets slutt. Energiforbruk har stort fokus i foretaket og følges tett.   
 
TEKSTILER (forbruk av personaltøy målt mot antall månedsverk) 
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 i henhold til plan hittil i år. Det er tiltak under arbeid for å sikre 
like rutiner for tekstilhåndtering på sykehusene.  Klinikken vil periodevis gå igjennom 
resultatene med klinikkene, for å sikre optimal ressursutnyttelse.  
 
IKT (antall IKT tjenester i tjenestekatalog med Sykehuspartner) 
Intern Service har som målsetting å redusere antall IKT-tjenester i tjenestekatalogen til 
Sykehuspartner fra 252 til 180 i løpet av 2017. 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 
2017. Foreløpig er resultat høyere enn plan. 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.  
 
MAT (antall middager ift antall liggedøgn – somatikk) 
Antall middager målt mot liggedøgn er i tråd med planen hittil i år. Klinikken har etablert 
samarbeid med øvrige klinikker for å samstemme matbestillinger mot det faktiske forbruket, og 
klinikkene har generelt blitt flinkere til å bestille riktig antall middager i forhold til behovet. 
 
MTU (andel periodisk vedlikehold iht plan) 
Klinikken har som målsetting at 80 % av det planlagte vedlikeholdet av medisinskteknisk utstyr 
skal være gjennomført i løpet av 90 dager. Funksjonelle arbeidsprosesser tilsier at det alltid vil 
være en andel som går utover 90 dager, men det er fokus på at andelen skal være så lav som 
mulig. Fra 2015 har andelen gjennomførte vedlikeholds jobber innen fristen økt betydelig. 
Målsettingen i år er at dette ligger stabilt på 80 % hver måned. Resultatet hittil i år er 77 %.  
 
Kvalitet: 
 
AVFALL (sorteringsgrad på avfall til materialgjenvinning) 
Av avfall som sorteres, er det mest miljøvennlig å sortere avfall til materialgjenvinning. Dette 
består av matavfall, papp/papir, plast, metall og glass. Fokus i år vil være økt tilrettelegging i 
kantiner og vestibyler, samt å vurdere etablering av sortering av plastkanner der forbruket av 
dette er stort. Avfall til materialgjenvinning vil variere noe fra måned til måned fordi ikke alle 
fraksjoner som inngår leveres hver måned. Hittil i år er resultatet bedre enn målet. 
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HR indikatorer: 
 
Brutto månedsverk  

  
 
Forbruk av årsverk i Intern Service ligger på 540 for perioden jan – okt, 6,6 årsverk høyere enn 
budsjettert. Inkludert i tallene er frikjøp av IKT personell hvor lønnsmidler for dette personellet 
refunderes fra HSØ, mens antall årsverk ikke reduseres. Videre er det høyere refusjoner for 
sykelønn- og fødselspenger enn forutsatt, samtidig som vikarkostnader ikke har økt tilsvarende. 
Dette gir seg også utslag i lavere lønnskostnader, men viser ikke tilsvarende reduksjon i forbruk 
av årsverk.  
 
Lønnsområdet viser også et underforbruk målt mot budsjett hittil i år. Det ligger inne 
omstillingstiltak som reduserer budsjettet med 5,6 årsverk i 2017. Utover dette har klinikken 
fram til ca. 1. oktober i år, opprettholdt kravet om ansettelsesstopp i 2017.  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 529 533 522 520 530 527 548 582 568 545 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 534
Budjsett 531 529 526 521 517 521 534 568 562 527 522 526
2016 548 541 551 545 544 538 548 573 572 541 529 525

450

470

490

510

530

550

570

590



 
 
 

54 
 

Sykefravær  

 
   
Sykefraværet i klinikken ligger over plan hittil i år og for tilsvarende periode i fjor. For siste 
måned (august) ligger sykefraværet på 9,3 %, dette er bedre enn plan, men fortsatt høyere enn 
fjoråret for måneden. Det har vært en svak reduksjon i korttidsfraværet fra 2016, og en noe 
høyere økning i langtidsfravær. Sykefraværet følges tett og regelmessig i alle avdelingene og 
målsettingen for 2017 er å redusere fraværet.  
 
AML brudd 
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Antall brudd viser en nedgang nå for september. Resultatet er også lavere enn målet denne 
måneden. I løpet av sommermånedene har det vært en økning i antall brudd.  Det synes som at 
regelsett for alle hjelpeplaner og ferievikarer ikke har blitt registrert i GAT.   
Brudd i Intern Service er som tidligere i år fordelt på flere bruddtyper, med en overvekt på 
brudd på reglen om fri på søndager og ukentlig arbeidsfri. 
 
Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose: 
 

  
 
Intern service viser et overskudd fra ordinær drift hittil i år på 3,55 MNOK. Hensyntatt 
engangseffekter som utbetalt bonus tidlig på året og økte lønnskostnader, som vil komme, gir 
det et månedlig overskudd ut året på 0,3 MNOK. Dette vil gi et akkumulert resultat for året på -
4,4 MNOK.   
 

 
 
Klinikken forventer engangseffekter på ca. 1,3 MNOK ut året. Intern Service har nedjustert 
omfanget av servicekontrakter på MTU. Dette har gitt god effekt på resultatet hittil i år, men det 
forventes noe høyere kostnader som følge av flere reparasjoner framover. Det er samtidig et 
mindre forbruk på driftskostnader til bygg, som tilskrives lavere aktivitet i utøvende avdeling i 
ferien. Det forventes at kostnadene vil øke framover.  
 
Budsjett 2017 inneholder kostnadsreduksjoner på 8,9 MNOK som ikke ble løst med konkrete 
tiltak før budsjettarbeidet var sluttført.  Klinikken har i etterkant utarbeidet nye tiltak. Den nye 
tiltakspakken estimeres til å gi følgende effekt ut året: 
 

 
 

Hittil i år KIS
Resultat hittil i år 3 550

Periodiserings- og engangseffekter -950 
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter 289
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 867

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år 4 417

Ut året KIS

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år 4 417
Engangseffekter og korreksjoner -1 367 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 645

Prognose for året inkl. tiltak 3 695

Resultatkrav 0
REST  positiv = tilstrekkelig tiltak, negativ = uløst utfordring 3 695

Tiltak Okt Nov des Total ut året
Gjennomgang av avtaler MTU - 175 - 175 - 175 - 525
Jonatan clean ved HSS - 30 - 30 - 30 - 90
Ny avtale mobiltelefoni - 10 - 10 - 10 - 30
SUM - 215 - 215 - 215 - 645
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Intern Service har gjort en gjennomgang av gjeldende servicekontrakter av det 
medisinsktekniske utstyret. Kontraktene er gjort rimeligere ved å justere enkeltkontrakter fra 
fullservice til periodisk vedlikehold eller ved å ta ut enkeltkomponenter av kontraktene. Dette 
gir reduserte kostnader, men redusert tilbud fra leverandørene. Tiltaket medfører økt risiko for 
at det kan bli nødvendig å foreta flere reparasjoner for egen regning enn tidligere. Videre 
standardiseres renholdet ytterligere ved innføring av automatisert renhold også ved den siste 
lokasjonen i VVHF (HSS). Utover dette er det utarbeidet ny avtale for bruk av mobiltelefoni.    
 
Samlet omstillingspakke i budsjettet og effekt av nye tiltak skal, sammen med et forventet 
overskudd innenfor IKT området, gi et estimert overskudd for året på ca. 3,7 MNOK.  
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Bakgrunn  
Med virkning fra 1.januar 2017 er det innført en ordning med merverdiavgiftskompensasjon for 
helseforetakene. Innføring av merverdiavgiftskompensasjon innebærer at helseforetakene får 
kompensert utgifter til merverdiavgift på varer og tjenester som inngår i driften av 
virksomheten.   
 
Formålet med lovendringen er å skape et nøytralt grunnlag for å likestille egenproduksjon og 
eksternt kjøp av tjenester fra private tilbydere. Ønsket fra regjeringen er at oppgaver skal løses 
på en samfunnsøkonomisk effektiv måte. Lovendringene åpner for en større grad av 
privatisering, da prisene for kjøp av tjenester fra eksterne leverandører blir lavere for foretaket.  
 
Som følge av lovendringen kan det være aktuelt å vurdere konkurranseutsetting av tjenester 
som i dag gjøres i egen regi. I Økonomisk Langtidsplan 2018-2021 (ØLP) er 
konkurranseutsetting nevnt som mulig effektiviseringstiltak. I forbindelse med styrets 
behandling av ØLP i april 2017 (sak 024/2017), ble administrasjonen bedt om å legge frem en 
sak om mulighetsrom knyttet til innføring av merverdiavgiftskompensasjon i foretaket. 
 
Saksutredning  
Konkurransesetting er ingen ny ide.  VVHF bruker allerede eksterne leverandører til å drifte 
flere områder (avfallshåndtering, tekstiler, matproduksjon osv.).  Eksterne leverandører er i 
hovedsak brukt på områder der de kan levere like god eller bedre kvalitet til lavere pris, og/eller 
der VVHF mangler kunnskap og/eller kapasitet til å utføre oppgaven. En felles betegnelse for de 
områder hvor VVHF bruker eksterne leverandører, er at de er ikke-medisinske tjenesteområder 
(dvs. utenfor kjernevirksomheten).      
 
Innføring av merverdiavgiftskompensasjon for helseforetak ble varslet høsten 2016.  I tråd med 
intensjonene ved innføring satt VVHF ved Klinikk for Intern service (KIS) i gang med å utrede 
hvilke muligheter innføring ga.  Høsten 2016 bestilte KIS en utredning av konsulentselskapet 
Ernst & Young (EY).  Formålet med utredningen var å vurdere om det er områder som kan 
vurderes konkurranseutsatt. Etter avtale med klinikken utarbeidet Ernst & Young en 
mulighetsstudie for fire avdelinger i KIS, henholdsvis Eiendomsdrift, Servicetjenester, Renhold 
og tekstil samt Matforsyning.   
 
Rapporten fra Ernst & Young har følgende utsagn: 
• Lavere sykefravær ved bruk av ekstern leverandør 

Det legges til grunn at konkurranseutsetting vil gi et lavere sykefravær enn i dag. For 
kommuner viser rapporten at det jevnt over er lavere sykefravær i NHO’s medlemsbedrifter 
når de utfører oppgaver for offentlige kunder, enn når de offentlige utfører tjenesten selv. 
Dette forklares i rapporten med at eksterne leverandører har større fleksibilitet i bruken av 
sitt personale.  
 

• Like god eller bedre kvalitet 
Rapporten viser at kvaliteten ikke bør bli dårligere ved en konkurranseutsetting. Dette 
skyldes blant annet at en konkurranseutsetting tvinger foretaket til å spesifisere tjenestene 
mer detaljert. Dette tydeliggjør tjenesten for både ekstern leverandør og intern bestiller, og 
gir omforente kvalitetskrav.  

 
• Uendret servicenivå 

Servicenivået på tjenestene vil fastsettes av VVHF basert på kjernevirksomhetens behov. 
Nivået vil dermed ikke påvirkes av om tjenesten utføres av en intern ansatt enn en ekstern 
leverandør.    
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• Like høyt kompetansekrav 
Krav til kompetanse hos ekstern leverandøren vil være det samme som ved dagens egenregi, 
men arbeidet med å fylle eventuelle kompetansegap flyttes til leverandøren.  

 
Det er vanskelig å estimere kostnadsreduksjoner ved konkurranseutsetting på nåværende 
tidspunkt, da det er vanskelig å finne adekvate sammenligninger med kostnader fra privat 
sektor. Eventuelle besparelser må beregnes fra case til case, basert på konkrete anbud fra 
leverandører. Det er allikevel grunn til å tro at VVHF vil kunne oppnå en økonomisk besparelse 
ved å konkurranseutsette flere driftsområder. Erfaring fra privat næringsliv viser en tydelig 
trend der flere og flere områder konkurranseutsettes. Dette anses som tegn på at 
konkurranseutsetting er effektivt og lønnsomt for bedriftene. 
 
I tillegg til potensielle besparelser i driftskostnader, kan en konkurranseutsetting til ekstern 
leverandør medføre endring i ansvar for investering i maskiner og utstyr for produksjon av de 
ikke-medisinske tjenestene. Der det på et sykehus som regel er knapphet på investeringsmidler 
og strenge vurderinger knyttet til prioriteringer, vil en privat aktør løpende kunne investere i 
teknologi og utstyr.  
 
Veien mot konkurranseutsetting er lang og har mange utfordringer. Ernst og Young deler 
prosessen inn i 3 faser: forstudie og strategi, leveransekonsept og implementering.  Prosessen 
fra oppstart til implementer kan ta inntil ett år.  Det krever en god prosess for at resultatet skal 
være vellykket. 
 
Anbudsprosesser for konkurranseutsetting er komplisert og omfattende. VVHF er underlagt lov 
om offentlig anskaffelser. Helse Sør Øst (HSØ) har pr dags dato ingen avtaler med potensielle 
leverandører for levering av ikke-medisinske tjenesteområder. Dette kompliserer prosessen da 
det ikke finnes eksisterende avtaleleverandører som VVHF kan benytte i anbudsprosess. 
Oppdrag og bestilling 2017 for Vestre Viken inneholder ingen konkrete bestillinger eller 
målsetninger knyttet til konkurranseutsetting. Etablering av regionale avtaler med 
tjenesteleverandører på ikke-medisinske tjenester vil være en stor fordel, da det vil være et godt 
grunnlag for konkurranseutsetting. Det vil forenkle anbudsprosessen, og gjør VVHF bedre i 
stand til å estimere potensielle driftsgevinster ved konkurranseutsetting. 
 
Valg av leveransemodell for konkurranseutsetting vil være sentralt for hvilke resultater som 
oppnås. Bransjen går i en retning der en beveger seg bort fra enkeltkjøp av tjenester til 
integrerte partnere som tar et helhetsansvar for driften. Dette reduserer kompleksitet i 
oppfølgingen av leverandøren og skaper fokus på kvalitet og sluttresultat. En integrert leveranse 
setter imidlertid større krav til intern bestillerkompetanse.  
 
Konkurranseutsetting forutsetter at det etableres en intern bestillerorganisasjon som har 
oppgaven med bestilling og mottak av tjenester på vegne av kjernevirksomheten. Bestillere må 
ha tilstrekkelig fagkunnskap til å kunne utfordre og følge opp leverandøren, og de må ha en 
intern kontaktflate som sikrer ivaretagelse av klinikkenes behov.  
 
Konkurranseutsetting forutsetter god involvering av de ansatte som i dag jobber med de 
definerte oppgaver.  Situasjonen krever omstilling, og oppleves ofte om truende og preget av 
usikkerhet for de som er berørt.  I mange tilfeller vil konkurranseutsetting gi en 
virksomhetsoverdragelse av det området det gjelder til ekstern leverandør.  Det betyr i praksis 
at de ansatte overdras til leverandøren ved inngåelse av avtalen.  Det vil gi endrede arbeidsvilkår 
for de enkelte på sikt.   
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Et av arbeidsvilkårene som berøres ved en virksomhetsoverdragelse er pensjonsordningen.  De 
ansatte som overdras til tjenesteleverandøren vil tre ute av VVHFs pensjonsordninger og inn i 
leverandørens.  Lov om obligatorisk tjenestepensjon sikrer at alle arbeidstakere i Norge har rett 
til en trygg pensjon, men arbeidsgiver i privat sektor kan velge enten innskuddsbasert ordning 
eller ytelsesbasert pensjonsordning. Ytelsesbasert pensjon virker på samme måte som 
ytelsespensjon i offentlig sektor. Ved innskuddspensjon betaler arbeidsgiver inn et fastsatt årlig 
innskudd til en pensjonsordning for den ansatte. Eventuelle endringer i pensjonsvilkår vil 
påvirke de berørte ansattes pensjonsrettigheter og økonomi ved oppnådd pensjonsalder. 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Økt grad av konkurranseutsetting er en naturlig utvikling som følge av endret 
merverdiavgiftslovgivning .  Gjennomføring av konkurranseutsetting krever ett års 
planleggingstid. Dersom konkurranseutsetting skal gi effekter for budsjett 2019, må prosessen 
starte høsten 2017.   
 
Administrerende direktør har drøftet temaet med øvrige helseforetak i foretaksgruppen HSØ, og 
er så langt ikke kjent med vesentlig økning i konkurranseutsetting, og heller ikke kjent med at 
nye avtaler er inngått for å øke tjenestekjøp på nye områder som for eksempel renhold og 
kjøkkentjenester.   
 
Etablering av en særskilt strategi i VVHF som ikke har sin forankring i foretaksgruppen fremstår 
som krevende.  På den annen side har VVHF et stort behov for å utnytte alle muligheter for 
kostnadsreduserende tiltak.   
 
Ved eventuell konkurranseutsetting vil det være viktig å involvere og ivareta de ansatte gjennom 
hele prosessen.   
 
Administrerende direktør inviterer styret til en drøfting om konkurranseutsetting av ikke-
medisinske tjenester inn mot budsjett 2019.   
 
 
 
Vedlegg:  
 

1. Mulighetsstudie ved konkurranseutsetting av tjenester av 8.2.2017 
(Ernst & Young) 
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Side 4

Mulighetsstudie ved konkurranseutsetting av
tjenester
I forbindelse med endring av merverdiavgiftsreglene for helseforetakene ønsker Vestre Viken HF (VVHF) og vurdere
mulighetene for innsparinger ved å konkurranseutsette tjenester* som i dag gjøres i egenregi. Etter forslag i Prop. 1 S
(2016-2017) for Helse- og omsorgsdepartementet innføres det en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene
fra 1. januar 2017. Innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift innebærer at helseforetakene vil få kompensert
utgifter til merverdiavgift på varer og tjenester som inngår i driften av virksomheten.

Formålet med lovendringene har vært å skape en nøytral merverdiavgift slik at oppgaver kan løses på en mer
samfunnsøkonomisk effektiv måte. Lovendringene åpner for en større grad av privatisering. Det ble gjennomført
høringsrunde høsten 2015. Høringsinstansene ble særlig bedt om å vurdere hvorvidt investeringer skulle omfattes av
ordningen, slik det i utgangspunktet var lagt opp til, men utfallet ble at investeringer ikke inkluderes i ordningen.

Som hovedregel gis helseforetakene full kompensasjon for merverdigavgift på alle varer og tjenester som anskaffes.

EY sin oppgave har vært å utarbeide et mulighetsstudie for fire avdelinger i Klinikk for Intern Service VVHF, henholdsvis
Eiendomsdrift, Servicetjenester, Renhold og tekstil samt Matforsyning.

Kilde: Regelverk om nøytral merverdiavgift for helseforetak, November 2016, Helsedirektoratet
*Med konkurranseutsatte tjenester menes i denne studien leveranser som ikke utføres i egen regi, men utføres av eksterne leverandører.
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Vestre Viken HF

Eiendomsdrift

Servicetjenester

Renhold og tekstil

Matforsyning

Medisinsk teknologi (MTA)

Teknologi og eHelse

Eiendomsforvaltning og utvikling
(EFU)

Klinikk for Intern service:

Kilde: Dokumenter fra Vestre Viken

Lokasjoner

Ringerike

Kongsberg

Blakstad

Bærum

Drammen

Lier

Sykehus

Steder med
pasientbehandling

Ambulansestasjoner
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Nøkkeltall Vestre Viken HF- Prognose 2016 totalt
for somatikk og psykiatri

Polikliniske
konsultasjoner

614 768

Ansatte

9 450

Antall liggedøgn

348 828

Sengeplasser

1 049

Kilde: Prognose 2016 Vestre Viken HF
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Side 8

Oversikt over totale driftskostnader (i tusen kr)

140.097

73.394

179.170

496.182

103.521

I denne mulighetsstudien er det kun sett på de fire avdelingene Eiendomsdrift, Servicetjenester, Renhold og tekstil samt
Matforsyning.
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969.391

62.926

66.405

351.917

Total
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Renhold
og tekstil

Teknologi
og eHelse

EFUMTAService-
tjenester MatforsyningEiendomsdrift

Kilde: Prognose 2016 Vestre Viken HF
* Inkluderer 9,2 MNOK i kostnad knyttet til produksjon av varmmat fra Sykehuset i Vestfold

*
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Leveransemodellen til Klinikk for Intern service i
Vestre Viken HF

► Klinikk for Intern Service leverer FM tjenester samlet til klinikkene og stabene
► Avdelingene i Klinikk for Intern Service er avhengige av samhandling og leveranser til og fra hverandre

Kilde: Klinikk for Intern Service Vestre Viken

Intern Service

Matforsyning

Renhold og
tekstil

Service-
tjenester

Eiendomsdrift

Medisinsk
teknologi

Teknologi og
eHelse

Eiendoms-
forvaltning

Klinikk DS, BS,
RS,KS

PHR, KMD, PHT
Staber

Vaskemaskiner, kjøleskap,
frysere, ventilasjon, kjøling,
fettavskillere, transport,
Investering grunnutstyr

Senger, sengevaskerier,
madrasser, skittentøy,
inventar, vaskemaskiner,
investering grunnutstyr

Senger, rullestoler, avfall,
madrasser, biler, Id kort,
parkering, sikkerhet,
investering grunnutstyr

Vannrenseanlegg,
prosjektarbeid,  UPS
elektro, gass, installasjon,
scoopvaskemaskin

Svakstrømsanlegg,
datarom, kjøling, sikkerhet

Havarier, prosjektarbeid,
investeringer, faglig arbeid,
befaringer, bygg håndbok

Eksterne
Leverandører

Sykehuspartner
Bama, SiV, MIX,

Lilleborg,
Leaseplan,
Bypost m.fl.

Eksempler på grensesnitt:
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VVHF har påpekt at det er spesielle forhold
knyttet til utførelse av tjenester ved helseforetak

► Krav om fagbrev og fokus på kompetansebygging innenfor alle avdelinger
► Pasienter trenger ekstra pleie og omsorg, og arbeid i pasientnære omgivelser må utføres med varsomhet
► Redusert tilgjengelighet – på grunn av pasientbehandling (pågående operasjoner etc.)
► Personrisiko ved arbeid i enkelte områder
► Pasientnærhet medfører strenge krav til taushetsplikt
► Døgndrift, dette medfører økt belastning på arealer, f.eks. driftstimer på heiser
► Teknisk komplisert infrastruktur og grensesnitt mot MTU
► Smitteavfall og rådgivning til håndtering av frakt av farlig avfall
► Forsyningssikkerhet (Redundans)
► Åpne sykehus medfører redusert sikkerhet for ansatte og pasienter (tyverier og annet).
► Vedlikeholdsetterslepet til sykehusbyggene
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VVS, elektro, bygg, vedlikehold, senger, uteområder,
parkering, vaktmestertjenester, teknisk vakt, internkontroll og
sikkerhet inkl. brannvern.

Eiendomsdrift
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Nøkkeltall for Eiendomsdrift

Eiendomsdrift Dimensjon VVHF 2016
Totale driftskostnader regnskap Kr tusen 179 170

Brutto månedsverk BM 78,2

Lønnskostnader eksklusive
pensjon

Kr tusen 42 614

Sykefravær % 6.9

Antall stillingshjemler Antall 74

Areal eiet, brutto – totalt M2 274 082

Areal leiet, brutto – totalt M2 42 858

9

17

14

12

78

12
81

PsykiatriBSDSHSSRSKSFelles
seksjon

TotalSikkerhet
og IK

seksjon

5

Avdeling eiendomsdrift ED har i 2016 totalt 78 brutto
månedsverk, disse fordeles slik per seksjon:*

Kilde: Prognose 2016 Vestre Viken HF
*Kilde: Eiendomsdrift Vestre Viken HF
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0

32
8

34
3

34
8

37
2

Drammen Bærum Ringerike Kongsberg

Areal m2 brutto Budsjett per m2 (kr)

Fordeling av driftsmidler for de somatiske sykehusene*

12%

9%
24%

33%
2%4%

6%

7%
4%

► Eiendomsdrift

Energi

Servicekontrakter
(Inkl. lovpålagt)

Vedlikehold
Kommunale avgifter
Lønn (eks. pensjon)

Eksterne tjenester
Leiekostnader

Lønn - pensjon
Annet
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Tjenestebeskrivelse Eiendomsdrift (1:2)

Kjernetjenester Servicenivå

Innmelding av bygningsmessige behov,
tekniske feil og akutte hendelser

Akutte feil med fare for liv og helse eller fare for skade på eiendom overstyrer alle
prioriteringer, kontakt teknisk vakt omgående.

Lovpålagt internkontroll og planlagt
mindre vedlikehold

Sikre at lovpålagte kontroller gjennomføres og dokumenteres innen brann, elektro, vvs,
bygg og utendørsområder.

Nyanskaffelser ved utvidelser Eiendomsdrift skal alltid involveres før bestillingen. Dette for å sikre at eksisterende
anlegg kan håndtere bestillingen, samt at lovkrav ivaretas og nødvendige serviceavtaler
inngås.

Drift av bygg, tekniske anlegg og
uteområder inkludert parkering

Reparasjon på eksisterende anlegg og utstyr, samt utskiftning der reparasjon ikke er
lønnsomt.

Bistand ved anskaffelser av
hvite/brunevarer

Reparasjon samt utskiftning der reparasjoner ikke er lønnsomt på hvite/brunevarer som
benyttes av pasienter.

Kontroll med småelektrisk utstyr Ivaretakelse av lovbestemt kontroll av småelektrisk utstyr, definerer typer som er tillatt i
foretaket. Eks. Kaffetraktere, vannkokere og bordlamper.

Forsyningsoppgaver Medisinske gasser – innkjøp og distribusjon. Vann og avløp. Energioppfølging, elektrisitet,
oppvarming, ventilasjon og kjøling.

Innbruddssikring og vektertjeneste Alarmsystemer, TV overvåking og mobile vektere ved behov.

ID-kort/adgangskort/nøkler Produksjon av adgangskort/ID-kort

Eiendomsdrift har ansvar for drift, vedlikehold og brukerservice i alle eiendommer eiet av Vestre Viken HF. I leide bygg
utføres deler av tjenesten i samarbeid med gårdeier/leietaker.

Kilde: e-håndbok Vestre Viken HF

► Eiendomsdrift
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Tjenestebeskrivelse Eiendomsdrift (2:2)

Kjernetjenester Servicenivå

Forebyggende brannvern Rådgivning og oppfølgning mot avdelinger. Definere type brann og sikkerhetsutstyr som
er nødvendig. Brannvernleder kan pålegge avdeling innkjøp av nødvendig utstyr. Intern
opplæring.

Sikkerhet Ansvar for adgangskontroll der dette er etablert. Behandling innmeldte
innbrudd/hærverk. Sikkerhetsrådgivning

Senger, nattbord, rullestoler og
rullatorer

Reparasjon og vedlikehold. Utskiftinger og anskaffelser følger investeringsplan

Personsøker og personalarm og
alarmoverføringer

Reparasjon og vedlikehold (utføres på vegne av sykehuspartner)

Telefoni Ringerike Reparasjon og vedlikehold av faste installasjoner. Utskifting og reparasjon av
telefonapparater, fax-maskiner og mobiltelefoner. (Utføres på vegne av sykehuspartner)

Personalboliger/hybler Drift og vedlikehold.

Miljørapportering og overvåkning

Tilleggstjenester ► Mindre flyttinger opp til 3 arbeidsplasser
► Avhending av utrangert utstyr og møbler
► Re/demontering av møbler og utstyr
► Montering av hyller, oppheng av bilder og lignende
► Montering av såpe/spritdispensere
► Pæreskift prosjektor i felles møterom

► Eiendomsdrift

Kilde: e-håndbok Vestre Viken HF
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Leveransemodellen til Eiendomsdrift

Eiendomsdrift Egen regi Ekstern leverandør

VVS X

Bygg X

Elektro X

Internkontroll elektro X X

Teknisk vakt X

Vedlikehold senger X

Parkering X X

Uteområder X X

Service heiskontroll X

72 %

28%

Egen regi
Ekstern
leverandør

Leveransemodellen viser en anslagsvis oversikt over antall prosessområder som utføres i egen regi og av ekstern
leverandør. Fordelingen er utregnet ved å se på antall prosesser som utføres av de ulike kategoriene. Der prosesser
utføres både i egen regi og av ekstern leverandør, er det antatt en lik fordeling mellom disse.

► Eiendomsdrift
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Sentralbord, servicetorg, avfall, intern transport,
budtjeneste, portør

Servicetjenester
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Nøkkeltall for Servicetjenester

Servicetorg/Sentralbord/
Transport

Dimensjon VVHF
2016

Totale driftskostnader regnskap Kr tusen 73 394

Brutto månedsverk BM 88

Sykefravær – hele avd. % 9.9

Lønnskostnader eksklusiv pensjon Kr tusen 34 557

Antall servicetorg Antall 4

Sentralbord Antall 1

Transportseksjoner Antall 2

Budruter Antall 8

7.298

29.194

2.084
11.697

25.205

Fordeling av totale driftskostnader på
prosessområder

Transport - sjåfør
Transport - portør
Avfall*
Sentralbord
Servicetorg

11,6

37,7

9,0
88,0

23,7

TotaltSjåførerPortørerLedelse

6,0

SentralbordServicetorg

Avdeling Servicetjenester har i prognosen for 2016 88
brutto månedsverk fordelt på følgende områder:

Kilde: Prognose 2016 Vestre Viken HF
*Kilde: Avfallsmengde rapport til HSØ i 2015. Dette er ikke inkludert i totale driftskostnader på kr 73 396
** Manuell telling av ulike oppdrag i servicetorg alle lokasjoner i 2013. Lagt på 5% for 2016

Mål og indikatorer Dimensjon VVHF
2016

Samtaler i året – prognose Antall 465 000

Samtale per time per operatør Gjennomsnitt
antall

60

Responstid sentralbord – alle
samtaler (andel besvart innen 30
sekunder)

Prosentvis 80 %

Henvendelser i servicetorg** Antall 154 539

Portøroppdrag 2016 - prognose
Drammen og Bærum

Antall 126 400

► Servicetjenester
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Tjenestebeskrivelse Servicetjenester

Kjernetjenester Servicenivå

Portørtjeneste somatikk Drammen og Bærum

Intern transport Transport av mat, tøy, avfall, etc. på hvert sykehus i henhold til lokale prosedyrer

Ekstern transport Til og fra legekontor, transport av dialysevæske og diverse lokal transport.

Sikkerhetsmakulering Det er etablert makuleringstilbud på alle lokasjoner

Biladministrasjon/leasing Anskaffelse av foretakets biler (ikke ambulanser) etter skriftlig bestilling.

Skrivetjeneste (Kongsberg) Skriving for leger som ikke er på TGK. Utsending av all pasientdokumentasjon.
Rapportering av epikrisetid til klinikkene.

Post/dokument/skanning (Kongsberg) Intern postfordeling og frankering av utgående post. Fremfinning av papirjournaler for
enkelte poliklinikker og/eller elektive innleggelser. Rydder journaler og arkiverer etter
bruk. Vedlikeholdskanning etter poliklinikkbesøk og innleggelser. Skanning av
innkommende pasientrelatert post.

Sentralbordtjeneste Sentralbord er lokalisert på Bærum sykehus og
betjener hele VV.

Informasjon/servicetorg Informasjon og veiledning til pasienter, pårørende og ansatte. Oversikt over
inneliggende pasienter. Administrasjon av veksletrykkmadrasser

LRA Servicetorgene er LRA kontor på Ringerike, Kongsberg og Drammen (Eiendomsdrift på
Bærum). Dette innebærer utstedelse av ID kort med nedlastet sertifikat slik at leger kan
benytte seg av ID kort for utstedelse av E-resept.

Servicetjenester har ansvar for at pasienter og pårørende får et positivt første møte med Vestre Viken HF på telefon eller i
en av våre informasjonsskranker/servicetorg. I tillegg har avdelingen ansvar for skrivetjeneste og post- og
dokumentsenteret på sykehuset i Kongsberg, transport- og portørtjenester, avfallshåndtering og biladministrasjon.

Kilde: e-håndbok Vestre Viken HF

► Servicetjenester
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Leveransemodellen til Servicetjenester

Servicetjenester Egen regi
Ekstern
leverandør

Sentralbord X X

Servicetorg X X*

Pasienttransport X

Intern varetransport X

Transport - lab prøver X

Biladministrasjon X X

Avfallshåndtering internt X

Avfall til deponi X

70 %

30%

Egen regi
Ekstern
Leverandør

Leveransemodellen viser en anslagsvis oversikt over antall prosessområder som utføres i egen regi og av ekstern
leverandør. Fordelingen er utregnet ved å se på antall prosesser som utføres av de ulike kategoriene. Der prosesser
utføres både i egen regi og av ekstern leverandør, er det antatt en lik fordeling mellom disse.

* Gjelder kun  frankering av post. Vektes derfor med 1/3

► Servicetjenester
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Daglig renhold, operasjonsrenhold, renhold senger, periodisk
renhold, systue, tekstiler til pasienter og ansatte

Renhold og tekstil
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Nøkkeltall Renhold og tekstil (1:2)
- Renhold

Fordeling av kvadratmeter per Insta-standard for renhold

Avdeling Renhold og tekstil per 2016 en prognose på 198 brutto månedsverk

Kilde: Prognose 2016 Vestre Viken HF
*Kilde: Individuell rapport – Vestre Viken HF, Benchmarking

40%

15%

25%

20%

Felles areal
Personalområde
Pasientnære områder
Operasjonsrenhold

14
24

13
25

198

95

TotaltVikarerMathåndtering
psykiatri

Senge-
leveranse

11

Ledelse

7

Teamkoordinator/
fagansvarlige

9

OperasjonTekstilRenhold

Estimatet er gjort på tegningene for de to minste sykehusene
– som også har de laveste Jonathan ytelsene. Det forklarer
den høye prosentsatsen i Felles areal.

► Renhold

Renhold og tekstil Dimensjon VVHF 2016

Totale driftskostnader Kr tusen 140 097

Totalt brutto månedsverk BM 198,4

Sykefravær % 12,8

Renholdsareal somatiske
sykehus og psykiatri

M2 204 202

Rengjorte senger levert til
klinikk

Antall 94 850

Sum antall smittevask Antall 4 950
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Nøkkeltall Renhold og tekstil (2:2)
- Tekstil

Vestre Viken Helseforetak har valgt å leie personaltekstil og
pasienttekstil (flattøy og pasienttøy) fra ekstern leverandør. Denne
leverandøren utfører også vask og leveranse av rene tekstiler.
Bestilling av tekstiler og garderobeadministrasjon utføres av egne
personell.

5,9

2,3

2,8

11,0

Fordeling av antall ansatte per prosessområde for
tekstil

Øvrig tekstilhåndtering
Dyne/putevask
Moppevaskeri
Tekstilhåndtering

Kilde: Prognose 2016 Vestre Viken HF

► Tekstil

Renhold og tekstil Dimensjon VVHF 2016

Totale driftskostnader Kr tusen 140 097

Totalt brutto månedsverk BM 198,4

Sykefravær % 12,8

Renholdsareal somatiske
sykehus og psykiatri

M2 204 202

Rengjorte senger levert til
klinikk

Antall 94 850

Sum antall smittevask Antall 4 950

Avdeling Renhold og tekstil per 2016 en prognose på 198 brutto månedsverk

14
24

13
25

198

95

TotaltVikarerMathåndtering
psykiatri

Senge-
leveranse

11

Ledelse

7

Teamkoordinator/
fagansvarlige

9

OperasjonTekstilRenhold
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Tjenestebeskrivelse Renhold og tekstil

Kjernetjenester Servicenivå

Daglig renhold somatikk Renhold utføres på kontorarealer, publikums-arealer og toaletter, møterom,
pasientrom, undersøkelsesrom og toaletter i kontor og administrative områder,
fødestuer, legevakt, akuttmottak, fellesområder med toaletter.

Daglig renhold psykisk Helse og Rus Renhold utføres på pasientrom, møterom, samtale/behandlingsrom,
pasientnære fellesrom, korridorer og toaletter.

Renhold Operasjon

Renhold fødestuer

Renhold laboratorier

Tilkallingsrenhold smitte og fødestuer

Avdeling Renhold og tekstil i Vestre Viken HF skal levere gode og likeverdige renholds- og tekstiltjenester innenfor de
rammer og det servicenivået som er avtalt, iht. vår kvalitetsnorm og gjeldende retningslinjer.

Kilde: e-håndbok Vestre Viken HF

► Renhold og tekstil
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Leveransemodellen til Renhold og tekstil

Renhold og tekstil Egen regi Ekstern leverandør
Daglig renhold somatikk,
sykehus-psykiatri X

Smitterenhold X

Sengerenhold X

DPS X X

Noe hovedrent og vindusvask X X

Vask av tekstiler X

Garderober og logistikk tekstiler X

Byggrenhold X X

Søm X X

67 %

33%

Ekstern
leverandør

Egen regi

Leveransemodellen viser en anslagsvis oversikt over antall prosessområder som utføres i egen regi og av ekstern
leverandør. Fordelingen er utregnet ved å se på antall prosesser som utføres av de ulike kategoriene. Der prosesser
utføres både i egen regi og av ekstern leverandør, er det antatt en lik fordeling mellom disse.

► Renhold og tekstil
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Kantine, kiosk, produksjon av mat til pasienter,
anretning av mat til pasienter

Matforsyning
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Nøkkeltall Matforsyning

Avdeling Matforsyning har i prognoser for 2016 118 brutto
månedsverk inkludert 6 årsverk ledelse.

Kilde: Prognose 2016 Vestre Viken HF
*Inkluderer ikke mat til seksjoner i PHR som kjøper inn mat utenom leveranse fra Matforsyning. Inkluderer varmmat fra Sykehuset i Vestfold
** Gjennomsnitt perioden januar-juni. Juli, august og andre lavdriftsperioder er lavere.

18.970

26.891
57.660

Kantine
Kiosk

Matforsyning til
pasientene

17
16

85

118

TotaltKioskKantineMat til pasienter

De totale driftskostnadene for matforsyning er 103 521
mkr*. Disse er fordelt på proseseene slik

Matforsyning til pasientene Dimensjon VVHF 2016

Totale driftskostnader Kr tusen 57 660

Sykefravær % 7,3

Leverte middager totalt Antall 436 357

Leverte middager somatikk Antall 282 357

Leverte middager psykiatri Antall 154 000

Kostnader til mat* Kr tusen 46 900

Kantine Dimensjon VVHF 2016

Totale driftskostnader Kr tusen 18 970

Kunder per dag** Antall 1 354

Beløp per kunde Kr tusen 46

Kiosk Dimensjon VVHF 2016

Totale driftskostnader Kr tusen 26 891

Kunder per dag** Antall 1 929

Beløp per kunde Kr tusen 71

► Matforsyning
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Tjenestebeskrivelse Matforsyning

Kjernetjenester Servicenivå

Mat til pasienter
Somatikk

Det er ulike produksjons- og serveringsløsninger i foretaket. Mathåndteringen utføres i
hovedsak av ansatte innenfor matforsyning. Pleiepersonell og renholdspersonell håndterer
kveldsmåltid. Det tilbys normalt 4 måltider daglig. Fakturering etter forbruk.

Mat til pasienter
Psykiske helse og rus

Det leveres kolonialvarer og middag etter bestilling. Mathåndteringen utføres av ansatte
innenfor renhold, pleiepersonell, kokker og kjøkkenassistenter som er ansatt i klinikk for
psykisk helse og rus. Fakturering etter forbruk.

Ansvarsfordeling mat Matforsyning har ansvar for å utarbeide IK-mat systemet og gjøre det kjent for
seksjonslederne i klinikkene.

Kostveiledning Matforsyning tilbyr enkel kostveiledning til pasienter.

Kantine Matforsyning har ansvar for kantinedrift på alle somatiske sykehus, Drammen, Bærum ,
Ringerike og Kongsberg. Catering og møtemat bestilles fra kantinene.
I Drammen er kantinen åpen for besøkende i tillegg til de ansatte.

Kiosk Kioskdrift med sitte områder på alle somatiske sykehus, Drammen, Bærum, Ringerike, og
Kongsberg. Automater er tilgjengelig utenom kioskens åpningstid.

Avdeling for matforsyning leverer mat til alle pasienter i Vestre Viken. Ved planlegging av menyer og tillaging av mat følges
Veiledning i ernæringsarbeid i helse og omsorgstjenesten utgitt av Helsedirektoratet i 2012. Matforsyning tilbyr normalkost,
spesialkost og ønskekost.

Kilde: e-håndbok Vestre Viken HF

► Matforsyning
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Leveransemodellen til Matforsyning

Matforsyning Egen regi Ekstern leverandør

Produksjon varmmat x x
(Sykehuset i Vestfold)

Anretning av mat til pasienter x

Kantine x

Kiosk x

Ekstern
leverandør

Egen regi

87 %

13%

Leveransemodellen viser en anslagsvis oversikt over antall prosessområder som utføres i egen regi og av ekstern
leverandør. Fordelingen er utregnet ved å se på antall prosesser som utføres av de ulike kategoriene. Der prosesser
utføres både i egen regi og av ekstern leverandør, er det antatt en lik fordeling mellom disse.

Kilde: e-håndbok Vestre Viken HF

► Matforsyning



Side 29

Innhold

3 Innledning

7 Nåsituasjonsbeskrivelse

29 Mulighetsstudie

42 Overordnede Kostnadsvurderinger

44 Veien videre



Side 30

Mulighetsstudie

► Helsetjenester er pr i dag unntatt merverdiavgift, noe som innebærer at helseforetakene i hovedsak er utenfor
merverdiavgiftssystemet. Dermed blir helseforetakene belastet merverdiavgift når de kjøper merverdiavgiftspliktige
varer og tjenester. Helseforetakene betaler ikke merverdiavgift hvis de bruker egne ansatte til å produsere samme
tjenester. Merverdiavgiften kan derfor motivere helseforetakene til å produsere tjenester med egne ansatte (uten
merverdiavgift) fremfor å kjøpe disse tjenestene (med merverdiavgift) fra private leverandører. Dette kan hindre
effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser.

► For å fjerne insentivet merverdiavgiften skaper for helseforetakene til egenproduksjon av tjenester, innføres det en
ordning hvor helseforetakene får kompensert merverdiavgiftsutgiftene 1.1.2017. Innføringen skjer innenfor en
budsjettnøytral ramme hvor statens tilskudd til helseforetakene er redusert tilsvarende helseforetakenes forventede
merverdiavgiftsutgifter. Hensikten med en slik ordning er å bidra til bedre ressursutnyttelse, og dermed lavere
samlede kostnader i utføringen av statlige oppgaver.

► Vestre Viken HF ønsker i forbindelse med endringen i merverdiavgiftsreglene som innføres 1. januar 2017 å utføre et
mulighetsstudie for konkurranseutsetting av tjenester, slik at man kan se på mulighetsområder for videre forbedring
og effektivisering av egen drift.

Kilde: Regelverk om nøytral merverdiavgift for helseforetak, November 2016, Helsedirektoratet



Side 31

Oppsummering (1:2)

► Mulighetsstudien omfatter avdelingene Eiendomsdrift, Servicetjenester, Renhold og Tekstil og Matforsyning. Vestre
Viken HF har allerede eksterne leverandører av flere tjenester innenfor de inkluderte prosessene. Trenden i andre
sektorer er økt grad av konkurranseutsetting og færre leverandører med større ansvarsområder. Flere har integrerte
FM (facillities management) leverandører med totalansvar for levert resultat. Enkelte har også innført
partnerskapsmodeller mellom kunde og leverandør. VVHF har konkurranseutsatt enkelte tjenester og deler av
tjenester allerede, det betyr at organisasjonen allerede har erfaring med å følge opp eksterne leverandører. Ved å
endre leveransemodell til færre leverandører som tar større ansvar, vil behovet for tid til oppfølging av leverandører
erfaringsmessig bli redusert.

► Intern Service sine avdelinger har krav til kompetanse. I mange av driftsavdelingene er det krav til fagbrev. Kravet til
kompetanse hos utførende personell vil ikke være avhengig av om arbeidet utføres av internt ansatte eller av ekstern
leverandør. Kostnader til lukking av eventuelle kompetansegap vil flyttes fra VVHF til ekstern leverandør ved en
konkurranseutsetting. En modell med ekstern leverandør av tjenester vil kreve en bestillerorganisasjon i VVHF.
Størrelsen og kompetansen til denne bestillerorganisasjonen vil være avhengig av leveransemodell, modenhet hos
kunden og leverandøren, og omfang av tjenester inkludert, i tillegg til fysiske egenskaper som antall kvadratmeter,
antall ansatte, antall geografiske lokasjoner og type lokasjoner.

► Studien peker på muligheter for at det er potensiale for besparelser ved å effektivisere tjenestene eller
konkurranseutsette tjenenester som i dag utføres av Klinikk for Intern Service. Dette må utredes nærmere i hvert
enkelt tilfelle.
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Oppsummering (2:2)

► Sykehus har strenge kvalitetskrav, eksempelvis innenfor renhold og ventilasjon. Sykehus inneholder kompliserte
tekniske anlegg til medisinskteknisk infrastruktur og utstyr og store deler av bygningsmassen har høy
brannklassifisering. Dette er elementer som er kostnadsdrivende. Kvalitetskravene til sykehusbygg vil likevel ikke
være avhengig av om tjenester utføres av internt ansatte eller ekstern leverandør. EY sin erfaring er at kvaliteten på
utførelse av tjenester er avhengig av hvor godt kvalitetskravet er utformet og blir fulgt opp gjennom kontrakter.
Erfaringsmessig medfører konkurranseutsetting med en modell der leverandøren får ansvar for et større omfang av
prosesser og områder, det beste resultatet. Leverandøren får da frihet til å kunne utnytte ressurser optimalt og har
ansvaret for å løse hele kontrakten optimalt, innenfor de kvalitetskrav man er blitt enige om.

► Store deler av virksomheten til VVHF har døgndrift, dette påvirker servicenivået på tjenester som utføres av Klinikk
for Intern Service. Servicenivået besluttes av VVHF og vil ikke påvirkes av om tjenester utføres av internt ansatte
eller ekstern leverandør. Servicenivået påvirkes av kjernevirksomhetens behov og endringer. Endringer i
arbeidsomfang som følge av en serviceendring vil være kontraktsregulert ved en konkurranseutsetting.
Erfaringsmessig vil endring i servicenivå og omfang føre til endring i kostnad, som igjen krever en kompetent
bestillerorganisasjon.

► NHO service har egne rapporter fra SSB* som inneholder legemeldt sykefraværsprosenter. For kommuner viser
rapportene at det jevnt over er lavere sykefravær i NHO’s medlemsbedrifter når de utfører oppgaver for offentlige
kunder enn nå det offentlige utfører tjenesten selv. For statlige forvaltning kan det ikke konkluderes, da det ikke
foreligger nok tall på private årsverk i statlig forvalting i tidsseriene fra SSB.

*Statistisk Sentralbyrå
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Serviceleveranser

Mulighetsstudien omfatter prosessene Eiendomsdrift, Servicetjenester, Renhold og Tekstil og Matforsyning. VVHF har
allerede konkurranseutsatt enkelte områder innenfor flere av prosessene.

VVHF har konkurranseutsatt enkelttjenester og deler av tjenester allerede, det betyr at organisasjonen allerede må følge
opp eksterne leverandører. Ved å endre leveransemodell til færre leverandører som tar større ansvar, vil behovet for tid til
oppfølging av leverandører erfaringsmessig bli redusert.

Avdeling Serviceleveranse

Eiendomsdrift

Innenfor prosessen Eiendomsdrift er tjenesten «Internkontroll elektro» og «Service heiskontroller» utført av eksterne
leverandører, i tillegg blir deler av tjenestene knyttet til parkering og uteområder utført av eksterne leverandører.
Energikostnader, kommunale kostnader og leiekostnader er lite avhengig av om det er intern leverandør eller ekstern
leverandør. Områdene som kan vurderes for konkurranseutsetting ligger i hovedsak innenfor utførelse av drift og
vedlikeholdstjenester.

Servicetjenester

For Servicetjenester utføres biladministrasjon og avfall til deponi av eksterne leverandører, i tillegg til at deler av
sentralbordtjenesten og servicetorg utføres av eksterne leverandører. Områdene som kan vurderes for
konkurranseutsetting er sentralbord, servicetorg, pasienttransport, intern varetransport, transport av lab prøver og intern
avfallshåndtering.

Renhold og tekstil

Innenfor prosessen Renhold og Tekstil er levering og vask av pasient og personaltekstil allerede konkurranseutsatt og
tjenesten utføres av ekstern leverandør. Tjenester innenfor områdene renhold DPS, hovedrent og vindusvask,
byggrenhold og søm utføres både av intern leveranseorganisasjon og eksterne leverandører. Områdene som kan
vurderers for konkurranseutsetting er renholdstjenester, garderobeadministrasjon og tekstillogistikk.

Matforsyning
Innenfor prosessen Matforsyning er deler av produksjon av varmmat til pasienter konkurranseutsatt til ekstern
leverandør. Anretning av mat til pasienter, kantine og kiosk utføres av egne ansatte. Området Matforsyning kan
vurderes for konkurranseutsetting.

Trenden i andre sektorer er økt grad av konkurranseutsetting og færre leverandører, flere har integrerte FM
leverandører med totalansvar for levert resultat, og enkelte aktører har innført partnerskapsmodeller.
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Kompetanse

► Intern Service sine avdelinger har krav til kompetanse. I mange av driftsavdelingene er det krav til fagbrev.

► Det kan vurderes om konsekvenser av manglende kompetanse og av feil utførelse, kan ha større konsekvenser for
en pasient på et sykehus, enn for en frisk person i et annet bygg. Kompetansekrav kan være kostnadsdrivende, da
faglært personell generelt har høyere lønnsnivå enn ufaglært personell, i tillegg kan eventuelle kompetansegap
medføre ekstra kostnader.

► Kravet til kompetanse blant utførende personell, vil ikke være avhengig eller endres av om arbeidet utføres av internt
ansatte eller en ekstern leverandør.

► Kostnaden til lukking av eventuelle kompetansegap og vedlikehold av kompetanse vil være en kostnad som flyttes
fra VVHF til ekstern leverandør ved eventuell konkurranseutsetting. Ekstern leverandør vil kunne ha stordriftsfordeler
som kan redusere denne kostnaden. Administrasjonstid knyttet til kompetanseheving hos VVHF kan bli redusert og
totalkostnaden for VVHF dermed redusert, uten at dette vil påvirke kompetansen hos utførende personell negativt.
Kostnadsnivå ved bruk av ekstern leverandør bestemmes av de krav som settes i kontrakt.

► EYs erfaring med leverandørmarkedet er at de private leverandørene raskt tilpasser seg eventuelle nye
kompetansekrav fra kundene. Det anses derfor som svært sannsynlig at private leverandører av FM tjenester vil
kunne tilby de tjenestene VVHF har behov for.

Kostnader til lukking av eventuelle kompetansegap vil flyttes fra VVHF til ekstern leverandør ved en
konkurranseusetting. En modell med ekstern leverandør av tjenester vil imidleritd kreve en bestillerorganisasjon i VVHF.
Størrelsen og kompetansen til denne bestillerorganisasjonen, vil være avhengig av flere faktorer. Betraktninger rundt
bestillerorganisasjoner beskrives på de neste tre sidene.
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Bestillerorganisasjon – typiske drivere for
arbeidsomfang og antall årsverk

Drivere Lav kompleksitet Medium kompleksitet Høy kompleksitet

Antall leverandører 1  - 2 3 - 10 > 10

Antall tjenestetilbud per leverandør 1  - 5 6 - 10 >10

Forhold til leverandør (nivå av tillit) og
leveransemodell

Strategisk høy tillit
Partnerskapsavtale/ IFM

Strategisk/Taktisk
Medium tillit/Hybride

modeller

Strategisk/Taktisk/
Operasjonell

Lav tillit/Enkelttjenester,
Transaksjonsbaserte

Geografisk spredning Ett bygg, én lokasjon Flere bygg på samme
lokasjon

Flere lokasjoner med
flere bygg

Antall lokasjoner 1- 10 10 – 50 > 50

Type lokasjoner (f.eks. kontor, produksjon, høyt
spesialiserte områder) 1- 3 4 -10 > 10

Antall virksomhetsområder 1-3 4  – 6 > 7

Nivå av standardisering i tjenestetilbud Høy Medium Lav

Antall brukere av tjenestene < 10 K 10-50 K > 50 K

Integrasjon med andre støttefunksjoner Lav Medium Høy

Umodenhet/nivå av endring/behov for transformasjon Lav Medium Høy

Antallet og kompleksiteten av prosjekter Lav Medium Høy

Tabellen under viser hvordan ulike drivere for arbeidsomfang påvirker kompleksiteten og dermed antall årsverk som er
nødvendig i en bestillerorganisasjon. Blant annet erfarer EY at type leveransemodell, antall geografiske lokasjoner,
modenhet hos kunden og leverandørmarkedet påvirker antallet personer i bestillerorganisasjonen.
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EY sine erfaringstall for antall årsverk i en
bestillerorganisasjon

Kompleksitet, risiko
og besparelse Lav Lav-Med Medium Med-Høy Høy*

Forhold mellom
bestillerorganisasjon og
antall ansatte

1:500 1:800 1:1.000 1:1.500 1:2.000

Bestillerorganisasjon per
m2 1:20.000 1:30.000 1:40.000 1:60.000 1:100.000

► Nøkkeltall som dette skal brukes med forsiktighet, og
kun som et referansepunkt som utgangspunkt for mer
detaljerte analyser og behov i en eventuelt egen
bestillerorganisasjon

► VVHF har ca 9 450 ansatte og i overkant av 300.000 m2
bygningsmasse. Dersom man legger til grunn «medium
nivå» tilsvarer det mellom syv og ni årsverk i en tenkt
bestillerorganisasjon

Omtrentlig posisjonering
basert på forretningsmodell

Lav Medium HøyLav Medium Høy
Omtrentlig posisjonering
basert på leverandørens

modenhet

* I andre næringer med mer homogene fasiliteter og mer konkurranseutsatte modeller, kan høyere tall sees.

Transaksjonsbasert Hybrid IFM/Strategisk/Partnerskapsavtale
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Grad av
konkurranseutsetting
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Antall KPI ’er og grad av virksomhetsstyring

Leveranse-
modell 3. Hybrid / sammensatt

4. Spesialisert

2. Integrerte FM-tjenester

5. Transaksjonsbasert

1. Partnerskapsavtale
Leveransemodeller av en mer
strategisk karakter krever færre
KPI ’er enn transaksjonsbaserte
relasjoner

Leveransemodeller av en mer
strategisk karakter krever færre
KPI ’er enn transaksjonsbaserte
relasjoner

Leveransemodellen bestemmer antallet KPI’er
og grad av virksomhetsstyring
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Kvalitet

► Sykehus har strenge krav til renhold og ventilasjon, de inneholder kompliserte tekniske anlegg knyttet til medisinsk
infrastruktur og utstyr. Sykehus har høy brannklassifisering (klasse 6) på store deler av bygningsmassen, noe som er
kostnadsdrivende. VVHF vil dermed kunne ha et høyere kostnadsnivå enn de øvrige formålsbygg i
sammenligningen.

► Detaljerte vurderinger og kvantifisering av kvalitetsnivået er ikke utført i denne mulighetsstudien og det er dermed
ikke gjort beregninger av forskjellene i kvalitetsnivå mellom  VVHF og andre formålsbygg.

► Kvalitetskravene vil ikke påvirkes av om tjenestene utføres av internt ansatte eller ekstern leverandør.

► EY sin erfaring er at kvaliteten på tjenester er avhengig av hvor godt kvalitetskravet er utformet og blir fulgt opp.
Arbeidet med konkurranseutsetting medfører ofte en god gjennomgang og tydeliggjøring av kvalitetskrav, interne
prosesser og rutiner, samt rapporteringskrav til leverandør og kontroll av måloppnåelse.

► Gjennomføring av prosessen og utforming av avtaleverket vil påvirke suksessen av en konkurranseutsetting.
Avtaleverket bør inneholde incentiver til forbedringer og innovasjon.

Erfaringsmessig medfører konkurranseutsetting med en modell der leverandører får ansvar for et større omfang av
prosesser og områder, det beste resultatet. Leverandøren får da frihet til å kunne utnytte ressurser optimalt på tvers av
prosesser og områder. Leverandøren har ansvaret for å løse hele kontrakten optimalt, innenfor de kvalitetskrav man er
blitt enige om.
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Servicenivå

► VVHF har et høyt servicenivå sammenlignet med andre formålsbygg, dette skyldes at store deler av virksomheten til
VVHF har døgndrift hele året. Dette påvirker tjenester utført av Klinikk for Intern Service. Eksempler på dette er
større slitasje på bygningsmassen og tekniske anlegg enn andre formålsbygg har, personell må være tilgjengelig
hele døgnet, dersom hendelser skulle oppstå. Man har hyppigere renholdsfrekvenser enn bygg uten døgndrift og
utvidede åpningstider for informasjonstjenester som servicetorg og sentralbord, i tillegg til matforsyning gjennom
døgnet

► Andre formålsbygg som har døgndrift, har ofte ikke samme krav til renholdsfrekvenser eller krav til tilgjengelighet ved
hendelser. Detaljerte vurderinger og kvantifisering av servicenivå er ikke utført i denne mulighetsstudien og det er
dermed ikke gjort beregninger av forskjellene i servicenivå mellom  VVHF og andre formålsbygg.

► Servicenivået besluttes av VVHF som et resultat av kjernevirksomhetens behov, nivået vil ikke påvirkes av om
tjenestene utføres av internt ansatte eller ekstern leverandør

► En kjent utfordring i sykehus er at økt produksjon i kjernevirksomheten kan medføre økt arbeidsomfang og
servicenivå for tjenester i Klinikk for Intern Service. Dette må man ta høyde for i kontrakene når man gjør en
eventuelt konkurranseutsetting.

Servicenivået påvirkes av kjernevirksomhetens behov og endringer. Endinger i arbeidsomfang som følge av
serviceendringer vil være kontraktsregulert i avtalen med en ekstern leverandør. Erfaringsmessig vil endringer i
servicenivå og omfang føre til endringer i kostnadene.
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Brukertilfredshet

► Helsemyndighetene har som et av sine viktigste mål at helsetjenesten skal organiseres på pasientenes premisser, at
pasientens behov skal være utgangspunkt for all behandling og kjernen i all pleie. For at pasienter skal få best mulig
pleie, må sykehuset være tilrettelagt både for pasienter, pårørende og ansatte

► Måling av brukertilfredshet i helsesektoren må derfor inkludere både pasienter, pårørende og ansatte

► Sykehus er blant de offentlige virksomhetene som brukerne er mest fornøyde med*, dette viser at pasientene er
fornøyde med tjenestene utført av sykehusene sammenlignet med andre offentlige tjenestetilbud, om tilsvarende er
gjeldende for ansatte ved sykehus er ikke vurdert i denne mulighetsstudien.

► Brukertilfredshet påvirkes av kvalitet på tjenesten og servicenivået. Disse elementene igjen påvirker kostnadsnivået.
For å oppnå riktig brukertilfredshet må riktig kvalitetsnivå og servicenivå defineres, kommuniseres og følges opp.
Ønsket nivå for brukertilfredshet er avhengig av målsettingen til kjernevirksomheten. Målsettingen til
kjernevirksomheten vil inkludere mål innen flere områder enn brukertilfredshet og oppgaven til organisasjonen blir å
oppfylle disse best mulig gitt de rammevilkårene man jobber i. For enkelte organisasjoner er det ikke en målsetting
med høyest mulig brukertilfredshet, mens for andre organisasjoner er dette et av de viktigste parameterne i deres
virksomhet.

► Denne mulighetsstudien har ikke kvantifisert servicenivå, kvalitetsnivå eller utført undersøkelser om brukertilfredshet
for å vurdere opp mot kostnadsnivå. Tidsrammen for gjennomføringen har ikke gitt rom for dette.

Brukertilfredshet påvirkes av av en hel rekke faktorer og det er viktig at nivåene for servicegrad og kvalitet settes på et
omfrorent og kommnuisert nivå før man går i dialog med eksterne leverandører om konkurranseutsetting.
Erfaringsmessig vil manglende utførte støttetjenester, påvirke brukertilfredsheten hos både brukere, pårørende og
ansatte.

* Kvinnsland, Stener Presentasjon av NOU 2016:25 1.12.16
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Sykefravær

► Vestre Viken HF har faste vikarer ansatt for å sikre tjenesteleveranser ved fravær. Fast ansatte vikarer medfører
kostander som sosiale kostnader, pensjonskostnader og opplæringskostnader, i tillegg til rene lønnskostnader.
Kostnaden til sykefravær, inkludert faktiske kostnader til vikarer og administrasjon forbundet med oppfølging av
sykefravær og vikaradministrasjon, vil flyttes fra intern organisasjon til en ekstern leverandør ved
konkurranseutsetting. Erfaringsmessig har de store private FM leverandørene større fleksibilitet i personalet, og kan
dermed ha lavere kostnader knyttet til vikarer ved sykefravær.

► Ved konkurranseutsetting vil risikoen og administrasjon ved sykefravær flyttes over til den eksterne leverandøren.
► Figuren under viser sykefraværet til de fire avdelingene i Klinikk for Intern Service som omfattes av mulighetsstudien.

Kilde: Prognoser 2016 Vestre Viken HF.
*Statistisk Sentralbyrå
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NHO service har egne rapporter fra SSB* som inneholder legemeldt sykefraværsprosenter. For kommuner viser
rapportene at det jevnt over er lavere sykefravær i NHO’s medlemsbedrifter når de utfører oppgaver for offentlige
kunder, enn nå det offentlige utfører tjenesten selv. For statlige forvaltning kan det ikke konkluderes på samme måte,
da det ikke foreligger nok tall på private årsverk i statlig forvalting i tidsseriene fra SSB.
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Kostnader

► Innføring av merverdiavgiftkompensasjon ved innkjøp av tjenester medfører en mulighet til reduksjon i kostnader for
Klinikk for Intern Service hos VVHF. Denne besparelsen vil eventuelt påløpe som en engangsbesparelse ved innføring
av ordningen og avtaleinngåelse med privat leverandør av tjenester.

► Det er viktig å merke seg at effektivisering av tjenester er en kontinuerlig prosess som kan gi besparelser over tid, og
ikke nødvendigvis som en engangsreduksjon på et gitt tidspunkt. Arbeidet med kontinuerlig forbedring og effektivisering
er et arbeid som må foregå i tett samarbeid med kjernevirksomheten, slik at man møter fremtidige behov og krav.

► I tillegg til potensielle besparelser i driftskostnader, kan en konkurranseutsetting til ekstern leverandør medføre endring i
ansvar for investering i maskiner og utstyr. Der det på et sykehus som regel er knapphet på investeringsmidler og
strenge vurderinger knyttet til prioriteringer, vil en privat aktører løpende kunne investere i teknologi og utstyr som har et
positivt regnestykke innenfor rammen av kontrakten. Det er ikke gjennomført videre vurderinger og beregninger av
investeringsbehov i denne mulighetsstudien.

► VVHF må gjøre en detaljert gjennomgang av alle kostnader og driftsformer for å kunne vurdere det videre potensialet for
effektiviseringer og hvilke områder som har et mulighetsrom for konkurranseutsetting.

► Når man vurderer konkurranseutsetting i sykehus er det også viktig å merke seg at kostnadene for en tjeneste gjerne
henger sammen med variasjon i pasientbehandlingen. Ved for eksempel økte åpningstider med kveldspoliklinikker eller
annet som avviker fra normaldriften vil dette sannsynligvis medføre økte kostnader til støttetjenester som renhold,
eiendomsdrift etc. Dette må man ta høyde for i en eventuell konkurranseutsetting av tjenester.

Videre vurderinger av muligheter for innsparing ved konkurranseutsetting av tjenester av VVHF sine tjenester er
avhengig av om de interne tjenestene er konkurransedyktige. I tillegg kommer potensielle besparelser i form av
merverdiavgiftskompensasjon ved konkurranseutsetting av tjenester.
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Faser og typisk tidslinje for
konkurranseutsettingsprosjekter

Fase 1
Forstudie og

strategi

Fase 2
Utarbeide leveransekonsept og kontraktsinngåelse

Utarbeidelse av
konkurransegrunnlag

KlagefristEvaluering og
Forhandling

Fase 3
Implementering og

transformasjon

Valg av konsept

4-6 uker 8-10 uker 6-8 uker 3-5 uker 2 uker

Leverandører
utarbeider tilbud

Mobilisering og klargjøring Oppstart

Start
gevinst-

realisering

minimum12 uker

Reguleres av Lov om Offentlige anskaffelser
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Resultatene bestemmes i stor grad av hvordan
første del av anskaffelsesprosessen utføres

Behovsanalyse

Strategi

Kravspesifikasjon
Identifisere
aktuelle leverandører

Forespørsel
Tilbudsevaluering

Forhandlinger
Kontrakt Kontrakts-

oppfølging

Konsept

Fase 1
Forstudie

og strategi

Fase 3
Implementering og

transformasjon

Fase 2
Utarbeide leveransekonsept
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Leverandørmarkedet kan deles inn i spesialiserte,
multitjeneste og integrerte leverandører
Det er et modent leverandørmark av tjenester for kontor og en del formålsbygg og det finnes over femti leverandører i det norske
markedet som kan tilby tjenester innenfor alle FM området. Erfaring viser at leverandørene er raske med å tilpasse seg krav fra ulike
bransjer. Dette kan være krav innenfor kompetanse, bakgrunnskontroll og opplæring.

KJERNE-
VIRKSOMHET

FORRETNINGS-
IDÉ

FORRETNINGS-
LOGIKK

KUNDEFOKUS

SPESIALISERTE
LEVERANDØRER

MULTITJENESTE-
LEVERANDØRER

INTEGRERTE
LEVERANDØRER

• Spesialiserte leverandører
innenfor én støttefunksjon

• Leverandører som leverer et
sett med tjenester (pakke av
tjenester)

• Leverandører som leverer hele
spekteret av tjenester i en
integrert leveranse

• Tilby det mest
konkurransedyktige
alternativet innenfor en
støttefunksjon

• Samle og gruppere tjenester
for å muliggjøre skalafordeler
og skape synergieffekter

• Ta et helhetsansvar for hele
kundens FM-virksomhet,
inkludert ledelse og utvikling

• Øke volumet innenfor
eksisterende
tjenesteleveranse for å kunne
konkurrere på pris

• Tilby ekspertkompetanse og
høy kvalitet

• Øke bredden på tilbudte
tjenester for å konkurrere i
større prosjekter/anskaffelser

• Større volumer øker
lønnsomheten i avtalen og gir
fordeler for leverandøren

• Realisere synergier mellom
tjenesteområder og maksimere
skalafordeler

• Øke bredden på tilbudte
tjenester for å kunne tilby
ledelseskomponent med høyere
margin

• Fokus på utvikling av
kontraktene for å beholde
eksisterende kunder

• Små og mellomstore kunder
• Underleverandør i store

anskaffelser med bredt
tjenestetilbud

• Små, mellomstore og store
kunder

• Store innenfor offentlig sektor
og virksomheter med
desentralisert FM-funksjon • Store kunder med komplekse

FM-tjenester
Mer enn 20 leverandører i det

norske markedet
Mer enn 15 leverandører i det norske

markedet
Mer enn 5 leverandører i det

norske markedet
Det er et velfungerende marked å konkurranseutsette tjenester fra Klinikk for Intern Service til, uavhengig av hvilken
leveransemodell man velger.
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Elementene i modellen under er viktige for
endringer av organisasjon og leveransemodell

Bærekraft

Prosesshfieh

Ledelse Kultur

Talent

Process PrestasjonInfrastruktur

Hvordan må prosesser
defineres/endres/justeres for å
aktivere teamet?

Hva er de nye kravene til
infrastruktur for å underbygge
design (teknologi, kommunikasjon,
eiendom etc.?)

Hvordan vil ressursene samhandle seg
imellom og med andre deler av
organisasjonen? Og hvordan vil
beslutninger fattes?

Hvordan vil rekrutteringen bli
endret? Hvordan vil karriereveier

og -planlegging forvaltes?
Hvordan vil de nye evnene som

kreves leveres?

Hvordan vil nye tiltak støtte de nye
rollene som er identifisert? Hvordan

vil de nye rollene passe inn med
lønnsbetingelsene?

Hvordan vil nye måter å jobbe på bli
definert? Hvordan vil kulturen endres for
å støtte de nye strukturer og prosesser?

Strategi og
driftsmodell

Struktur Roller

Evner

Hvordan er
teamet
strukturert?

Hva er ansvar/
ansvarsområder?

Hvilke evner
kreves?

Ressurser
Hvor mange
ressurser
kreves det?

Basert på EY sitt rammeverk og erfaring, bør behovet for kulturell endring ikke undervurderes når man beveger seg mot en modell
med høyere grad av konkurranseutsetting. Et annet viktig punkt er rolleduplisering mellom interne og eksterne ressurser. Disse
områdene krever vurderinger og kommunikasjon sammen med leverandør. Innen helsesektoren er taushetsplikt et viktig moment,
særlig i forbindelse med oppgaver som utføres i nærhet til pasienter.

Prosess

Ledelse Kultur

Talent

PrestasjonInfrastruktur
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Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 53/2017 30.10.17 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 

1. Styret oppretter ansettelsesutvalg bestående av ……………...med mandat å 
gjennomføre prosessen knyttet til ansettelse av ny administrerende direktør for 
Vestre Viken HF. 

2. Styret slutter seg til mandatet for ansettelsesutvalget slik det er beskrevet i 
saksframstillingen. 

3. Administrasjonen foretar en rettet forespørsel til aktuelle rekrutteringsselskap til 
konkurranse om rekrutteringsoppdraget. Ansettelsesutvalget beslutter valg av 
rekrutteringsselskap. 

4. Styret involveres i utarbeidelsen av kravprofil for stillingen og holdes jevnlig 
orientert om prosessen. 

5. Ansettelsesutvalgets kandidat til stillingen møter styret før arbeidskontrakt inngås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 27. oktober 2017 
 
 
 Torbjørn Almlid  
 

   Styreleder 
  

Dato: 27. oktober 2017 
Saksbehandler: Torbjørn Almlid 
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Bakgrunn 
Administrerende direktør har varslet styret i Vestre Viken om at han i løpet av første halvår 
2018 ønsker å tre ut av sin stilling. Styret tar dette til etterretning og gir stor anerkjennelse til 
det arbeidet som nåværende administrerende direktør har nedlagt for Vestre Viken HF og de 
resultater dette har skapt. 
 
Denne saken redegjør for prosessen med ansettelse av ny adm. dir. for Vestre Viken HF og 
fremlegges av styreleder. 
 
Saksutredning 
 
Ansettelsesutvalg: 
Rekrutteringsprosess skal igangsettes, og i den forbindelse skal det 
nedsettes et ansettelsesutvalg som får ansvaret for å gjennomføre prosessen med 
rekrutteringen. Styreleder foreslår at ansettelsesutvalget består av styrets leder og nestleder 
samt en eller to representanter fra de ansattevalgte styremedlemmene. 
 
Mandat for ansettelsesutvalget: 
1. Ansettelsesutvalget foretar valg av rekrutteringsselskap. 
2. Ansettelsesutvalget er oppdragsgiver for rekrutteringsselskapet. 
3. Ansettelsesutvalget utarbeider i samarbeid med rekrutteringsselskapet kravprofil for 
    stillingen og innhenter styrets innspill til denne. 
4. Ansettelsesutvalget gir løpende orienteringer til styret om arbeidet. Dette kan skje i 
    tilknytning til ordinære styremøter. 
5. Ansettelsesutvalget deltar i intervjuer med og evalueringen av kandidater. Sluttkandidat 
    møter styret før arbeidskontrakt inngås. 
6. Ansettelsesutvalget fører forhandlinger med foretrukket kandidat om 
    ansettelsesbetingelser (lønn, pensjonsbetingelser etc.) etter nærmere rådslaginger om 
    dette med det øvrige styret. 
 
 
Anskaffelse av rekrutteringsselskap:  
Administrasjonen har etter avtale med styreleder lagt rekrutteringsprosessen ut for anbud i 
henhold til gjeldende regelverk. Følgende leverandører har rammeavtale med Helse Sørøst 
angående rekruttering av topplederstillinger i foretaksgruppen og skal dermed forespørres ved 
denne rekrutteringen: Bøyden AS, Delphi Consulting, Habberstad AS, Head4More AS, Headviser 
AS, Isco group, Muusmann AS og Skagerak Consulting. Anbudet er sendt ut 27.10.2017 med frist 
for innlevering av tilbud 8.11.2017. 
 
Skisse for fremdrift i rekrutteringsprosessen: 
Uke 46; Valg av leverandør for rekrutteringsoppdraget 
Uke 47/48; Oppstartsmøte med leverandør 
Videre vil vanligvis aktive søk og annonsering gå over 3 – 4 uker. Deretter intervjuer og 
innstilling i løpet av de neste 3-4 uker. 
Styret holdes løpende orientert om prosessen. 
 
Styreleders vurdering 
Topplederkandidater sitter gjerne i stillinger med lang oppsigelsestid, og det er derfor viktig 
å komme raskt i gang med rekrutteringsprosessen. Et ansettelsesutvalg vil, i samarbeid med 
rekrutteringsfirmaet, kunne avlaste styret i arbeidet med å finne en ny administrerende 
direktør. Med foreslått prosess tar man sikte på at Vestre Viken skal kunne ansette ny 
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administrerende direktør med virkning fra andre kvartal 2018. 
Ved ett av de kommende styremøter vil styreleder legge opp til en drøfting om 
kravspesifikasjon og ønsket profil på kommende administrerende direktør, slik at dette viktige 
forholdet er godt forankret i hele styret. 
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Saksfremlegg 
 
 
Rekruttering av ny administrerende direktør i Vestre Viken HF 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 53/2017 30.10.17 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 

Det nedsettes et ansettelsesutvalg for å organisere og gjennomføre arbeidet med ansettelse av 
ny administrerende direktør. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 23. oktober 2017 
 
 
 Nils Fr. Wisløff  
 

Adm. direktør 
  

Dato: 23. oktober 2017 
Saksbehandler: Kari Jussie Lønning 
Klinikk/avdeling:  
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Bakgrunn 
Administrerende direktør har varslet styret i Vestre Viken om at han i løpet av første halvår 
2018 ønsker å tre ut av sin stilling. Rekrutteringsprosess skal igangsettes, og i den forbindelse 
skal det settes ned et ansettelsesutvalg.  
 
 
Saksutredning 
Ved tidligere administrerende direktør ansettelser har det vært nedsatt ansettelsesutvalg 
bestående av representanter fra foretaksvalgte styremedlemmer og ansatte. Så langt 
administrerende direktør kjenner til så er dette den foretrukne måten i foretaksgruppen.  
Etter samråd med styrets leder legges derfor fram et forslag for styret for å drøfte 
sammensetning og valg av representanter til et ansettelsesutvalg. Ansettelsesutvalget gis 
myndighet til å forestå det videre arbeid med rekruttering av rekrutteringsbyrå og utforming av 
kravspesifikasjon for ny direktørstilling. Styret holdes løpende orientert om prosessen. 
 
 
Vurderinger 
Administrerende direktør har ingen ytterligere bemerkninger og forutsetter at styret drøfter 
saken.  
 
 
 

 
 
 
 

 



 

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

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

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

        
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Orienteringer  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  54/2017 30.10.2017 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 23. oktober 2017 
  

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 23. oktober 2017 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Bakgrunn 
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
 
Saksfremlegg 
 

 
 

 
1. Referat fra brukerutvalgets møte 16. oktober 2017 

Viser til vedlegg 1 
 

2. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 19. oktober 2017 
Viser til vedlegg 2 
 

3. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr 18. september 2017 
Viser til vedlegg 3 
 

 
Administrerende direktørs vurderinger  
 
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar sakene til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Referat fra brukerutvalgets møte 16. oktober 2017 
 

2. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 19. oktober 2017 
 

3. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr 23. oktober 
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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Anne Helene Lindseth, Toril Krogsund, 
Kjell Jensen, Lillemor Sandberg, Rune 
Hansen Gunnerød, Torun Viervoll, Heidi 
Hansen, Franck Tore Larsen, Arne Moe, 
Aina Rugelsjøen 

Fra pasient- og brukerombudet:  

Anne-Lene Egeland Arnesen  

Fra administrasjonen: 

Direktør Fag Halfdan Aass (sak 48/17), 
prosjektleder Kristine Østby Johansen (sak 
42/17), spesialrådgiver Martin F. Olsen og 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær) 

Møtedato: 16.10.2017 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Wergelandsgate 10, 

Drammen, møterom Glitre 1 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall:  
 

 
Agenda: 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste = Godkjent  

 
 
 

Godkjenning av referat fra møte 11. september = Godkjent 
 

 Videreføring av tidligere saker: 
42/17 Orientering om status i arbeidet med utviklingsplan for VVHF 

 v/Kristine Østby Johansen 
Gjennomgang av status med mulighet for innspill fra Brukerutvalget – se vedlegg 
Innspillene blir tatt med videre i arbeidet. 
Brukerutvalget takker for informasjon og muligheten til å komme med innspill. 
 

46/17 «Hysj»-kampanjen – orientering om status 
v/Anne Helene Lindseth 
Toril og Anne Helene er intervjuet på intranettet VVHF. 
Brosjyrer og plakater er delt ut i klinikkene.  
Medlemmene har deltatt i flere KKU’er og utvidete ledermøter, og skal delta i flere av 
dette fremover. 
Kampanjen evalueres senere, men foreløpig ser det bra ut, er godt mottatt i klinikkene 

 Nye saker: 
48/17 Direktøren har ordet 

v/Halfdan Aass 
• Informerte om at Avdeling for patologi ved DS (ref omtale i media) er 

politianmeldt for å ha for å kommet med for høye krav for refusjoner til Helfo 
basert på feil bruk av takster. 
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Internrevisjon i VVHF indikerte også dette i forkant av anmeldelsen, VVHF har 
bedt om en ekstern granskning ev rutiner mv v/PWC. 
Aktuelle avdelingssjef er permittert mens undersøkelser pågår. Det understrekes 
at ingen har hatt personlig vinning av dette. 
Det er pt. ingen indikasjoner på at dette går ut over pasientene, og situasjonen er 
under kontroll da man får tatt de prøvene man skal. Helseforetaket har også 
vært i kontakt med SiV for en ev. avhjelping hvis det blir behov. 
Det er for tidlig å konkludere med hvordan dette ender opp mht takstbruk. 
Vedtak: Brukerutvalget sier seg fornøyd med orienteringen. 

• September – økonomien noe dårligere enn ønskelig, men viser bedring. Nye 
tiltak forventes å vise som effekter de siste måneder av året  

• Ventetider er som forventet, Barne- og Ungdomspsykiatri kommer dårligst ut 
• Fristbrudd på Øyeavdelingen - det jobbes med dette 
• Ventetider på Øreavdelingen (omtalt på NRK Buskerud) – ventetiden er på 

audiograf- denne er for lang - Halfdan kommer tilbake med mer informasjon om 
denne saken 

 
49/17 Pasient- og Brukerombudet har ordet 

v/ Anne-Lene Egeland Arnesen  
• Øyeavdelingen Drammen sykehus – har nå mottatt en rekke negative 

tilbakemeldinger på denne. Dette samles nå opp og det sendes et generelt brev 
til sykehuset om dette. 

• Fylkesmannen har mulighet for å sende en sak tilbake for lokal avklaring, men må 
da avklare om det er brudd på pasientlovgivningen før de ber om dette.  

50/17 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 
Se vedlegg. 

• Toril: Har vært i møte med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget v/ Morten 
Wold og Kristin Ørmen Johnsen om etablering av et Maggie-senter på Brakerøya. 
Det støttes opp om at dette skal etableres i Norge, helst i nærheten av et 
sykehus. I denne sammenheng ser man da på det nye sykehuset i VVHF, bla fordi 
det her blir stråleterapi. Brukerutvalget mener det er forhold som må avklares 
gjennom pasientorganisasjonene før BU ev. tar noen rolle i dette. 
Vedtak: Utvalgets medlemmer tar opp spørsmålet om standpunkt tilbake til de 
berørte organisasjoner. 

• Vurdering og tilbakemelding vedr plakat fra pasientsikkerhetsprogrammet «I 
trygge hender» - se vedlegg 

 
51/17 Orientering om valg av medlemmer i brukerutvalget for 2018 

v/Per-Erik Holo 
Innbydelse er sendt de berørte organisasjoner 26. 9 med svarfrist 24.11 slik at dette blir 
behandlet på styremøtet i desember. 
Av medlemmene som er på valg kan ikke Arne Moe og Anne Helene Lindseth gjenvelges 
da de har sittet sammenhengende 3 perioder a 2 år. 
 

52/17 Revisjon av mandat for brukerutvalget i VVHF 
v/Martin F. Olsen 
Gjennomgang av nytt, nasjonalt mandat. 
Vedtak: Brukerutvalget støtter behovet for revisjon av mandat i tråd med retningslinjer 
for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak, slik at:  
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• Styret oppnevner brukerutvalgets medlemmer, samt leder og nestleder, etter 
innstilling fra administrerende direktør på grunnlag av innsendte forslag fra 
pasientorganisasjonene 

• Pensjonistforbundet inviteres til å foreslå kandidater 
• Vestre Viken har dialog med paraplyorganisasjonene FFO, SAFO, samt 

Kreftforeningen og organisasjoner som representerer brukere fra virksomheter 
innen TSB og Pensjonistforbundet om fremtidig sammensetning av 
brukerutvalget.   

 
53/17 Dialog med styret – hva tar brukerutvalget opp den 30.10.2017? 

v/Toril Krogsund 
Saker som tas opp: 

• Anne Helene: Hysj-kampanjen i VVHF 
• Toril: Utviklingsplan VVHF- involvering av brukerutvalget 
• Kjell: Sykehusets samarbeid med opplærte likemenn 
• Heidi: Avslag på DPS – bekymring for hvordan klageadgang fungerer 

 
Martin gir tilbakemelding om hvor og når. 
 

 Eventuelt 
• På sengeavdelingene – kan en legge begge kjønn på samme rom. Konklusjon: Det 

er ikke forbudt, men ikke god pasientbehandling. 
• Info fra Arne: Bruk av fargebånd for «merking av pasienter» Eks: allergier, 

fallrisiko, organdonorer etc. 
• Rune har fått en henvendelse fra FFO Buskerud: Hvorfor Drammen sykehus 

avviser en del henvendelser fra fastleger til nevrolog/revmatolog. Martin følger 
opp dette. 

• Kjell: Spørsmål om det er lovlig at sykehusvertene blir brukt som bud fra 
apoteket med cellegift til klinikkene. Dette er lovlig forutsatt de har fått korrekt 
opplæring. 

• Heidi: Andre helseforetak sender ut SMS med reminder med info om 
oppmøtested med mer. Det er et ønske fra brukerutvalget at vi får inn 
oppmøteadresse mv i VVHF’s SMS. 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 19. oktober 2017 

Tidspunkt: Kl 0915-1500 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Ann-Kristin Olsen Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Eyolf Bakke    

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard   Fra kl 10:30 

Bernadette Kumar    

Geir Nilsen    

Truls Velgaard    

Sigrun E. Vågeng    

Svein Øverland    

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    

Rune Kløvtveit    

Nina Roland    

 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

Konserndirektør Atle Brynestad, kst. fagdirektør Geir Bøhler, kst. HR-direktør Svein 
Tore Valsø, økonomidirektør Hanne Gaaserød og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin 
Sande 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

094-2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

095-2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
14. SEPTEMBER 2017 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 14. september 2017 godkjennes. 
 
 
 

096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
SEPTEMBER 2017  

 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per september 2017 til etterretning. 
 
 
 

097-2017 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
ANDRE TERTIAL 2017 

 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2017 til etterretning. 
 
 
  



 

 3 

 

098-2017 DIGITAL FORNYING – RAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2017 

 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
Styret tar status per andre tertial 2017 for gjennomføringen av Digital fornying til 
orientering. 
 
 
 

099-2017 ANSKAFFELSE AV NYE FORSIKRINGSAVTALER INNENFOR 
PERSON- OG SKADEFORSIKRINGER  

 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om pågående anskaffelse av forsikringsløsninger for å ivareta 
foretaksgruppens aktiva, ansvar og avtaleforpliktelser til orientering. 
 
 
 

100-2017 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017 OG 2018 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 

101-2017 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
I tillegg til de utsendte orienteringer ble det i møtet gitt en presentasjon av 
hovedinnholdet i regjeringens forslag til statsbudsjett 2018. 
 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
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Andre orienteringer 

1. Styreleder orienterer 

2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 2. og 3. oktober 2017 

 

 
 
Temasaker: 
 

 IKT-infrastruktur og informasjonssikkerhet 

v/direktør Torgeir Waterhouse, IKT-Norge 

 Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten 
Helsedirektoratets rapport av 3. mai 2017 – rapport vedlagt 
v/konst. fagdirektør Geir Bøhler 

 
 
 
 
Møtet hevet kl 1500 
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Oslo, 19. oktober 2017 
 
 
 
   

Ann-Kristin Olsen  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Eyolf Bakke  Kirsten Brubakk 
 
 
 
 

  

Christian Grimsgaard  Bernadette Kumar 
 
 
 
 

  

Geir Nilsen  Truls Velgaard 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
 
 



Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 23.oktober 2017 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 

Mandag   
27. februar 

 
 

- Årlig melding 2016 
- Oppdrag og bestilling 2017 
- Oversikt over eksterne tilsyn 2016 
- Revisjon korridorpasienter 
- Høring - NOU 2016: 25 Organisering og 

styring av spesialisthelsetjenesten 
- Mandat utviklingsplan 2017 
- Virksomhetsrapport pr 31. januar 
- Avhending av eiendom i Dr. Schmidts vei 3 
- Investeringer Blakstad – finansiering 

overskridelse 
- Etablering av sykehusinnkjøp 

- Medarbeiderundersøkelsen 2016 
- Brev fra Venner av Bærum sykehus 
- Oversendelsesbrev fra HSØ 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 2. februar  
- Brukerutvalg 13.februar 
- HAMU 14. februar 
- Sentralt kvalitetsutvalg 14.februar 
- Foretaksprotokoll VV 15. februar 
- Nye vedtekter Vestre Viken 
- Årsplan - oversikt over planlagte 

styresaker 
-  

Foretaksmøte 15 februar 
OBD 2017 16. februar – 
styresamling på Gardemoen  
  

Mandag  
27. mars 

 
 

- Virksomhetsrapport februar kort/PPT 
vedlegg 

- Årsberetning/årsregnskap 
 

- Foreløpig protokoll fra styremøte i 
HSØ 9.mars 

- Brukerutvalg 13. mars 
-  

Forskning og innovasjon ønsker 
tid gjerne 27.mars for en 
presentasjon v/ Kristine 
Sahlberg. 
 

Mandag 
24. april 

 
 

- Virksomhetsrapport mars kort/PPT 
vedlegg 

- ØLP 2018-2021 
- Omstilling i Klinikk for psykisk helse og 

rus ( PHR) 
- Ringerike sykehus legevakt 

- Brukerutvalg 3. april 
- HAMU 4.april  
-     Sentralt kvalitetsutvalg 4. april 
-  

Merk: Utsending av styresaker 
tirsdag 19. april pga påsken. 
 
25. april kl.19.  Sykehusrevy  
premiere– invitasjon til styret  
Pasientombudet – årsrapport 
2016 

Mandag 
22. mai 

Styreseminar 
Utvikling- og strategiplan  

Mandag 
19. juni 

 
 
 

- Virksomhetsrapport mai  
Virksomhetsrapport 1. tertial  

- Ledernes ansettelsesvilkår 2017 
- Bærum, Ringerike og Kongsbergs sykehus 

vedlikeholdsprogram 

- Protokoll fra styremøte i HSØ 27. 
april  

- Protokoll fra ekstraordinært 
styremøte i HSØ 3. og 5. mai 

- Brukerutvalg 5. juni 

15. juni kl.11-13, Lier. 
Dialogmøte med kommunen 
 
 



Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 23.oktober 2017 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 

- Etiske retningslinjer i VV – gjennomgang av 
samlet system 

- Styrets møteplan 2018 
- Lokaler for samlokalisering av poliklinikker 

BUP Bærum 
- Infrastrukturmodernisering i HSØ – 

konsekvenser for Vestre Viken 
- Status samhandling med kommunene 
- Eksterne tilsyn pr 1. tertial 

- HAMU 9. juni og 14. juni 
- Sentralt kvalitetsutvalg 6. juni 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 15. juni - ettersendes 
- Status nytt sykehus 
-  

Mandag 
28. august 

Styreseminar 
Utvikling- og strategiplan  

Mandag 
25. september 

 
 

- Virksomhetsrapport 2. tertial 
-  Eksterne tilsyn pr 2. tertial  
- Konsernrevisjonens rapport 3/2017 Likeverdig 

og forutsigbar helsehjelp  
- Ernæringsstrategi  

 

- Brukerutvalg 11. september 
- HAMU 12. september 
- Sentralt kvalitetsutvalg 12. 

september 
- Foreløpig møteprotokoll fra 

ekstraordinære styremøter i HSØ 
28. juni og 17. august 

- Foreløpig protokoll fra styremøte i 
HSØ 14. september 

-  

 Utvikling- og strategiplan 2035 
SWOT analyse målformuleringer 
VV 
 

Mandag 
30. oktober 

 
 

- Virksomhetsrapport september kort/PPT 
vedlegg 

- Konkurranseutsetting mulighetsanalyse 

- Brukerutvalg 16. oktober 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 19. oktober 
-  

Dialogmøte med brukerutvalget 
Orientering om 
virksomhetsstatus og framdrift 
budsjett 2018 
Tema: Status utviklingsplan - 
målformuleringer 

Mandag 
27. november 

 
 

- Virksomhetsrapport oktober kort/PPT 
vedlegg 

- Områdeplan IKT 
- Miljøpolicy 

- Brukerutvalg 13. november 
- HAMU 14. november 
- Sentralt kvalitetsutvalg 14. 

november 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

Budsjettseminar 2018 
Styreevaluering 2017  



Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 23.oktober 2017 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 

HSØ 16. november 
-  

Mandag 
18. desember 

 
 

- Virksomhetsrapport november kort/PPT 
vedlegg 

- Budsjett og mål 2018 
- Utviklingsplan 

- Brukerutvalg 4. desember 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 14. desember 
-  

Julemiddag 
Utviklingsplan sendes 
kommunene til høring i etterkant 
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