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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   19. mars 2018 
Møtetid:   kl. 12.00 -17.00 
Møtested:   Styrerommet, Bærum sykehus 
 
 
PROGRAM    
 
Kl.11.30  Lunsj for styret 
Kl.12.00 – 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: 15. mars 2018 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 04. 2018 

 

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

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 19. mars 

 
13/2018 

Godkjenning av styreprotokoller for 26. februar og 1. mars  
Vedlegg:  

1. Foreløpig styreprotokoll 26. februar 
2. Foreløpig styreprotokoll 1. mars 

 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 

14/2018 Avdeling for klinisk patologi – status 
Saken er ikke ferdigbehandlet og utgår fra møtet. 

15/2018 
Ledelsens gjennomgang (LGG ) 
Vedlegg 

1. Ledelsens gjennomgang på foretaksnivå 2018 
16/2018  Sykehus i nettverk  

17/2018 

Instrukser for styret og administrerende direktør 
Vedlegg 

1. Styreinstruks for Vestre Viken HF 2018 -2020 
2. Styreinstruks for Vestre Viken HF datert 26. august 2009 
3. Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF 2018-2020 
4. Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken datert 26. august 

2009 
5. Veileder for styrearbeid i helseforetak 

18/2018 

Årsrapport 2017 
Revisor fra PWC er tilstede i møtet; Tone Margrethe Utvik og Gøril Hyni. 
Vedlegg 

1. Styrets årsberetning og årsregnskap for 2017 

19/2018 

Virksomhetsrapport pr 28. februar  
Vedlegg 

1. Virksomhetsrapportering pr. 28. februar 2018 (Powerpoint) 
 

ORIENTERINGER 
  20/ 2018 Orienteringer 

Vedlegg: 
1. Referat fra Brukerutvalget 5. mars 2018 
2. Foreløpig styreprotokoll fra Helse Sør-Øst 8. mars 2018 
3. Oversikt over planlagte saker til styret pr mars 2018 
 

 ANDRE ORIENTERINGER 

 

• ØLP orientering om forutsetninger for 2019 
• Nytt sykehus i Drammen 
• Møte med Venneforeningene 15. mars 
• Om Vestre Viken HF – gjennomgang av foretakets historie, organisasjon, 

økonomi og resultater mm (orientering i forbindelse med nytt styre/nye 
medlemmer) 

 EVENTUELT 
 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Div%20dok/HSØ%20veileder%20for%20styrearbeid%20i%20helseforetak.pdf


 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Webadresse:   www.vestreviken.no  
 

 
Vår bank: Danske Bank, Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22. 

 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
Godkjenning av møteprotokoll 26.februar og 1.mars 2018 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 13/2018 19.03.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møteprotokollene fra styremøte 26. februar og 1. mars 2018 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 12.mars 2018 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg:   1. Foreløpig møteprotokoll 26. februar 2018 
2. Foreløpig møteprotokoll 1. mars 2018 

 
 
 
 
 

 

Dato: 12. mars 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
  
   
    
  

 
  

mailto:postmottak@vestreviken.no
http://www.vestreviken.no/
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 Dato: 26. februar 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Styremøte 

Dato: 26. februar 2018 

Tidspunkt: Kl. 12 – 17.10 
 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder  
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem  
Liv Blom-Stokstad  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
 
Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Heidi Hansen 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 
Mette Lise Lindblad Direktør økonomi  
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
 
Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Godkjenningssak 
 
Sak 4/2018 Godkjenning av styreprotokoll 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Møteprotokoll fra styremøte 29. januar godkjennes. 
 
Beslutningssak 
 
Sak 5/2018 Situasjonen ved avdeling for klinisk patologi KMD og videre tiltak 
 
Administrerende direktør innledet kort til saken. 
PwC, ved Stig Rune Johnsen, redegjorde for den eksterne undersøkelsen. 
Administrerende direktør redegjorde avslutningsvis for nåsituasjon og tiltak i avdeling for 
klinisk patologi KMD. 
 
1. Styret konstaterer at det er gjennomført en ekstern undersøkelse av takstbruk mm i avdeling 

for klinisk patologi i tråd med styrets oppdrag, og at det gjennom foretakets egen utredning og 
Arbeidstilsynets rapport er avdekket arbeidsmiljøutfordringer ved avdelingen.  

 
2. Styret konstaterer at PwC rapport bekrefter systematisk feilkoding. Det forutsettes etablert  

en dialog med HELFO for tilbakebetaling og systemforbedringer. Administrerende direktør bes 
legge frem en sak som legger opp til styrking av intern kontroll og intern revisjon slik at 
økonomisk   
mislighold  kan forebygges og avdekkes. Organiseringen av internrevisjon forutsettes drøftet 
med Helse Sør-Øst RHF.  

 
3. Styret ber administrerende direktør gjennomføre nødvendige tiltak for styrking av    

varslingsinsituttet i samarbeid med de foretakstillitsvalgte og vernetjenesten. Styret orienteres 
om resultatet av dette arbeidet. 

 
4. Styret tar forøvrig PwC rapporten til etterretning. 

 
5. Styret tar til orientering at administrerende direktør har iverksatt tiltak for å sikre    

bemanning og lokaler i tråd med beskrivelsen av nåsituasjonen og arbeidstilsynets rapport. 
 
6. Styret slutter seg til administrerende direktørs anerkjennelse av den solide innsatsen de 

ansatte ved avdeling for klinisk patologi har gjort i en krevende tid med en utfordrende 
arbeidssituasjon.  

 
Sak 6/2018 Årlig melding 2017 for Vestre Viken 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding 2017. 
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Sak 7/2018 Eksterne tilsyn – status pr. 3. tertial 2017 
 
Administrerende direktør orienterte innledningsvis om tankanlegg dieselaggregat ved 
Drammen sykehus og fylkesmannens tilsyn og 6 avvik.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar saken til orientering. 
 
Sak 8/2018 Virksomhetsrapportering pr januar  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar virksomhetsrapport pr 31. januar til orientering. 
 
Sak 9/2018 Oppdrag og bestilling 2018 for Vestre Viken 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar oppdrag og bestilling 2018 for Vestre Viken til etterretning. 
 
 Orienteringer 
 
Sak 10/2018 Orienteringer  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 

 
Andre orienteringer 
 

Nytt sykehus i Drammen 
1. Orientering v/ prosjektdirektør Dag Bøhler Sykehusbygg HF og prosjektdirektør Rune 

Abrahamsen Vestre Viken HF 
2. Orientering v/ prosjektleder Ansgar Gabrielsen Utvikling av Drammen Helsepark 

 
 

Notat: Sykehus i nettverk 
 
Drøfting i styret utsettes til styremøte 19. mars. Notatet omgjøres til sak.  

 
Sak 11/2018 Ansettelse av administrerende direktør i Vestre Viken HF 
 
Møtet lukkes med bakgrunn i styreinstruks § 5.11 
Helseforetaksloven §26 a pkt 1 
 
Administrasjonens representanter i styremøtet forlot møtet. 
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Styreleder orienterte om den pågående prosessen i ansettelsesutvalget.  
 
Eventuelt 
Ingen saker under dette punktet. 
 
Styreleder Torbjørn Almlid takket Liv Blom-Stokstad for arbeidet i styret i Vestre Viken.  
 
 
 
Drammen, 26. februar 2018 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Margrethe Snekkerbakken      Torkild Borgersen   
nestleder    
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
Harald Bergan      Liv Blom-Stokstad   John Egil Kvamsøe 
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 Dato: 1. mars 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo 

Dato: 1. mars 2018 

Tidspunkt: Kl. 1230 – 1640 
 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder  
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem  
Liv Blom-Stokstad  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
 
For øvrig tilstede, Liv S. Bøe, Amrop Delphi AS. 
 
 
Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og la fram saken.  
 
 
Beslutningssak 
Møtet lukkes med bakgrunn i styreinstruks § 5.11 
Helseforetaksloven §26 andre ledd pkt 1 

 
Sak 11/2018 Ansettelse av administrerende direktør i Vestre Viken HF 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styreleder får fullmakt til å inngå avtale med Lisbeth Sommervoll om stilling som administrerende 
direktør i Vestre Viken HF. 
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Oslo, 1. mars 2018 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
Harald Bergan      Liv Blom-Stokstad   John Egil Kvamsøe 



 

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  
 
Ledelsens gjennomgang 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 15/2018 19.03.2018 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar ledelsens gjennomgang til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 12. mars 2018 
 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 10. mars 2018 
Saksbehandler: Halfdan Aass 
  
   
    
  

 
  



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse: postmottak@vestreviken.no 
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Postboks 800 
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3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

 
 
Bakgrunn  
Ledelsens gjennomgang er en overordnet systematisk gjennomgang av styringssystemet i 
foretaket.  
 
«Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten» som trådte i kraft 1. 
januar 2017 beskriver ledelsens plikt til å evaluere virksomheten i § 8f: «Minst en gang årlig 
systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og 
informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig 
forbedring av virksomheten.» I veilederen til forskriften er dette definert som ledelsens 
gjennomgang (LGG). 
 
Ledelsens gjennomgang skal i hovedsak besvare: 

• Oppnås ønskede mål og resultater? 
• Overholdes gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger? 
• Fungerer styringssystemet som forutsatt og bidrar det til kontinuerlig forbedring av 

virksomheten? 
 
Vestre Vikens styringssystem bygger på internkontrollforskriftene, ISO-standarder og «Forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten». Kravet til LGG er å gjøre en 
vurdering av om styringssystemet er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. LGG rapportmalen 
har blitt revidert jevnlig. Det er ikke noen regional standard for hvordan LGG rapporteres, og det 
er stor variasjon mellom foretak.   
 
Saksutredning  
Ledelsens gjennomgang gjennomføres i Vestre Viken på alle nivåer. På foretaksnivå gjennomgås 
klinikkenes LGG, fremskaffet informasjon om systemene og resultater fra disse, samt LGG fra 
miljøsertifisering og tilgjengelig årsrapporter, risikovurderinger mm.  
 
Prosessen fram mot en virksomhetsomfattende LGG i Vestre Viken har følgende struktur: 

1. Forberedelser: Innhenting av informasjon om resultater og statistikk, inkl. klinikkenes 
LGG’er 

2. Gjennomføring: Gjennomgang og vurdering av innhentet informasjon, som sammenfattes 
i rapportmal for LGG. 

3. Beslutning: Omforente områder for forbedring og oppfølging 
 
Det skal gjøres en totalvurdering av styringssystemet, men det vil kunne være områder som 
ivaretas godt nok gjennom andre oppfølginger. I LGG er blant annet ikke økonomi, innkjøp eller 
forskning, vurdert under eget område. I tillegg kan det finnes mindre systemer som ikke har fått 
plass i foretaksomfattende LGG, men som ivaretas lokalt.  
 
LGG må ses i lys av annen rapportering som årlig melding, årsrapport, virksomhetsrapportering 
mv. 
 
Resultat av ledelsens gjennomgang i 2017 fremgår av vedlegg. 
 
Status for styringssystemet fremgår av vedlagte gjennomgang. Gjennomgangen viser at foretaket 
har oppnådd tilfredsstillende resultater på de fleste områder. Styringssystemene vurderes å 
fungere tilfredsstillende på de fleste områder. Den nylige saken om langvarig ukorrekt koding 
ved Avdeling for klinisk patologi har imidlertid vist at det er behov for gjennomgang av 
internkontrollen i foretaket og rutiner knyttet til varsling.  



 

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 

 

 
 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Ut fra ledelsens gjennomgang på foretaksnivå vurderes styringssystemene i foretaket å fungere 
tilfredsstillende på de fleste områder. Det er imidlertid også behov for forbedringer. Den nylige 
saken om langvarig ukorrekt takstbruk ved Avdeling for klinisk patologi har vist behov for 
gjennomgang av internkontrollen i foretaket, og rutiner knyttet til varslinger. Adm. direktør vil 
følge opp dette i henhold til vedtak i sak 05/2018. Adm. direktør vil også følge opp de tiltak som 
er anført i ledelsens gjennomgang.  
 
 Adm. direktør anbefaler at styret på denne bakgrunn tar saken til etterretning. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1.  Ledelsens gjennomgang på foretaksnivå 2018 
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VV Ledelsens gjennomgang (LGG) 
Evaluering av styringssystemet – foretaksnivå for 2017 

Forbedring i 2018 
Hensikten med LGG er en systematisk gjennomgang og vurdering av hele styringssystemet opp mot 
tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og 
bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten. 

Ledelsens gjennomgang skal i hovedsak besvare følgende: 

• Oppnås ønskede mål og resultater? 
• Overholdes gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger? 
• Fungerer styringssystemet som forutsatt? 
• Bidrar systemet til kontinuerlig forbedring? 

 
(Fra veileder til forskrift om Ledelse og kvalitetsforbedring 2017) 

 

Underlags-
dokumentasjon 
Informasjon fra 
virksomheten, 
prosedyrer for 
områdene, samt 
LGG fra klinikkene. 

Punkt 1  
• Forrige LGG 
Punkt 2 
• Oppdrag og bestilling, driftsavtaler  
• LGG av Miljøstyringssystem  
• Resultatdokumentasjon: DIPS, økonomirapportering 
• Kvalitetsindikatorer/registerdata/forskning 
• Nye og endrede lovkrav  
• Samarbeidsavtaler med kommunene 
• Tilbakemelding fra interessepartnere (kommuner, eiere, andre foretak) 
Punkt 3 
• Medarbeiderundersøkelsen  
• Personalressurser (Kompetanseplaner, fagutvikling, opplæring)  
• Årsrapport HMS  
• Rapportering på det systematiske arbeidet med beredskap og forebyggende 

sikkerhet 
Punkt 4 
• PasOpp 
• VV brukererfaringsundersøkelse 
• Ris og ros 
• Klager pasienter og pårørende 
• Årsmelding pasient og brukerombudet 
Punkt 5 
• Avvik og forbedringsforslag (Synergirapporter) 
Punkt 6 
• Styrende dokumentasjon; prosedyrer eHåndbok 
• Statistikk eHåndbok 
• Mandat Utvalg for fagprosedyrer og pasientforløp 
Punkt 7 
• Risikovurderinger  
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Punkt 8 
• Foretaksomfattende revisjonsplan 
• Revisjons rapporter 
• Årsrapport 
Punkt 9 
• Eksterne revisjoner og tilsynsrapporter  
• Konsernrevisjonen 
Punkt 10 
• Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 
• Kontinuerlig forbedring (kompetanseprogram, forbedringsarbeidsrapporter) 
• Pasientsikkerhetsarbeidet (målinger, spredningsplan, nye innsatsområder) 
 

 

1. Oppfølging etter forrige LGG og tiltaksplan 

Vurdering 
 

• Videreutvikle foretaksomfattende system for risikostyring  
• Bruke hendelser meldt i avvikssystemet til å gi oversikt over risikoområder   
• Videreutvikle system som sikrer systematisk dokumentasjon av kompetanse og 

kompetanseplanlegging 
• Forbedring av forløpstidene pakkeforløp kreft 
• Redusere andel korridorpasienter 
• Styrke brannvernopplæring 
• Dokumentstyring, oppdatering og forenkling 
 

Beslutning - 
oppfølging 

Følges opp administrerende direktørs driftsavtaler med klinikkene og i oppdragsplan for stabene og 
vurderes i neste års LGG 

 

2. Vurdering av måloppnåelse  

 
System 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat/ 
Vurdering 
 
 
 
 
Beslutning - 
oppfølging   

2.1 Driftsavtaler 
Administrerende direktør inngår årlig driftsavtale med klinikkdirektørene. I driftsavtalene følges følgende 
dokumenter og vedtak opp: 

• «Oppdrag og bestilling for Vestre Viken» gitt i foretaksmøte i februar 
• «Strategiplan 2025 i Vestre Viken HF», Styresak 115/2011 og påfølgende oppfølging i styret. 

Erstattes av «Utviklingsplan 2035» som planlegges behandlet i styret 30. april 2018 
• «Budsjett og mål », vedtatt av styret i desember  

 
Klinikkdirektør inngår driftsavtaler med avdelingssjefer, og avdelingssjefer inngår avtaler med 
seksjonsledere. Det er månedlig driftsoppfølging på alle nivåer. Prosedyre for driftsavtaler beskrives i 
eHåndbok. Systemet med driftsavtaler og fullmakter vurderes å fungere godt selv om avtalene oppleves 
å komme litt sent til klinikkene. Tidspunktet er avhengig av når foretaket mottar OBD i foreløpig versjon. 
Den interne prosessen med driftsavtaler starter så tidlig som mulig. 
Adm. dir. har en felles oppdragsplan for stabsområdene i sin stab. 
 
Fullmakter i Vestre Viken er beskrevet i eHåndbok. I fullmaksmatrisen gis det oversikt over den rolle, 
ansvar og myndighet som er tildelt den enkelte ansatte. Fullmaktsmatrisen er under revisjon for å sikre at 
den er oppdatert.  
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System 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat/ 
Vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutnings-
oppfølging 
 
 
System 
 
 
 
 
 
 
Resultat/ 
Vurdering 
 
 
 
 
 
Beslutnings-
oppfølging 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Kvalitetsindikatorer måloppnåelse – årlig melding 
Adm. dir. har månedlig oppfølgingsmøter med klinikkene. 
Det rapporteres månedlig til styret og Helse Sør-Øst på en del kvalitets- og styringsindikatorer som 
korridorpasienter, fristbrudd, ventetid og pakkeforløp kreft. Det rapporteres tertialvis på områder i 
pasientsikkerhetsprogrammet. Nasjonale kvalitetsindikatorer rapporteres dels tertialvis, dels årlig. I Årlig 
melding rapporteres til Helse Sør-Øst om måloppnåelse relatert til «oppdrag og bestilling».  
Sentralt kvalitetsutvalg (SKU) et rådgivende organ i saker knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. 
Klinikkene har klinikkvise kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg. 
Noen resultater 2017: 
 
 
 
 
 
Rapportering i årlig melding viser at de fleste oppdrag er gjennomført. Det har vært utfordringer med å 
oppfylle prioriteringsregelen for psykisk helsevern og rus. Det er ikke nådd målet for ventetid innen 
psykisk helsevern og rus. Andel fristbrudd er over måltall. Det er ikke måloppnåelse for forløpstider for 
pakkeforløp kreft. Det vises for øvrig til årlig melding. Andel korridorpasienter er redusert sammenliknet 
med 2016, men fortsatt over målet.  
 
Forbedringsarbeid innen kvaltiet og pasientsikkerhet er et kontinuerlig arbeid. Det følges opp videre i 
driftsavtaler og annen oppfølging, spesielt der det ikke er måloppnåelse. 
 

2.3 Miljøledelsessystemet  
Systemet er i hovedsak tilpasset virksomheten og er i stand til å ivareta endringer. Det er i stor grad 
implementert i øvrig virksomhetsstyring, men har et potensiale for ytterligere implementering, bl.a. å ta 
med elementer fra miljø i interne revisjoner og bedre sammenheng med overordnet LGG. Miljømål 
inngår i driftsavtalene. 
 
Innføring av miljøledelesesystemet har gitt VV bedre kontroll og styring med miljøaspektene. Det har 
også medført at foretaket har fått bedre oversikt over krav knyttet til ytre miljø. Resertifiseringen i 2017 
viser at systemet dekker relevante krav i standarden. 
Det tar tid å få til forbedringer, noen av målområdene knyttet til ytre miljø har VV hatt siden 2013. 
Systemet viser at foretaket får til en forbedring innen de fleste av områdene hvor vi setter mål, men det 
er også et ytterligere forbedringspotensial.  
 
Anbefalinger om endringer og forbedringer 
• Miljøledelsessystemet blir i stadig større grad en del av øvrig virksomhetsstyring og prosesser i 

foretaket. For å få til en ytterligere implementering ar det er behov for at Vestre Viken avklarer 
hvilken funksjon som ivaretar felles virksomhetsstyring, eks. felles oversikt over rapporteringer, 
samordning av foretaksomfattende revisjonsplan. 

• Systemet bidrar til at VV i større grad klarer å redusere miljøpåvirkningen. Innenfor 12 av de 13 
målområdene er det oppnådd en positiv utvikling, og målsettingen er innfridd for 8 av 13 målene. 
For de 5 siste målområdene er målsettingen ikke nådd. Målområdet som har hatt en negativ 
utvikling er matavfall. 

Pakkeforløp kreft: 
Andel innen normert forløpstid: 62 % 
Andel kreftpasienter i pakkeforløp: 74 % 
 

Andel Korridorpasienter:  1,2 % 
Andel Fristbrudd:  1,8 % 
Ventetid somatikk:        57,3 dager  
Ventetid PHR:  47,6 dager 
 



 

 
 
 

eHåndbok 
Dokument-id: 

299 Versjon: 7.0 VV-ledelsens gjennomgang (LGG) MAL skjema Side 4 av 13 

 

 
 
System 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat/ 
Vurdering 
 
 
 
 
Beslutnings-
oppfølging 

2.4 Lover, forskrifter, nasjonale retningslinjer og andre myndighetskrav (forsvarlighet)  
Det er utarbeidet et system for å sikre tilgang for ansatte ift lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere 
på intranett - “regelverk” - som følges opp av foretaksjurist. Foretaket abonnerer på «nyheter» fra 
Lovdata. Endel regelendringer medfører nye lokale retningslinjer og prosedyrer. Endringer/nye krav 
informeres om og drøftes i ledermøter på foretaksnivå og i klinikkene. 
Det utarbeides månedlig oversikt til klinikkene over nye og endrede prosedyrer. Ved større endringer 
eller nye krav utarbeider jurist utdypende temasaker på intranett. 
 
Systemet med regelverk på intranett vurderes å fungere hensiktsmessig. I tillegg fanger fagnettverk opp 
endringer i lovverk og informerer i sine linjer. Ansatte har i følge Lov om helsepersonell (§ 4) et 
selvstendig ansvar for å sette seg inn i og holde seg oppdatert på gjeldende krav.  
Det er system for informasjon om lovkrav og endringer på intranett. Det begynner imidlertid å bli en stor 
mengde med informasjon slik at det kan bli vanskelig å få oversikt.  
 
På foretaksnivå viktig å vurdere hva regelendringer betyr for foretakets aktiviteter.  
Opprettholde fokus på tilgjengelighet for å sikre at ansatte oppdateres på aktuelt regelverk. 

 
 
System 
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Beslutnings-
oppfølging 

2.5 Samhandling mellom klinikker og mellom klinikker og sentrale staber 
Det finnes en rekke møtearenaer mellom avdelinger/klinikker. Et felles kalendersystem som håndterer 
møter, interne kurs, lederopplæringer, ledersamlinger, styremøter er delvis implementert, men bør 
utvikles videre. Mellom klinikker og sentrale staber er det beskrevet grensesnitt på enkelte områder. 
 
Videreutvikling av felles kalender/årshjul system som gir mulighet for bedre oversikt og koordinering av 
aktiviteter vil gi bedre koordinering.. 
 
Fokus på internt samarbeid for å sikre god pasientflyt, koordinering av interne samlinger, kurs og møter.  
Mulighet for bedre samhandling utredes gjennom «Sykehus i nettverk». 
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Beslutnings-
oppfølging 

2.6 Samhandling med kommunene og samarbeidspartnere  
Samarbeidsavtaler og møtearenaer/samarbeidsutvalg med kommunene er på plass på systemnivå med 
overordnet og lokale samarbeidsutvalg. 

Det har vært en egen referansegruppe med kommunene i arbeidet med utviklingsplanen, og 
kommunene har sittet i styringsgruppen. Kommunen har i tillegg deltatt i arbeidsgrupper og workshops i 
forbindelse med planen. Kommunenes samarbeidsstruktur kommunehelsesamarbeidet fasiliterer og 
forenkler samarbeidet. 

Både større felles satsinger og lokalt samarbeid fungerer i tråd med intensjonene i reformen, men felles 
resultat er avhengig av beslutninger i klinikken og i hver enkelt kommune. Det er fortsatt særlige 
utfordringer knyttet til digital samhandling. Oppfølging krever samarbeid med klinikkene eller staber på 
tvers, i tillegg til kommunene. Dette er tid- og ressurskrevende.  

Problemstillingene følges opp i de lokale samarbeidsutvalgene i tillegg til forankring i overordnet 
samarbeidsutvalg. Samarbeidsavtelene er under revisjon basert på de siste årenes erfaringer. 

 

3. Ressurser - Oversikt over medarbeidernes kompetanse og behov for opplæring  
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Opplæring, kompetanse og rekruttering  
Vestre Viken har utdanningsstillinger for spesialsykepleiere, lærlinger innen helsefagarbeider, 
ambulansearbeid samt andre fag innen intern service. Ny spesialistutdanning for leger implementeres. 
Det gjennomføres obligatorisk opplæring både sentralt og ute i klinikkene. 
 
Flere klinikker melder om at det er utfordringer knyttet til rekruttering av legespesialister innen enkelte 
fagområder og grenspesialiteter, samt for spesialsykepleiere, særlig innen anestesi, operasjon, intensiv 
og barneintensiv. 
Spesialistutdanningen for leger gjennomgår betydelige endringer.  
 
Vurdere behovet og muligheter for økning i utdanningsstillinger for spesialsykepleiere. Følge opp 
endringer og etablere prosjekt for implementering av ny spesialistutdanningen for leger.  
Det er iverksatt et arbeid for å utvikle et helhetlig oppfølgingssystem for ledere i Vestre Viken, dette 
innebærer å innlemme og koordinere all lederopplæring, utvikling og oppfølging. Tilby lærlingplasser 
innenfor flere fagområder i Vestre Viken. 
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Dokumentasjon av kompetanse  
Kompetanseregistreringssystem Dossier ble innført september 2017 for leger i spesialisering (LIS) som 
regional løsning.  
 
VV har ikke et felles kompetanseregistreringssystem for dokumentasjon av kompetanse. Klinikkene har 
utarbeidet egne systemer gjerne basert på Excel.  Læringsportalen kan lage rapporter over 
eLæringskurs. GAT har en funksjonalitet som i liten grad er i bruk. Klinikkene rapporterer om varierende 
grad av oppfølgingen av kompetanseplaner. Det er behov for et felles kompetanseregistreringssystem 
for alle faggrupper. 
 
Vurdere et felles kompetansestyringssystem for alle yrkesgrupper. 
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HR området  
GAT, Personalportalen, Kompetanseportalen, WebCruiter. 

 

Et elektronisk system for å håndtere ulike handlingsplaner/områder er under utarbeidelse. Det er 
behov for et system som kan håndtere ulike områder i en helhetlig handlingsplan og oppfølging av 
denne i forhold til ny undersøkelse ForBedring, IA-krav samt andre HMS relaterte planer og krav mv. 

Gode rapporter og presentasjoner av brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML er nå mulig å 
produsere som følge av endrede muligheter for uttrekk i GAT (arbeidstidsregistreringssystemet). 
Rapportene og grafene følges opp i linjen i klinikkene. Statistikken fungerer som et godt arbeidsverktøy 
i arbeidet med å redusere antall brudd.  

Sykefraværet har hatt en økende tendens siden oktober i 2016. Dette følges opp, og det etableres et 
samarbeid med NAV arbeidslivssenter om forsterket innsats for å redusere sykefraværet. Det legges 
vekt på å identifisere tiltak som gir varig reduksjon av sykefraværet gjennom langsiktig og helthetlig 

arbeid. Sykefravær i 2017 var på 7,6 %. 

Systemet for sykefraværsoppfølging på person gjøres elektronisk ved hjelp av en egen modul i 
Personalportalen. Dette fungerer bra. 

Det foreligger gode rapporter over samlet sykefravær per enhet (GAT-analyse) samt på samlet nivå 
(Profitbase), hvilket gir gode oversikter på hvordan sykefraværet utvikler seg.  

Kompetanseportalen benyttes til dokumentasjon og oppfølging av læringsmål- og aktiviteter i 
forbindelse med ny spesialistutdanning for leger.   
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Vestre Viken har behov for et elektronisk system som kan knytte sammen ulike områder i en felles 
handlingsplan. Dagens ordning medfører mye arbeid for ledere på alle nivåer. 

Intensivert sykefraværsoppfølging. 
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Helse- miljø og sikkerhet  
HMS følger opp 8 lovområder i henhold til internkontrollforskrift for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
Det rapporteres på flere indikatorer til HSØ. For 2017 har det blitt rapportert på ny indikator på Vold og 
trussel hendelser. 
 
HMS dokumenterer gjennom Årsrapport HMS grundig arbeid på alle de 8 lovområdene som HMS 
dekker.  
Utvikling i utvalgte indikatorer: 
1. Fraværsskadefrekvens(indikator er noe høyere i 2017 (1,9) enn i 2016 (1,6). Det er fremdeles veldig 

lavt. 
2. Aktive handlingsplaner HMS (indikator):77 % av enheter som skal utarbeide HMS handlingsplan har 

gjort det, mot 60 % i fjor. Noe av økningen kan tilskrives bedre rapportering. Resultatet er 
fremdeles ikke tilfredsstillende da dette er et lovpålagt krav. Det må arbeides med at andel ledere 
som utarbeider handlingsplaner og gjennomfører HMS-runder økes. Nytt i 2018 er at dette skal 
gjøres sammen med ny undersøkelse ForBedring. 

3. Vold og trusler – Det er registrert 467 hendelser innen psykisk helsevern og72 hendelser innen 
somatikk. Tilsvarende tall for 2016 var 386 og 73. Fokus på denne typen hendelser må fortsatt 
være høyt og prioriteres i det systematiske HMS arbeidet 

HMS avdelingen og kvalitetsavdelingen har faste møter for å følge opp sammenhengen mellom HMS og 
pasientsikkerhet. Alle HMS avvik gjennomgås for å se på mulig pasientsikkerhetseffekt. Det arbeides 
med å ytterligere se pasientsikkerhet og arbeidsmiljø/HMS i en sammenheng og hente ut positive 
effekter. 
 
Øke fokus på HMS i oppfølging av linje - ledere. Gjennomføre HMS runder, risikovurderinger og 
utarbeide handlingsplaner i henhold til HMS-styringssystem.  
Ytterligere fokus på å se HMS og pasientsikkerhet i en sammenheng. 
Arbeidsmiljø har betydning for effektive helsetjenester og pasientsikkerhet. Undersøkelsen ForBedring 
kartlegger ulike sider av arbeidsmiljøet og pasientsikkerhetskulturen.  
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Brannvern  
Brannvern opplæring er obligatorisk for alle ansatte og vikarer. Alle skal gjennomføre brannvern 
opplæring iht. opplæringsplan.  
 
Deltakelsen på brannvernopplæring var 3630 i 2017, mot 3500 i 2016. 
Oppfølging av at ansatte får tatt brannvernopplæring er ikke tilstrekkelig. Alle ledere kan ta ut 
rapporter som viser hvem som har gjennomført kurset. 
 
Ledere har ansvaret for at antallet ansatte/vikarer som har gjennomført brannvern opplæring øker i 
samsvar med opplæringsplan. 

 
 
System 
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IKT og medisinsk-teknisk utstyr 
Rutiner for bestilling av IKT-utstyr hos Sykehuspartner er etablert. Alt medisinsk-teknisk utstyr 
registreres i utstyrsbasen Medusa.  
 
Det er blitt bedret responstid på utskiftning av IKT-utstyr(Sykehuspartner) etter at det tidligere var et 
betydelig etterslep. Investeringsnivået for medisinsk-teknisk utstyr (MTU) er økt de siste årene, men 
det er fortsatt behov som ikke dekkes. 
Det er behov for nye IKT-løsninger. Høyt prioritert er selvinnsjekk på poliklinikker, utvikling av 
tavleløsninger på sengeposter og tilbakemeldingsverktøy fra pasienter innen psykisk helsevern.  
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DSB – tilsyn i 2016 gav avvik på dokumentasjon av opplæring av medisinsk-teknisk utstyr. Liknende 
avvik er også gitt tidligere. Mangelfull dokumentasjon gjelder særlig leger. Avviket er lukket i 2017 etter 
innsending av handlingsplan og innføring av Dossier for LIS. Tilsyn fra DSB i 2017 gav ingen avvik.  
 
Følge opp handlingsplaner for dokumentasjon av opplæring av medisinsk-teknisk utstyr.  
Sikre økonomisk resultat slik at rom for investeringer bl. a. i MTU og IKT. Regional Ikt-løsning for 
medikamentell kreftbehandling innføres i 2018. 
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Beredskap 
Arbeid med beredskap koordineres av Sentralt beredskapsutvalg. Koordinert varsling av hendelser er 
definert i VV nøkkelvarslingsplan for både interne og eksterne hendelser. Øvingsaktiviteter internt er 
regulert i klinikkenes egen planverk.  
 
Innen kritisk infrastruktur, som strøm og IKT foretas regelmessig test av reserveløsninger i henhold til 
intern plan. I samarbeidsorganet av beredskapsorganisasjoner i Buskerud (SAMØV) er det etablert et 
regime med fullskala øvelser og systematisk oppfølging syklus på to år.  Øvelse Bjørn 2017 er 
gjennomført med deltakelse fra Ringerike skyehus og prehospitale tjenester. 
Ansvarsdeling i Vestre Vikens sykehusområde hvor det prehospitale ansvar for Asker og Bærum 
kommuner ligger til OUS det nødvendig med særlig koordinering og samordning av innsats under større 
hendelser hvor pasientstrømmer skal koordineres. Som helhet er dagens system tilpasset prinsippet 
om ansvar, likhet og nærhet også under kriser.  
I tråd med økende trusselbilde innen terror er systemet egnet til styrking av planverk innen CBRNe-
området. 
 
Beredskapsplaner oppdateres ved behov. Deltakelse i beredskapsøvelser. 

 

4. Brukermedvirkning 
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Det er forsterkede krav til helsetjenesten om brukerdeltagelse på alle nivå. 
Systemnivå: Brukerutvalget og ungdomsrådet. Elektronisk system (brukerundersøkelse) for innhenting 
at pasienters tilbakemeldinger basert på spørsmål i den nasjonale PasOpp-undersøkelsen 
Tjenestenivå: Det skal være brukerdeltakelse i forbedringsarbeid og tjenesteutvikling i klinikkene 
Individnivå: Pasienter skal medvirke i beslutning om egen behandling (Samvalg). Dette håndteres i 
direkte pasientkontakt.  
 
Systemnivå: Vestre Viken har et velfungerende Brukerutvalg, som deltar i møtearenaer på nivå 1-2. 
Ungdomsrådet møtes månedlig og deltar i møter som har saker som berører tema om ungdom. 
Tjenestenivå: Erfaringer viser at brukerdeltagelse i forbedringsarbeid i klinikkene og i 
foretaksomfattende arbeider kan være vanskelig å få til.  Det er ennå ikke etablert gode systemer for å 
understøtte dette arbeidet nasjonalt og regionalt. Det utarbeides en retningslinje for 
brukermedvirkning i VV som bl.a. vil beskrive anbefalte rutiner for dette 
Individnivå: Resultatene fra den elektroniske brukerundersøkelsen samsvarer godt på de fleste 
spørsmål som kan sammenliknes med den nasjonale PasOpp-undersøkelsen, og viser at helseforetakets 
score ligger på nasjonalt nivå.  
VV har ingen overordnet rutine for Samvalg. 
 
Tjenestenivå: Det er påbegynt et arbeid med å etablere system og rutiner for brukermedvirkning på 
tjenestenivå i VV, spesielt ift rekruttering av riktige brukerrepresentanter til forbedringsprosjekter. Det 
planlegges et samarbeid med brukerorganisasjon (FFO) som har sammenfallende prosjekt innenfor 
dette området. 
Individnivå: Utvikle retningslinjer for bruk av Samvalg . For å øke svarandelen på lokal 
brukerundersøkelse vil  vil tilgang til undersøkelsen bli sendt ut i en SMS til pasientene fra 2018.. 
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5. Status avvik, uønskede hendelser og korrigerende tiltak 
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Uønskede hendelser 
Avvikssystemet Synergi brukes av alle ansatte. Nærmeste ledere mottar og behandler mottatte saker. 
Synergi er oppdatert i henhold til Helsedirektoratets reviderte klassifikasjon. 
 
Som for de tidligere år, sees en liten økning i antall registrerte uønskede hendelser i 2017 hvor 
pasienthendelser fortsatt står for den største økningen. Antall meldepliktige hendelser (§3-3) til 
Meldeordningen har gått noe ned (1045 i 2016 mot 941 i 2017). Antall hendelser som førte til 
betydelig skade i 2017 var om lag det samme som året før, med henholdsvis 135 og 139 hendelser. Av 
disse er 46 hendelser knyttet til behandling/pleie, 25 påført alvorlig skade etter fall og 18 hendelser i 
forbindelse med diagnostikk/utredning.  De øvrige fordeler seg på andre hendelsestyper.  
Sentralt team for hendelsesanalyser har gjennomført 7 analyser med anbefalinger til 
forbedringsområder.        
Bruk av avvikssystemet som et forbedringsverktøy kan bli bedre, spesielt med tanke på 
dokumentasjon av årsaker og tiltak. Dette gjelder håndtering av alle typer uønskede hendelser.  
Det er en utfordring å få til læring fra hendelser og tiltak mellom seksjoner, avdelinger og klinikker. 
 
 
Arbeide videre med opplæring/informasjon om hvordan bruke avvikssystemet som 
forbedringsverktøy. 

 

6. Status for kontroll med styrende dokumenter  

 
 
System 
 
 
Resultat / 
Vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutnings-
oppfølging 

eHåndbok 
eHåndbok er foretakets elektronisk system for prosedyrer, retningslinjer m.m. 
 
 
Det er stabilt totalt antall dokumenter sammenlignet med året før. Det er økende antall dokumenter på 
nivå 1 og reduksjon på nivå 2. Dette er en ønskelig utvikling. 
 
Det er en reduksjon i antall dokumenter som ikke er revidert innenfor revisjonsfrist (3år), men behov 
for fortsatt reduksjon.   
Det er en risiko at dokumentene ikke er oppdatert.  
Det oppleves å være økt bruk av eHåndbok i klinikkene. Dokumentstyringssystemet har blitt oppgradert 
og oppleves som mer brukervennlig og til å være et tilfredsstillende dokumentstyringssystem.  I 
forbindelse med dette er det gjennomført betydelig opplæring.  

Tilgjengelighet til eHåndbok på nettbrett og mobil er mulig, og vil bli mer brukervennlig dersom utviklet 
eHåndbok-app (utviklet ved Oslo universitetssykehus, OUS) tas i bruk. Det arbeides med å få 
eHåndbok-app i foretaket. 

Det er henvendelser fra leverandører av andre prosedyre-app´er som tilbyr sine tjenester. Det er 
imidlertid ikke ønskelig å ta bruk lokale løsninger, 

  

Arbeide videre for å få  tilgjengelig app for dokumenter i eHåndbok. 
Følge opp og sikre at prosedyrer som ligger utenfor eHåndbok gjøres tilgjengelig for ansatte.  
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Følge opp at dokumenter som har gått ut på dato, revideres. 
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Utvalg for fagprosedyrer og pasientforløp  
Det er oppnevnt et utvalg for fagprosedyrer og pasientforløp. Hensikten med utvalget er å: 
• Sørge for at fagprosedyrer og faglige retningslinjer utarbeides etter definert standard 
• Sørge for at pasientforløp utarbeides etter definert standard 
• Bidra til at flest mulige dokumenter blir foretaksomfattende 
Utvalget skal ha overordnet ansvar for at fagprosedyrer, andre faglige dokumenter og pasientforløp 
utarbeides etter definert standard og på det nivå som er hensiktsmessig. 

 
Utvalget har hatt månedlige møter fra juni 2017, med representasjon fra alle klinikker. Det ble de første 
seks månedene meldt inn 33 saker som utvalget har startet og/eller ferdigbehandlet.  Erfaringer etter 
første halvår med utvalget er at det er nyttig og fyller sin hensikt.  
 
Systemer og rutiner for utvalgets arbeid, samt medlemmenes ansvar/rolle videreutvikles. 
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Public 360  
Saksarkivsystemet Public 360 skal benyttes til dokumentasjon, saksbehandling og arkivering av all 
arkivverdig mottatt post, som er viktig nå og for ettertiden. Det gjelder alle dokumenter og prosjekter 
som sendes ut på vegne av Vestre Viken. Tilsyn og høringer skal via postmottak. 
 
Dokumentsenteret gjør en vurdering av om post som kommer via postmottak@vestreviken.no skal i 
360. Dersom man mottar epost man lurer på om er arkivverdig kan Dokumentsenteret konsulteres. 
Dokumentsenteret kan kontaktes for informasjon og vurdering, og tilbyr enkeltkurs og opplæring ved 
behov. Det finnes Public 360 eLæringskurs. 
 
Det er vanskelig å kunne si med sikkerhet at for lite dokumenteres i 360, men det er holdepunkter for 
at arkivverdige dokumenter sendes direkte til ansatte i VV. 
Public 360 kunne vært benyttet mer til å dokumentere saksbehandling. Eksempelvis epost. 
Tilsynsmyndigheter og avsendere av høringer skal informeres om VVs rutiner. 
 
 
Det kreves økt informasjon og opplæring i arkiveringskrav av epost.  
Informere avsendere av høringer og tilsyn om VV rutiner. Klargjøre og kommunisere hva som er 
arkivverdig post og dokumenter. Rutiner for bruk av arkiveringssystemet vil bi gjennomgått. 

 

7. Risiko og muligheter  

 
System 
 
 
Resultat 
/Vurdering 
 
 
 
 
Beslutnings-
oppfølging 

Det grunnleggende i pasientbehandling er å vurdere risiko og muligheter. Det er etablert et system for 
å gjøre risikovurderinger/risikoanalyser som er beskrevet i eHåndbok.  
 
Det gjennomføres tertialvise risikovurderinger av OBD. Likeledes gjøres risikovurderinger ved 
omstillinger og endringer i fag/behandlingstilbud. 
Det er et pågående arbeid med å implementere risikostyring som en integrert del av styringssystemet.  
Det pågår et arbeid med å utvikle en web basert modul for risikovurderinger. 
Mange sengeposter har tatt i bruk risikotavler eller risikomøter. 
 
Øke bruk av risikovurdering i klinikkene som et beslutningsverktøy.  
Behov for opplæring for å øke kunnskap om risiko for å etablere en kultur for risikostyring. Oppfølging 
av identifiserte risikoområder i lederlinje, eventuelt med egne handlingsplaner. 
 

mailto:postmottak@vestreviken.no
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8.  Interne revisjoner  

System 
 
 
 
 
 
 
Resultat / 
Vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutnings-
oppfølging 

Det utarbeides årlige revisjonsplaner på foretaks- og klinikknivå fra mars til mars. Det avholdes kurs i 
revisjonsmetodikk for interne revisorer ved behov (ca 1 gang pr. år) og det holdes erfaringsdager to 
ganger pr. år for revisorer i klinikkene. 
Klinikkene har egne revisjonsplaner, som rapporteres i LGG og følges opp internt. Revisjonsfunn 
presenteres i KKU. 

 

Startet arbeidet med en felles oversikt over foretaksomfattende revisjoner innenfor helselovgivningen 
inkludert smittevern, HMS, ytremiljø, korrupsjon/misligheter. Farmasøytene legemiddelrevisjoner 
leverer egne revisjonsplaner.  

Revisjonsplan klinikkene: Det skal gjennomføres minst en revisjon på klinikknivå og en pr avdeling.  

Kompetanse og opplæring i revisjonsarbeid, som består av intern erfaringsutveksling og metodikk-kurs. 
Fra foretaksomfattende revisjonsplan 2017-2018 er det gjennomført revisjon med tema «Håndtering av 
blod, blodkomponenter, fra rekvirering og utlevering av blodpose til gjennomført transfusjon» på DS. 
Revisjonstema var på klinikkens egen revisjonsplan og på foretakets. Tilsvarende revisjon er under 
planlegging på KS og gjennomføres i april 2018. Revisjonen gjennomføres etter bestilling fra KS.  

Med hovedtema «Kontroll og styring med implementering av pasientsikkerhetsprogrammet», pågår revisjon 
med tema «Trygg kirurgi på RS. Det er ikke gjennomført revisjoner med tema «Smittevern» grunnet 
redusert revisor ressurser. 

Det er gjennom ført HMS revisjon «Håndtering av vold og trusler i somatikken, akuttmottak og 
sengepost» på DS og BS. Legemiddelrevisjoner gjennomføres i henhold til plan, tilsynsfarmasøyter 
deltar i dette. 
Erfaringer: 

• Samarbeid mellom klinikker og stabsområder sikrer forankring og eierforhold til funn 
• Bruk av fagrevisorer inkludert legeressurser fra klinikkene bidrar til at: 

o interne forhold ivaretas 
o god og faglig innhenting av fakta 
o erfaringer fra revisjonsarbeid (forbedring) og kunnskap om egen arbeidsplass blir i 

klinikken 
o tverrfaglig samarbeid styrker kvaliteten med faglige innspill fra revisorer med ulike 

roller og fagtilhørighet 
o Interne revisjoner oppleves nyttig og gir merverdi i forbedringsarbeidet i klinikkene 

  
• Samarbeid med HMS ved gjennomføring av revisjoner: 

o understøtter sammenhengen mellom ansattes- og pasientens sikkerhet  
o økt forståelse for helhet 

Interne revisjoner kan i større grad benyttes til læring på tvers i klinikkene, og at det kommer 
fagfolkene til gode. 

Det er behov for å styrke revisor og revisjonslederkompetanse i flere klinikker og i stab. 

Interne revisjoner kan i større grad benyttes til læring på tvers i klinikkene. 

Det er behov for å styrke revisor og revisjonslederkompetanse i flere klinikker og i Kvalitetsavdelingen.  

Interne revisjoner oppleves nyttig og gir merverdi i forbedringsarbeidet i klinikkene. 

 

9.  Erfaringer etter gjennomførte eksterne revisjoner / eksterne tilsyn  
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System 
 
 
 
 
Resultat / 
Vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutnings-
oppfølging 

Kvalitetsavdelingen og HMS avdelingen koordinerer meldte tilsyn.  
Gjennomførte eksterne tilsyn og oppfølging av avvik rapporteres tertialvis til styret og HSØ. 
 
 
I løpet av 2017 ble det påvist at det har vært langvarig ukorrekt takstbruk ved Avdeling for klinisk 
patologi. Det er avdekket både av eksterne instanser og intern revisjon. PwC har gjennomført en 
ekstern, uavhengig gjennomgang av saken for foretaket. Rapporten konkluderer med at det er 
svakheter i foretakets internkontrollsystem og i rutiner for håndtering av varsler.  
 Instanser som har gjennomført større tilsyn i 2017 er: 
Fylkesmannen i Buskerud, Statens legemiddelverket, Statens helsetilsyn, Mattilsynet, DSB, Statens 
strålevern.  

Det er god styring og kontroll på systemet rundt eksterne tilsyn og resultatene benyttes i 
forbedringsarbeidet.  
Det henvises for øvrig til de tertialvise rapportene til styret. 
 
 
Gjennomgang av foretakets internkontrollsystem og rutiner for håndtering av varsler i foretaket. 
Følge opp at funn i eksterne revisjoner i en eller flere klinikker fører til forbedring i hele foretaket. 

 

10. Systematisk forbedringsarbeid i VV 

System 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat/ 
Vurdering 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Beslutnings-
oppfølging 
 
 
System 
 
 
 
 
 
Resultat/ 

Kontinuerlig forbedring – kombinasjon av fagkunnskap og forbedringskunnskap  

Det er utarbeidet et rammeverk for kontinuerlig forbedring i Vestre Viken gjennom oppdrag fra HSØ 
2013 – 2016. Rammeverket består av å bygge kompetanse i forbedringskunnskap, prosessveiledning 
og målinger. Det gis støtte og hjelp til forbedringsarbeider i klinikkene. Kontinuerlig forbedring har 
en kultur preget av vilje, evne og ideer til systematisk forbedring - «alle har to jobber – å gjøre 
jobben og forbedre den». Kontinuerlig forbedring er beskrevet på intranett. 
 
Aktiviteter i klinikkene: 
1. Det gjennomføres kompetanseprogram med «læringsnettverk» som metode. I 2017 ble 2 
kompetansprogram avsluttet og et startet: kull 3 med 12 forbedringsteam fra hele foretaket 
avsluttet juni 17 og kompetaseprogram for alle avdelinger i Klinikk for psyksik hesle og rus med tema 
«Riktig og redusert bruk av psykofarmaka» ble avsluttet i oktober 2017. Det er startet 
læringsnettverket «Trygg utskrivning» med 10 forbedringsteam fra alle klinikkene. 
2. Kurs i statistisk prosesskontroll (SPC) gjennomføres i alle kompetanseprogram og etter behov. 
Kompetanseprogrammene får gode evalueringer. 
3. Lederutvikling – «ledelse og kvalitetsforbedring» opplæring i kontinuerlig forbedring 
(forbedringskunnskap). 
 
 
Arbeide videre med å spre kunnskap om systematisk forbedringsarbeid i 
klinikker/avdelinger/seksjoner og sikre forankring i foretaket. 
 
 
Pasientforløp  
Det er etablert en struktur og et system for arbeid med pasientforløp, beskrevet i styrende 
dokumenter. I VV er det beskrevet fem foretaksomfattende pasientforløp, hvorav tre beskriver 
helhetlige forløp (et fjerde er under revisjon). I tillegg er det beskrevet en del pasientforløp på 
klinikknivå. 
 
Strukturen for oppfølging og vedlikehold av de foretaksomfattende pasientforløpene er ikke fullt ut 
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Vurdering 
 
 
 
Beslutnings-
oppfølging 
 
 
 
 
 
System 
 
 
 
 
 
Resultat/ 
Vurdering 
 
 
 
 
 
 
Beslutnings-
oppfølging 
 
 
 
 
 
System 
 
 
 
 
 
 
Resultat/ 
Vurdering 
 
 
Beslutnings-
oppfølging 

operasjonalisert. Implementering av de foretaksomfattende pasientforløpene er i gang i klinikkene, 
men er i liten grad spredd til andre kommuner enn de som deltok i utarbeidelsen.  
 
Pasientforløpet (tykk- og endetarmskreft) skal revideres i 2018.  
Pasientforløpet for hjerneslag (under revisjon) skal implementeres som et helhetlig pasientforløp i 
2018.  
Vedlikeholde helhetlige pasientforløp i samarbeid med fagmiljøene i VV og samarbeidende 
kommuner via fagnettverk 
 
Pakkeforløp  
Overordnet system (rutiner, roller og ansvar) for arbeidet med pakkeforløpene er beskrevet i 
styrende dokumenter. Kvalitetsindikatorer for bruk ved rapportering og til forbedringsarbeid i 
klinikkene er lagt tilgjengelig i rapportprogram i foretakets Rapportsenter.  
I 2017 er det utarbeidet nye pakkeforløp, hjerneslag og psykisk helse og rus, som er planlagt 
implementert i 2018 
 
Rapportprogrammene er videreutviklet gjennom 2017 og er nå gode verktøy for som gir klinikkene 
mulighet til å følge egne resultater og den enkelte prosess tettere.  
Foretaket nådde målet for andel nye pasienter med kreft som ble inkludert i pakkeforløp, men ikke 
med andel behandlet innen standard forløpstid. 
Fortsatt en del variasjon i kvaliteten på pakkeforløpene mellom klinikkene, i form av ulik kodepraksis 
og ulik kompetanse og bakgrunn på forløpskoordinatorene. I enkelte pakkeforløp er det behov for å 
arbeide med flaskehalser i forløpet som gir lav måloppnåelse.  
 
I 2018 må det arbeides videre med kodepraksis og bruk av resultater i forbedringsarbeid.  
Revisjon av pakkeforløp for å identifisere og forbedre forløpet. Anvende resultater fra 
pakkeforløpene i forbedringsarbeid i klinikkene. Utvikle samarbeidet med Oslo universitetssykehus 
med multidisiplinære møter, og med elektronisk kommunikasjon som vet nå legges til rette for. 
 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
Vestre Viken følger opp alle innsatsområder i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. 
Innsatsområdene er implementert til alle relevante sengeposter i henhold til mål for 2016.  
Gjennom forbedringsprosjekter arbeides det med å redusere forekomst av selvmord, 
overdosedødsfall, trykksår, fall, urinveisinfeksjoner og postoperative sårinfeksjoner. Det er oppnådd 
gode resultater, blant annet i reduksjon av trykksår. Det er iverksatt en rekke tiltak for å sikre 
legemiddelsamstemming. 
 
 Alle innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet er implementert. Det har medført betydelig 
forbedringsarbeid i klinikkene.   
 
I 2018 vil nye innsatsområder tidlig oppdagelse av forverret tilstand, tidlig oppdagelse og behandling 
av sepsis, forebygging av underernæring og tiltak for trygg utskrivning spres til alle relevante 
sengeposter i Vestre Viken. 
 

 

10. Interne og eksterne endringer som kan påvirke ledelses-/styringssystemet  

Vurdering 
 
 
 
 

Det er lederskifte nivå 1 og 2 av flere ledere. 
Ny forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring ble innført 01.01.2017. Forskriften og veilederen er 
gjennomgått på ledermøter og ledersamlinger og lederutviklingsprogram. Det vurderes at VV har 
gode systemer som sikrer en god implementering av ny forskrift.  



 

 
 
 

eHåndbok 
Dokument-id: 

299 Versjon: 7.0 VV-ledelsens gjennomgang (LGG) MAL skjema Side 13 av 13 

 

 
Beslutnings-
oppfølging 
 

 

Informasjon om systemene til ledere nivå 1 og 2 

Fortsatt fokus på kunnskap om forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring. 

 

11.  Vurdering av ledelses-/styringssystemet som helhet  

 
Vurdering 
 

Vestre Viken har oppnådd gode resultater i forhold til de overordnede målene. Dette 
indikerer at styringssystemene på de fleste områder er tilfredsstillende. Det er imidlertid 
manglende måloppnåelse på en del områder. Det er behov for kontinuerlig å vurdere og 
forbedre de ulike systemene for å tilpasse seg nye krav og endringer. 

En alvorlig sak om langvarig ukorrekt takstbruk ved Avdeling for klinisk patologi har vist 
behov for gjennomgang av internkontroll på økonomiområdet, og av foretakets rutiner for 
behandling av varsler/varslingsutvalgets funksjon. 

Miljøledelsessystemet er i hovedsak velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. Anbefalinger om 
endringer og forbedringer er samlet i en tiltaksplan (Pkt.8 i LGG ytre miljø) 

 
Konklusjon 

Styringssystemet i Vestre Viken anses på de fleste områder som velegnet. Det er imidlertid 
behov for å vurdere endringer internkontroll på økonomiområdet. Det er også behov for 
revisjon av rutiner for behandling av varsler.  Adm. direktør vil følge opp dette i egen prosess.  
Andre forbedringer i de øvrige styringssystemene følges opp når behovet avdekkes.    
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Saksfremlegg  
 
Sykehus i nettverk 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 15/2018 19.03.2018 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret slutter seg til at det arbeides videre med tiltakene beskrevet i punkt 1 til 8 i saken. Det 
legges opp til formelle beslutningsprosesser og implementering i løpet av 2018. Styret ber om at 
også andre forslag vurderes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 12. mars 2018  
 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 12. mars 2018 
Saksbehandler: Halfdan Aass 
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Bakgrunn  

I nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 er begrepet sykehus i nettverk sentralt. Planen 
vektlegger følgende strategier: pasientforløp, bemanning og utdanning. 

I styremøte 29. januar fikk administrerende direktør i oppdrag åg fremme forslag til hvordan 
Vestre Viken kan konkretisere tiltak som oppfølging av Stortingets forventninger til 
helseforetakene slik de fremkommer i behandlingen av den nasjonale helse- og sykehusplanen. 

I Utviklingsplan for Vestre Viken 2035, som nå er på høring, er samarbeid mellom sykehusene i 
foretaket fulgt opp med en rekke målformuleringer. I denne saken vil administrerende direktør 
legge fram noen konkrete forslag som kan følge opp forventningene om sterkere vektlegging av 
nettverkstiltak på tvers i foretaket. 
 
Saksutredning  
Pasientforløp 
Det er arbeidet med pasientforløp fra hjem til hjem på en rekke områder i Vestre Viken i 
samarbeid med kommunene. Pasientforløp på tvers av sykehusene i foretaket er også etablert 
på en del områder. Likevel er det ubrukte muligheter.  
 
Bemanning 
I Vestre Viken er det er over 9000 ansatte som utfører over 7000 årsverk. Alle som ansettes i 
Vestre Viken, får tilsettingsbrev med et for tiden gjeldende arbeidssted. En del ansatte pendler 
mellom arbeidssteder i dag, men det er muligheter for å gjøre mer av det for spesialister og 
andre ansatte.  
 
Utdanning 
Vestre Viken er en stor utdanningsinstitusjon som utdanner legespesialister, 
psykologspesialister og deltar i videreutdanningen av sykepleiere og en rekke andre faggrupper. 
Foretaket deltar også i grunnutdanningen for helsepersonell. Spesielt ved spesialistutdanningen 
er det potensiale for at Vestre Viken utnytter sykehusene i nettverk på en bedre måte. 
 
Konkrete tiltak som det vil bli arbeidet videre med i 2018 og 2019 

1. Samarbeid og bedre ressursutnyttelse med utnyttelse av ledig kapasitet på tvers. Som 
eksempler nevnes 

• ortopedi 
• dialyse 
• intensiv 
• «Raskere tilbake» 
• revmatologi (Martina Hansens Hospital/MHH) 
• annet 

Hensikten er både økt kvalitet, kostnadseffektivitet og muligheten for å øke 
egendekningen i foretaket.  

2. Ferieavvikling planlegges på tvers av sykehusene med midlertidig bruk av «aksene» 
Kongsberg – Drammen, Bærum – Ringerike og ev. Bærum – Drammen.  Et helt konkret 
tiltak kan være innenfor fødetilbudet.  
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               Tilsvarende må tverrgående klinikker gjennomføre tiltak innenfor klinikkene.   
3. Gjennomgå eksisterende og nye vaktlinjer med sikte på økt samarbeid, f. eks. 

endoskopivakt  
4. Telemedisin – utrede muligheter.   

 
5. Det er gjort avtaler om ambulering av spesialister for eksempel mellom Kongsberg og 

Drammen og mellom Ringerike sykehus/ Drammen sykehus og Hallingdal sjukestugu. Å 
være ansatt i Vestre Viken kan bety endring av arbeidssted enkelte dager eller i perioder 
for medarbeidere der dette bidrar til bedre utnyttelse av kapasitet og kompetanse i 
foretaket som helhet, i 2018 og i årene som kommer.  
 
Tilsvarende kan tverrgående klinikker gjennomføre tiltak innenfor klinikkene. 

 
6. En felles beredskapsvakt av jordmødre utredes med formål å utnytte kompetanse og 

ressurser på tvers samt bedre forutsigbarhet for hva som er nødvendig basisbemanning i 
fødeavdelingene når det er topper i antall fødende. 

 
7. Bemanningsenheten besørger rekruttering av kvalifisert personell til klinikkene ved 

behov for vikarer. Det har kommet frem behov for økt kapasitet med hensyn til vikarer. 
vikarer.  

8. Det skal iverksettes et arbeid med strategi for kompetanse og kompetanseplan for hele 
foretaket i løpet av andre tertial. Felles oppdatert introduksjonsprogram for Vestre 
Viken er vedtatt utarbeidet innen 1. mai. Iverksettelse av endringer vil skje fra og med 
høsten 2018.  
 

Administrerende direktør har avholdt ledersamling for omlag 80 ledere og foretakstillitsvalgte 
7-8.mars 2018. Et hovedtema var Sykehus i nettverk. Det ble lagt frem flere presentasjoner og 
det ble gjennomført gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Muligheter og ønske om styrket 
samarbeid og samlende løsninger i Vestre Viken har god forankring.  
 
Det legges opp til formelle beslutningsprosesser og implementering i løpet av 2018. 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Det er en god del arbeid i nettverk mellom klinikkene i foretaket i dag. Administrerende 
direktørs vurdering er imidlertid at det er rom for utvidelser av nettverksarbeidet på flere 
områder. Dette vil kunne gi økt kvalitet i pasientbehandlingen og mer effektiv bruk av ressurser, 
både faglig og økonomisk. 
 
Administrerende direktør foreslår at styret slutter seg til det videre arbeidet med sykehus i 
nettverk som er anført i saken, og at det arbeides videre etter disse linjer. 
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Saksfremlegg  
 
Instrukser for styret og administrerende direktør i 
perioden 2018 -2020 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 17/2018 19.03. 2011 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF 2018-2020 
godkjennes med de tillegg og endringer som ble gjort i møtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 15. mars 2018 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 15. mars 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Bakgrunn  
Gjeldende instrukser ble vedtatt i styret for Vestre Viken 26. august 2009, sak 51 og 52.  
Instruksene har ikke vært endret i perioden 2009 - 2017. 
 
HSØ har utarbeidet en felles veiledende mal for hvordan instruks for styret og for 
administrerende direktør bør utformes. De nye instruksene er laget etter denne malen, og 
utforming og språkform er endret i forhold til gjeldende instrukser fra etableringen av 
Vestre Viken i 2009. De nye instruksene skal gjelde for perioden 2018 -2020.  
 
Saksutredning 
 
Instruks for styret angir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Styreinstruksen 
skal inneholde regler om struktur på styrearbeidet, krav til styredokumentasjon, styrets 
saksbehandling, styremedlemmenes plikter og rettigheter.  
 
Instruks for administrerende direktør fastsetter regler for dennes oppgaver, plikter og 
rettigheter. Instruksen for administrerende direktør gir også en overordnet rolleavklaring 
mellom styret og daglig leder. 
 
Som ytterligere bakgrunnsmateriell for en gjennomgang av instruksene vises det også 
til «Veileder for styrearbeid i helseforetak». 
 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Administrerende direktør vurderer at de vedlagte utkastene til nye instrukser er 
tilfredsstillende. Styret bør gjennomgå instruksene og vurdere om det er ønskelig å foreta noen 
endringer eller tillegg.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Styreinstruks for Vestre Viken HF 2018 -2020 
2. Styreinstruks for Vestre Viken HF datert 26. august 2009 
3. Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF 2018-

2020 
4. Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken datert 26. 

august 2009 
5. Veileder for styrearbeid i helseforetak 
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Instruks for styret 
 

Vestre Viken HF 
 

2018 -2020 
 

  



 
 
 
1. Innledning  
Instruksen for styret i Vestre Viken HF er utarbeidet i samsvar med de prinsippene som gjelder 
for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi 
retningslinjer for styrets arbeidsform og styremøtenes innhold og gjennomføring. Instruksen er 
en rettesnor for styremedlemmenes og administrerende direktørs roller, plikter og ansvar.  
 
I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de reglene som følger av lov, vedtekter eller 
instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.  
 
Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og skal følge de 
retningslinjene og påleggene som styret har gitt. Styret har utarbeidet egen instruks for 
administrerende direktør. 

 
 

2. Hovedmålsetting for styrearbeidet  
Styret i Vestre Viken HF er det øverste utøvende organ med ansvar for forvaltningen av 
helseforetaket. Styret skal ivareta de interessene som tjener Vestre Viken HF best. Styret er et 
kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium. Styremedlemmene representerer ikke 
noen interessegruppe. 

 
 

3. Styremedlemmenes rettigheter og plikter  
Styrets medlemmer har ansvar for alle saker.  
 
Styremedlemmer som er valgt av de ansatte, deltar ikke i behandlingen av saker som gjelder 
arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstaker, arbeidskonflikter, rettstvister 
med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler (jf. vedtektenes § 7).  
 
Bortsett fra det som er særskilt angitt for styrets leder, styrets nestleder (og om ingen av dem 
skulle være til stede i et styremøte – møteleder), har alle styremedlemmer de samme 
rettighetene og pliktene.  
 
Hvert enkelt styremedlem og administrerende direktør har plikt til å legge frem all informasjon 
som er av betydning for styrets behandling av en sak, herunder ens egen vurdering.  
 
Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er særlig avtalt.  
 
Styrets medlemmer plikter å ta del på styremøter. Et styremedlem som ikke kan møte i 
styremøte, skal varsle om dette så tidlig som mulig. 

 
Habilitet  
Har et styremedlem, enten selv eller via en av dennes nærstående, en fremtredende personlig 
eller økonomisk særinteresse i en sak, har vedkommende plikt til å erklære seg inhabil. Et 
styremedlem kan ikke delta i behandlingen av, eller avgjørelse i, saker hvor vedkommende er 
inhabil, jf. også forvaltningsloven kap. II.  
 



 
 
 
Styret avgjør om et styremedlem er inhabil. Vedkommende skal ikke selv delta i drøftelsene om 
dette ut over å gi de nødvendige forklaringer som styret måtte finne behov for. Har et 
styremedlem erklært seg inhabil skal styret som hovedregel godta en slik erklæring.  
 
Styremedlemmer må ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet, eller utføre oppgaver og 
aktiviteter for virksomhet, som har funksjon eller forretningsmessig interesse der det kan reises 
tvil om styremedlemmets lojalitet eller habilitet. 

 
Taushetsplikt  
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for styrets arbeid.  
 
Styrets arbeid omfattes også av bestemmelsene i offentleglova. Dersom det anses svært viktig at 
kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn de som har krav på informasjon, skal disse 
behandles konfidensielt. Dette skal i så fall fremgå av sakspapirene.  
 
Styreansvarsforsikring  
Styrevervet er personlig og det enkelte styremedlemmet kan bli gjort ansvarlig. På bakgrunn av 
dette har styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 037-2011 Styreansvarsforsikring vedtatt at det tegnes 
styreansvarsforsikring for hele helseforetaksgruppen. 

 
4. Hvilke saker skal styret behandle 
  
Hovedoppgaver  
Styrets oppgaver og kompetanse, herunder begrensninger i styrets kompetanse og myndighet, 
reguleres i helseforetaksloven kapittel 7 og i foretakets vedtekter.  
Styrets hovedoppgaver er knyttet til:  
 
1. Medisinsk og helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold 
 

Styret skal med basis i helseforetaksloven legge til rette for et best mulig helsetilbud ved 
bruk av tildelte ressurser. 

  
2. Strategi og mål  

 
Styret har ansvar for Vestre Viken HFs strategiske utvikling  
 

3. Organisasjon og ledelse  
 

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering og ledelse av foretakets samlede 
virksomhet.  

 
4. Tilsyn med foretakets virksomhet og drift 
 

Styret skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i 
helseforetaksloven § 1, foretakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte 
planer og budsjetter, jf. helseforetaksloven § 28, 3. ledd. Som ledd i dette skal styret føre 
tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten, herunder:  

• holde seg orientert om foretakets økonomiske utvikling og plikter og påse at 
virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er godt kontrollert.  

• påse at foretaket har en egenkapital som står i forsvarlig forhold til foretakets 
virksomhet  



 
 
 
 
Virksomhetsstyring  
Styret skal påse at Vestre Viken HF styrer og kontrollerer virksomheten for å forebygge, 
forhindre og avdekke svikt. Dette omfatter internkontroll som ledelsesverktøy for å 
sammenfatte systemer, prosesser og rutiner som gjennomføres. Internkontrollen skal gi:  

• målrettet og effektiv drift herunder medisinsk forsvarlig beredskap og utredning og 
behandling  

• pålitelig styringsinformasjon, herunder korrekt rapportering av kvalitet og 
pasientsikkerhet, aktivitet, bemanning, økonomi og annen informasjon  

• overholdelse av lover, regler, styringskrav og selvpålagte krav, herunder spesielt etiske 
retningslinjer  

 
Intern styring og kontroll må tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Risiko må derfor 
identifiseres, analyseres og kontrolleres (risikostyring). Styret har ansvar for at internkontrollen 
blir fulgt opp i et tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte. Styret skal videre påse at det 
blir truffet tiltak for å korrigere svikt, herunder å følge opp rapporter fra ulike tilsyn.  
 
5. Struktur for styrearbeidet  
Det skal settes opp en årsplan for styrearbeidet. Planen angir en oversikt over hovedoppgaver 
og møtetidspunkter. I tillegg skal planen vise tema som skal presenteres for styret. 
  
Det skal årlig foretas en egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform.  
 
Styret gjennomfører normalt 7-10 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når styreleder, 
administrerende direktør eller et flertall av styrets medlemmer krever det.  
 
Styrets leder er ansvarlig for at styret kalles inn til møte og setter opp saksliste i samråd med 
administrerende direktør.  
 
Til innkallingen skal det følge en saksliste, og det skal følge med dokumentasjon som gir et 
tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den enkelte saken i sakslisten, herunder 
administrerende direktørs forslag til vedtak. Saker skal være påført nummer og årstall.  
 
Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrebehandlingen og til å uttale seg, med 
mindre noe annet bestemmes av styret i den enkelte sak. Administrerende direktør skal ha 
mulighet til å uttale seg om saker som skal behandles.  
 
Styrebehandling gjennomføres ordinært i møte. Dersom styreleder finner det forsvarlig kan 
møtet holdes som video- eller telefonmøte. 

 
Vestre Viken HFs årsberetning, årsregnskap, økonomisk langtidsplan og budsjett skal alltid 
behandles i møte.  
 
Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan styrebehandles, med mindre møteleder eller en 
tredjedel av de tilstedeværende styremedlemmer motsetter seg behandling.  
 
Dersom styret har besluttet å lukke styremøtet, avgjør styrets flertall også om og eventuelt 
hvilke andre deltakere enn styrets medlemmer som skal gis adgang til møtet.  
 



 
 
 
Brukerutvalget i Vestre Viken HF møter i styret som observatør med to representanter. (jf Helse 
– Sør Østs styresak  043-2017 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning på 
systemnivå). Observatører eller andre som gis talerett har ikke stemmerett.  
 
6. Innkalling til styremøte  
Innkallingen sendes ut av administrerende direktør. For ordinære styremøter skal den være 
styremedlemmene i hende senest fem virkedager før styrebehandlingen skal finne sted. For 
andre styremøter skal styret, så vidt mulig, ha innkallingen senest to virkedager før 
behandlingen finner sted.  
 
7. Styremøtene  
Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Styrets 
beslutninger fattes med alminnelig flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede 
styremedlemmene. Minst en tredjedel av styrets medlemmer må stemme for et forslag for at det 
skal anses vedtatt. I tilfelle stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.  
 
Styrets medlemmer har plikt til å avgi stemme i alle saker som behandles av styret.  
 
Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner at det 
foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentlighetslovens prinsipper. 
Styrets møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt taushetsplikt.  
 
Styrets medlemmer og andre som deltar i styrets behandling har taushetsplikt om de forhold 
som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte.  
 
8. Protokoller  
Det skal alltid utarbeides protokoller fra styrebehandlingen. Foreløpig protokoll skal utarbeides 
så snart som mulig etter styrebehandlingen og publiseres på internett senest dagen etter møtet. 
Protokollen skal angi tid og sted for styrebehandlingen, herunder om sakene er behandlet i møte 
eller på annen måte, deltakere og styrets beslutninger. Protokollen blir endelig ved godkjenning 
i påfølgende møte. 
 
Dersom en beslutning ikke er enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og i mot. 
Styremedlem og administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin 
oppfatning innført i protokollen.  
 
Protokollen skal signeres av de medlemmene som har deltatt i behandlingen. Styremedlemmer 
som ikke har deltatt på styremøtet, skal ved påtegning på styreprotokollen bekrefte at de har 
gjort seg kjent med protokollens innhold.  
 
9. Informasjon fra styremøtene  
Virksomheten i Vestre Viken HF er omfattet av bestemmelsene i offentlighetsloven. Informasjon 
som gis i styremøter eller i styredokumenter kan kun benyttes på en måte som ikke skader 
styrets arbeid og dermed Vestre Vikens interesser.  
 
Dersom det anses svært viktig at kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn de som har krav på 
informasjon, skal disse behandles konfidensielt. Dette skal i så fall påføres sakspapirene. 
Styremedlemmene har taushetsplikt om disse sakene.  
 
Informasjonsoppgavene knyttet til styresaker ligger hos administrerende direktør. Styret kan 
også vedta en særskilt informasjonsprosedyre i enkeltsaker.  



 
 
 
 
Styrets leder uttaler seg på vegne av styret og er, sammen med administrerende direktør, 
talsperson utad for Vestre Viken HF.  
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1. Formål med styrets arbeid  

1.1 Styret skal fremme og ivareta Vestre Viken HFs formål, herunder løse de oppgaver 

som følger av lov om helseforetak, helselovgivningen for øvrig, forvaltnings- og 

offentlighetslovgivningen, annen lovgivning, foretakets vedtekter samt helsepolitiske, 

utdanningspolitiske og forskningspolitiske målsetninger.                                         

1.2 Styret skal arbeid med å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester i Helseregion 

Sør-Øst til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn og 

bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og 

undervisning. 

2. Styrets ansvar 

2.1 Styret har ansvar for forsvarlig driftsmessig og økonomisk forvaltning av Vestre Viken 

HFs virksomhet på vegne av eieren. 

2.2 Styret er ansvarlig for at Vestre Viken HFs virksomhet er underlagt en tilfredsstillende 

organisering. 

 Styret har ansvar for og skal besørge at det opprettes rutiner og administrative 

organisasjonsformer som gjør det mulig å drive helseforetaket innenfor rammen av 

lovgivningen, foretakets vedtekter og vedtak fra foretaksmøte. 

 Styrets skal sørge for nødvendige rapporterings- og administrative rutiner internt i 

virksomheten. 

2.3 Styret er ansvarlig for, og skal føre tilsyn med at Vestre Viken HFs virksomhet drives i 

samsvar med gjeldende helse-, utdannings- og forskningspolitiske målsettinger. 

2.4 Styret skal fastsette budsjett og planer for Vestre Viken HF i henhold til gjeldende 

lover, vedtekter, vedtak, avtaler med videre. 

2.5 Styret skal holde seg orientert om Vestre Viken HFs virksomhet og økonomiske 

stilling. 

2.6 Styret skal vurdere om foretakets egenkapital er forsvarlig etter loven. Antas foretakets 

egenkapital ikke å være forsvarlig hensyntatt virksomhetens risiko og omfang skal 

styret straks behandle saken. 

2.7 Styret er ansvarlig for og skal besørge at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand 

for betryggende kontroll. 

2.8 Styret skal avgi en årlig melding til Helse Sør-Øst RHF om foretakets virksomhet. 

Meldingen skal omfatte styrets plandokument for virksomheten, styrets rapport fra 

foregående år og styrets forslag til budsjett. 

2.9 Styret skal føre tilsyn med daglig leder og skal kreve skriftlig underretning fra daglig 

leder i samsvar med de til en hver tid gjeldende rapporteringsrutiner fra Helse Sør-Øst 

RHF om Vestre Viken HFs virksomhet.  Rapporten skal redegjøre for foretakets 

utvikling i forhold til vedtatte planer, budsjetter med videre, og skal minst inneholde 

beskrivelse av status og hvilke tiltak som i så fall iverksettes 



2.10 Styret har ansvar for og skal påse at universitets og høyskolers interesser i tilknytning 

til undervisning og forskning i helseforetaket blir iverksatt. 

2.11 Styret er ansvarlig for at pasienters og pårørendes interesser blir ivaretatt, bl.a. ved at 

det opprettes brukerutvalg, jf vedtektenes§12. 

3. Styrets oppgaver 

3.1 Styret skal besørge de oppgaver Vestre Viken HF er pålagt gjennom lov om 

helseforetak, helselovgivningen for øvrig, forvaltnings- og offentlighetslovgivningen, 

annen lovgivning, vedtekter samt vedtak truffet av foretaksmøtet. Disse oppgavene 

omfatter i hovedsak, men er ikke begrenset til: 

- pasientbehandling 

- opplæring av pasienter og pårørende 

- utvikling av medisinsk praksis, pleie og kompetanseutvikling 

- utdanning av helsepersonell 

- forskning 

Styret skal videre påse at Vestre Viken HFs virksomhet omfatter, men ikke er 

begrenset til: 

- somatiske spesialisthelsetjenester 

- psykiatriske spesialisthelsetjenester 

- tiltak for rusmiddelmisbrukere innen spesialisthelsetjenesten 

- laboratorie- og radiologiske tjenester 

- ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste 

- apotektjenester 

- helsefremmende og forbyggende arbeid 

- helsemessig og sosial beredskap 

3.2 Styret skal sørge for at kvaliteten ved spesialisthelsetjenesten som ytes er best mulig ut 

 i fra ressursene som er tilgjengelige. 

 Styret skal utarbeide strategi, styringsplaner og budsjett for virksomheten. 

Styret skal kontrollere at spesialisthelsetjenesten som ytes er i henhold til lov om 

helseforetak, helselovgivningen for øvrig, annen lovgivning, vedtekter samt vedtak 

truffet av foretaksmøtet og styret. 

Styret skal organisere virksomheten slik at de mål som er satt i lov om helseforetak, 

helselovgivningen for øvrig, annen lovgivning, vedtekter samt vedtak truffet av 

foretaksmøtet og styret kan nås. 

Styret skal evaluere sin egen innsats samt arbeid utført av daglig leder. 



3.4 Styrets kvalitetssikringsoppgaver omfatter, men er ikke begrenset til evaluering og 

oppfølging av: 

- standard på spesialisthelsetjenesten som ytes 

- pasienttilfredshet 

- medarbeidetilfredshet 

- ressursutnyttelse 

- kompetanse- og rekrutteringsfremmende tiltak 

3.5 Styrets strategi- og styringsoppgaver omfatter, men er ikke begrenset til evaluering, 

utvikling og fastsettelse av: 

- styringsfilosofi 

- målsettinger 

- strategiske planer 

- virksomhetsområder 

- funksjons- og oppgavefordeling 

- hovedrammer for operative planer 

- investeringsbehov 

- finansiell kapasitet 

- budsjett og planer 

- årlige meldinger til Helse Sør-Øst RHF 

- instruks for daglig leder 

3.5 Styrets kontrolloppgaver omfatter, men er ikke begrenset til evaluering og oppfølging 

av: 

- virksomhetens samsvar med lovgivningen 

- virksomhetens måloppnåelse, herunder medisinsk beredskap og behandling 

- arbeide til og rapporter fra daglig leder 

- egenkapital 

- budsjetter og planer for øvrig 

- økonomi- og likviditetssituasjonen 

- bokføring og formuesforvaltning 

3.6 Styrets organiseringsoppgaver omfatter, men er ikke begrenset til utvikling, etablering 

og fastsettelse av:     



- funksjons- og oppgavefordeling 

- ressursfordeling 

- ansvars- og myndighetsfordeling 

- hensiktsmessige rapporteringslinjer og rapporteringsformer 

- hensiktsmessige administrative organisasjonsformer 

- relasjoner til kommunehelsetjenesten 

3,7 Styrets egenoppgave omfatter, men er ikke begrenset til evaluering og tilsyn med: 

- eget arbeid og arbeidsform 

4. Styrets kompetanse 

4.1 Styret skal fatte vedtak (og treffe de foranstaltninger) som er nødvendige for å utføre 

de oppgaver som følges av lov, vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet, styrevedtak 

og denne instruksen. 

4.2 Styret skal oversende saker om salg og pantsettelse av foretakets eiendom samt andre 

vesentlige saker til Helse Sør-Øst RHF for beslutning i samsvar med de føringer som 

er gitt av eier.. 

4.3  Styret kan ikke ta opp lån på vegne av Vestre Viken HF av andre enn Helse Sør-Øst 

RHF 

5. Styrets møter 

5.1  Styret skal normalt gjennomføre 8 til 10 styremøter pr år. Ut over dette møtes styret 

når daglig leder, styrets leder og/eller et flertall av styrets medlemmer krever det. 

5.2  Styrets leder er ansvarlig for at styret kalles inn til møte. Styremøtene ledes av 

styreleder, eller i dennes fravær av nestleder. Dersom begge er fraværende velges en 

møteleder blant styremedlemmene. 

5.3  Det skal gis skriftlig innkallelse til styremøtene med minst en ukes varsel fra 

innkallingens dato hvis ikke styreleder finner at det av presserende grunner må gis 

kortere varsel. Til innkallingen skal følge en dagsorden for styremøtet, og det skal 

følges med dokumentasjon som gir et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den 

enkelte sak på dagsorden. 

5.4 Dersom styrelederen finner det forsvarlig, kan saker behandles uten å holde møte ved 

at saken(e) forelegges styremedlemmene skriftlig eller behandles på annen 

betryggende måte. Dersom et styremedlem eller daglig leder krever behandling i møte, 

skal likevel behandling skje i møte. 

5.5 Styrets medlemmer plikter å ta del på styremøter. Styrets varamedlemmer har rett til å 

være tilstede i styremøte også der de ikke trer inn på vegne av et fraværende 

styremedlem. Hvor varamedlemmer møter av eget tiltak uten møteplikt har 

vedkommende ikke tale eller stemmerett. 

5.6 Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. 



5.7  Styret beslutninger fattes med alminnelig flertall av de tilstedeværende 

stemmeberettigede styremedlemmene. 

5.8 I tilfelle stemmelikhet er det møteleders stemme som avgjør. 

5.9 Ingen beslutning kan treffes hvis ikke alle styremedlemmer så vidt mulig er gitt 

anledning til å delta i behandling av saken. 

5.10 Daglig leder deltar på styremøtene, med mindre styret beslutter noe annet. I saker hvor 

daglig leders deltagelse ikke er ønskelig, skal styreleder klarere dette med daglig leder. 

5.11 Styrets møter skjer for åpne dører, men kan lukkes når styret vedtar at det skal skje 

med hjemmel i lov. Saker underlagt taushetsplikt skal alltid behandles i lukket møte. 

5.12 Styret skal under møteleders ansvar føre en møteprotokoll som undertegnes av 

møtedeltakerne. Protokollen skal legges fram for samtlige medlemmer, og skal 

påtegnes for fremlegget av de medlemmer som var fraværende. Styremedlem eller 

daglig leder som er uenig i en beslutning kan kreve sin oppfatning ført inn i 

protokollen som protokolltilførsel eller stemmeforklaring og må formuleres i møtet.  

Protokollen skal foreligge klar for underskriving senest 3 dager etter avholdt møte 

eller annen behandling. 

5.13 Styrets flertall avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke eksterne rådgivere, observatører eller 

andre som skal gis talerett. Slike personer har ikke stemmerett. Dersom styret vedtar å 

lukke møtet avgjør styrets flertall også om og eventuelt hvilke rådgivere, observatører 

eller andre som skal gis adgang til møtet. 

5.14 Styrets medlemmer og andre som deltar i styrets behandling har taushetsplikt som de 

etter forvaltningslovens taushetsbelagte forhold som behandles og for øvrig om 

forhold som fremkommer i lukkede møter. Styret, eller den som innkaller til møter, 

kan for øvrig pålegge taushetsplikt i enkeltsaker eller type saker hvor det er påkrevet 

etter lov. 

5.15 Styremedlemmene kan ikke være medlemmer i styre i annet regionalt helseforetak 

eller helseforetak, eller for øvrig påta seg oppdrag i slike foretak, uten styrets 

forutgående skriftlige godkjennelse. 

5.16 Et styremedlem må ikke delta i behandlingen av saker der vedkommende eller 

nærstående har en spesiell og fremtredende rettslig eller faktisk interesse som går ut 

over den interesse som følger av vedkommendes tilknytning til foretaket eller dets 

underliggende helseforetak, jf forvaltningslovens § 6. I inhabilitetsdrøftelsene og 

avgjørelsen skal vedkommende ikke delta, ut over å gi de nødvendige forklaringer som 

styret måtte finne behov for. Dersom et styremedlem erklærer seg inhabil skal styret 

som hovedregel godta en slik erklæring. 

5.17 Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er særlig avtalt. 

 

6. Forhold til daglig leder 

6.1 Daglig leder tilsettes og avskjediges av styret. I saker om ansettelse, oppsigelse eller 

andre personalsaker gjelder bare forvaltningslovens kapitel 2 og 3. 



6.2  Styret skal fastsette instruks for daglig leder. 

6.3 Daglig leder står for den daglige ledelse av foretakets virksomhet og skal følge de 

retningslinjer og pålegg som styret har gitt. 

6.4 Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art 

eller stor betydning. Slike saker skal styret og/eller foretaksmøte avgjøre dersom de 

ikke har delegert oppgaven til daglig lede i det enkelte tilfelle i den grad lov, vedtekter, 

instruks eller vedtak åpner for det. 

6.5 Daglig leder skal sammen med styreleder forberede styresakene, herunder gi sin 

innstilling og besørge behandling der dette er påkrevet. Daglig leder plikter selv til en 

hver tid å vurdere om det er saker han skal kreve inn på styrets dagsorden ved et 

planlagt møte, eller om det vil kreves tillyst ekstraordinært møte for å behandle en 

presserende sak eller situasjon. 

6.6 Pkt. 5.14 – 5.16 gjelder for daglig leder så langt de passer. 

7. Endringer 

7.1 Denne styreinstruksen trer i kraft fra og med dato for styrets vedtakelse, jf ovenfor. 

7.2 Styreinstruksen gjelder inntil videre. Den kan til en hver tid endres av styret ved vanlig 

flertallsbeslutning. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Instruks for administrerende direktør 
 

Vestre Viken HF 
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1. Formål med instruksen  
Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter. Den er 
basert på helseforetaksloven, eiers styringsdokument og vedtekter for Vestre Viken HF, samt 
fullmakter i Vestre Viken HF. 
 
2. Overordnet rolleavklaring  
Styret er foretakets øverste ledelse og har det overordnete ansvaret for forvaltningen av 
foretakets virksomhet.  
 
Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og har 
gjennomføringsansvar i virksomheten.  
 
Administrerende direktør har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med foretakets 
formål, vedtekter, årsbudsjett, foretaksmøtets avgjørelser, instrukser og andre retningslinjer, 
samt aktuelle lover og forskrifter.  
 
Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn 
og andre ansettelsesvilkår. Styret gir instrukser og fører tilsyn med administrerende direktørs 
arbeid. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige administrerende direktør, jf. 
helseforetaksloven § 36.  
 
Administrerende direktør møter i styret, eventuelt med stedfortreder, med tale- og forslagsrett, 
jf. helseforetaksloven § 26.  
 
3. Administrerende direktørs myndighet  
Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Vestre Viken HF og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som styret har gitt.  
 
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst har, som ledd i oppfølging av Vestre Viken HF, rett og 
plikt til direkte innsyn i og oppfølging av driften i helseforetaket og administrasjonen, jf. 
helseforetaksloven § 37.  
 
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av 
stor betydning. Administrerende direktør plikter å forelegge saker av slik natur for styret. 
 
Administrerende direktør kan i helt spesielle hastesituasjoner fatte vedtak i slik sak. I slikt 
tilfelle skal styrets leder umiddelbart informeres.  
 
Det vises for øvrig til bestemmelser i vedtektene og fullmakter i helseforetaket. 
  
4. Administrerende direktørs oppgaver  
Administrerende direktør skal arbeide for at Vestre Viken HF utfører sine hovedoppgaver slik de 
står i foretakets vedtekter og andre styrende dokumenter innenfor de vedtatte budsjetter. 

 
Administrerende direktør skal aktivt bidra til å sikre videreutvikling av medisinsk og helsefaglig 
kompetanse og kvalitet i Vestre Viken HF.  
 
Forøvrig tilkommer oppgaver som følger naturlig av helseforetaksloven § 37.  
 



 
 
 

 
 

Nærmere beskrivelse av enkelte oppgaver som inngår i ansvaret til administrerende 
direktør  
 
Virksomhetsstyring  
Administrerende direktør skal sørge for at foretaket etablerer og gjennomfører intern styring og 
kontroll av virksomheten for å forebygge, forhindre og avdekke svikt.  
 
Administrerende direktørs ansvar omfatter etablering og oppfølging av internkontroll som 
ledelsesverktøy for å sammenfatte systemer, prosesser og rutiner som gjennomføres for å sikre:  

• målrettet og effektiv drift (herunder medisinsk forsvarlig beredskap og utredning og 
behandling)  

• pålitelig styringsinformasjon (herunder korrekt rapportering av kvalitet og 
pasientsikkerhet, aktivitet, bemanning, økonomi og annen informasjon)  

• overholdelse av lover, regler, styringskrav og selvpålagte krav (herunder spesielt etiske 
retningslinjer)  

 
Intern styring og kontroll må tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Risiko må derfor 
identifiseres, analyseres og kontrolleres (risikostyring). Administrerende direktør har ansvar for 
å etablere et forsvarlig internkontrollsystem og å holde styret tilstrekkelig orientert.  
 
Informasjon til styret  
Administrerende direktør har plikt til å informere styret om foretakets virksomhet, stilling og 
resultatutvikling.  
I alle ordinære styremøter skal administrerende direktør gi styret skriftlig rapport om 
situasjonen i Vestre Viken HF.  
Rapporten skal inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold, herunder ha et spesielt 
fokus på kvalitet og pasientsikkerhet, aktivitet, innhold og effektivitet.  
 
Administrerende direktør skal for hvert tertial forelegge styret en utvidet rapportering fra 
virksomheten. Rapporten skal inneholde risikovurderinger vedrørende måloppnåelse, status for 
tilsynssaker og redegjøre for kvalitet og pasientsikkerhet.  
Styret kan til enhver tid kreve at administrerende direktør gir styret redegjørelse både av 
generell art og i saker av særskilt interesse.  
 
Administrerende direktør har ansvaret for å holde styret informert om vesentlige forhold 
internt og eksternt. 

 
Kontroll og regnskap  
Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet 
på betryggende måte, jf. helseforetaksloven § 37, siste ledd.  
 
Rapportering  
Årlig melding  
Administrerende direktør skal utarbeide bidrag fra Vestre Viken til den årlige meldingen styret i 
Helse Sør- Øst plikter å levere til Helse og omsorgsdepartementet i henhold til 
helseforetaksloven § 34.  
 
Årsberetning og årsregnskap  



 
 
 

 
 

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. 
Administrerende direktør har ansvar for at godkjent årsberetning og årsregnskap innsendes til 
foretaksregisteret.  
 
Saksforberedelse - styremøter  
Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Saksliste settes opp av 
styrets leder i samråd med administrerende direktør. 
 
Administrerende direktør forestår saksforberedelser til styremøtene i samråd med styrets leder 
og innstiller til vedtak i sakene. Alle saker skal forberedes og fremlegges på en slik måte at styret 
har tilfredsstillende behandlings- og beslutningsgrunnlag. Administrerende direktør vil i samråd 
med styrets leder foreta innkalling til styremøte.  
 
Administrerende direktør skal sørge for å holde styret informert om viktige beslutninger som 
gjøres av ledelsen innenfor den daglige ledelse.  
 
Administrerende direktør skal rapportere fremdrift i planer og informere om eventuelle avvik til 
styret.  
 
Administrerende direktør skal sørge for at alle styremedlemmer får den samme informasjon til 
samme tid.  
 
Administrerende direktør utarbeider forslag til årsplan for styret.  
 
Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.  
 
Foretaksmøtet  
Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, plikter å være til stede og har rett til å uttale 
seg i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven § 17.  
 
Representasjon  
Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelsen, 
jf. helseforetaksloven § 39.  
Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, deltar i aktuelle fora og styrende organer i 
foretaket/foretaksgruppen. 

 
Lederfora og lederkompetanse  
Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives gode lederutviklings-
prosesser innenfor foretaket.  
 
Samarbeid med andre  
Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid i foretaket slik at det totalt sett 
oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Administrerende direktør skal også bidra 
til samarbeid med andre helseforetak i Helse Sør-Øst når dette er egnet til å fremme formålet til 
Vestre Viken HF.  
Administrerende direktør skal tilrettelegge for samarbeid med private aktører når dette bidrar 
til å fremme Vestre Viken HFs formål, og i et helhetlig perspektiv bidrar til en hensiktsmessig og 
rasjonell ressursutnyttelse. Administrerende direktør skal følge opp de plikter Vestre Viken HF 
har i forhold til private aktører, gjennom lovverk, instrukser og andre styringsdokumenter, samt 
særskilte avtaler.  



 
 
 

 
 

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning 
overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- 
og omsorgstilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale samarbeidspartnere og i 
forhold til andre aktuelle statlige ansvarsområder.  
 
Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med universitetet 
og høgskoler, slik at Vestre Viken HF kan ivareta de til enhver tid eksisterende forpliktelser. 
  
Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og 
brukerorganisasjoner tilrettelegge for at Vestre Viken HF sikrer den medvirkning som er 
beskrevet i helseforetaksloven § 35 og i vedtektene. 
  
Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med de konserntillitsvalgte og 
verneombud legge til rette for at Vestre Viken HF ivaretar den medvirkning som er beskrevet i 
lov- og avtaleverk.  
 
Informasjon og samfunnskontakt  
Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles gode holdninger til, rutiner og systemer 
for kontakt med eksterne aktører slik at offentligheten sikres innsyn i de aktiviteter Vestre Viken 
HF har ansvar for. Det skal praktiseres meroffentlighet.  
 
Styret og Helse Sør- Øst RHF skal uten opphold informeres om saker som kan bli gjenstand for 
stor politisk og/eller mediamessig omtale.  
 
Helse, miljø og sikkerhet  
Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og gode holdninger 
som ivaretar helse, miljø og sikkerhet i virksomheten inkludert pasientbehandlingen. 
 
Organisering  
Administrerende direktør har ansvar for at Vestre Viken HF er riktig organisert og har 
kompetanse som gjør at de samlede oppgavene kan ivaretas på en god måte. Administrerende 
direktør har personalansvaret for de ansatte i Vestre Viken HF. Dette kan delegeres for lavere 
nivåer til avdelingsleder eller andre  
 
Fullmakter  
Administrerende direktør kan, innenfor sin fullmakt, delegere oppgaver og 
avgjørelsesmyndighet til ansatte i foretaket. Administrerende direktør har ansvar for utførelsen 
av delegert ansvar og myndighet.  
 
5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør  
Det vil bli foretatt en årlig evaluering av administrerende direktør. Styrets leder skal årlig ha en 
medarbeidersamtale med administrerende direktør. 
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1 Formål med administrerende direktørs arbeid 
 

 

1.1 Administrerende direktør skal stå for den daglige ledelse av Vestre Viken HFs virksomhet, 

herunder sikre gjennomføring av nødvendige endringsprosesser og samordning på strategisk 

viktige felter med de andre helseforetakene, for å løse de oppgaver som følger av 

helselovgivningen, annen lovgivning, foretakets vedtekter samt gjeldende helsepolitiske, 

utdanningspolitiske og forskningspolitiske målsettinger.  

 

 

2 Administrerende direktørs ansvar 
 

 

2.1 Administrerende direktør har ansvar for at Vestre Viken HF drives i henhold til styrets 

prioriteringer og gjeldende forskrifter og lovgivning. 

 

2.2 Administrerende direktør er ansvarlig for utarbeidelse av strategi og målsetninger for Vestre 

Viken HF. 

 

2.3 Administrerende direktør har ansvar for økonomistyring og budsjettprosess i Vestre Viken HF 

samt overholdelse av foretakets budsjett. 

 

2.4  Administrerende direktør skal sørge for en tilfredsstillende organisering av spesialisthelsetjenesten 

i Vestre Viken HF. 

 

2.5   Administrerende direktør har ansvar for gjennomføring av nødvendige endringsprosesser og  

samordningstiltak i Vestre Viken HF. 

 

2.6   Administrerende direktør skal bidra til å sikre nødvendig totalkvalitet, samt videreutvikling av 

helsefaglig innhold og kvalitet i Vestre Viken HF. 

 

2.7  Administrerende direktør skal følge opp at pasienters og pårørendes interesser og rettigheter blir 

ivaretatt. 

 

 

3   Administrerende direktørs oppgaver  
 

 

3.1  Administrerende direktør skal arbeide for at Vestre Viken HF utfører sine hovedoppgaver i   

tråd med foretakets vedtekter. 

 

3.2    Administrerende direktør skal estimere samlet tilbud for Vestre Viken HF, jf. formålene, og  

foreslå dimensjonering og lokalisering av kapasitet med sikte på en samlet sett hensiktsmessig og 

rasjonell ressursutnyttelse.  

 

3.3 Administrerende direktør skal legge til rette for, planlegge, organisere og fremme innenfor Vestre 

Viken HF: 
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- pasientbehandling 

- utdanning av helsepersonell 

- utdanning og kompetanseutvikling av sykehusets ansatte 

- forskning 

- opplæring av pasienter å pårørende 

- utvikling av medisinsk praksis, pleie og  

 

3.4   Forøvrig tilkommer oppgaver som følger naturlig av helseforetaksloven hvor administrerende   

direktør forestår den daglige ledelse av Vestre Viken HF. 

 

 

4   Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør  
 

 

4.1 Årlige resultatkrav for administrerende direktør vil bli utviklet på basis av strategi og målsettinger  

for kommende år for Vestre Viken HF. 

 

 

5 Administrerende direktørs forhold til styret 
 

 

5.1 Administrerende direktør tilsettes og sies opp eller avskjediges av styret. Lønn og andre  

ansettelsesvilkår fastsettes av styret. Administrerende direktørs arbeid er fastsatt i denne instruks. 

 

5.2 Administrerende direktør rapporterer til styret i Vestre Viken HF. 

 

5.3 Administrerende direktør møter, eventuelt med stedfortreder, med tale- og forslagsrett på 

styremøtene i Vestre Viken HF. 

 

5.4 Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor 

betydning, jf helseforetaksloven. Administrerende direktør plikter å forelegge saker av slik natur 

for styret, dersom styret ikke har delegert oppgaven til administrerende direktør i det enkelte 

tilfelle i den grad lov, vedtekter instruks eller vedtak åpner for det. 

 

5.5 Administrerende direktørs myndighet omfatter således ikke: 

 Pantsettelse eller avhending av eiendom 

 Salg av sykehusvirksomhet 

 Opptak av lån uten styrets godkjennelse  

 Saker hvor foretaket skal treffe vedtak etter helseforetaksloven § 30 

 Vesentlige investeringer og vedlikehold som ikke fremgår av budsjetter og planer. 

 

5.6 Administrerende direktør gis særskilt fullmakt til å: 

 representere foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse; herunder å tegne 

foretakets firma 

 begjære påtale på vegne av foretaket  

 avgi og motta søksmål samt opptre på vegne av foretaket i saker for domstolene 
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Vedlegg 
 

 

Direktørens arbeidsoppgaver skal blant annet omfatte: 

 

 Regnskap 

Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på 

betryggende måte. 

 

 Rapportering 

 Informasjon til styret 

Administrerende direktør har plikt til å informere styret om selskapets virksomhet, stilling og 

resultatutvikling. Rapporten skal redegjøre for foretakets utvikling i forhold til vedtatte planer, 

budsjetter med videre; herunder et spesielt fokus på helsefaglig kvalitet og innhold samt 

effektivitet. 

 

 Rapporteringsstruktur 

Administrerende direktør har ansvar for at det etableres nødvendig rapporteringsstruktur og 

oppfølging av virksomheten. 

 

 Årlig melding til Helse Sør-Øst RHF 

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årlig melding til styret i Vestre Viken HF 

tilpasset den årlige melding som styret i Helse Sør-Øst RHF plikter å levere departementet i 

henhold til helseforetaksloven og Helse Sør-Øst RHFs vedtekter § 15. 

 

 Årsberetning og årsregnskap 

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. 

Administrerende direktør har ansvar for at årsberetning og årsregnskap innsendes til Helse 

Sør-Øst RHF.  

 

 Saksforberedelse 

Administrerende direktør forestår saksforberedelser til styremøtene i samråd med styrets leder. 

Administrerende direktør vil i samråd med styrets leder foreta innkalling til styremøtene. 

Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. 

 

 Foretaksmøtet 

Administrerende direktør plikter å være til stede i foretaksmøtet og har rett til å uttale seg i 

foretaksmøtet.  

 

 Representasjon 

 Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse.  

 

 Dersom styret finner det hensiktsmessig kan styret tildele prokura til styrets leder og 

administrerende direktør i fellesskap.  
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 Lederfora 

Administrerende direktør skal delta i lederfora og andre aktuelle samlinger i regi av Helse Sør-Øst 

RHF eller andre styrende organer. Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives 

gode lederutviklingsprosesser innenfor foretaket. 

 

 Informasjon og samfunnskontakt 

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles holdninger til og rutiner og systemer for 

kontakt innad i foretaket som er i samsvar med Helse Sør-Øst RHFs retningslinjer. Videre med 

eksterne aktører som media, lokale og regionale myndigheter, som sikrer offentlig innsyn i de 

aktiviteter foretaket har ansvar for. 
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Innledning 
 

Hovedinnholdet i denne veilederen er utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet.  

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til 

styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og 

gitte styringskrav, samt inneholder en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende 

karakter. Veilederen ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011, og er 

revidert høsten 2017, med bakgrunn i revidert veileder fra Helse- og omsorgsdepartementet, 

overlevert Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøtet januar 2016. Veilederen er tilgjengelig i 

elektronisk versjon på hjemmesiden til Helse Sør-Øst RHF. (https://www.helse-sorost.no/om-

oss/styret). 

 

1. Introduksjon 

1.1 Helseforetaksmodellen 

Grunnpilaren i helsepolitikken er en offentlig styrt helsetjeneste som skal gi hele befolkningen 

likeverdig tilgang til gode helsetjenester – uansett sosial og økonomisk status eller bosted. 

 

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet eier de fire regionale helseforetakene. De fire 

regionale helseforetakene eier sine respektive underliggende helseforetak. Helseforetaksloven 

fastsetter de rettslige rammene for organiseringen av foretakene. 

 

Helseforetaksmodellen ble innført da helseforetaksloven trådte i kraft 1. januar 2002. 

Eierskapet til sykehusene ble overført til staten, etter 30 år med fylkeskommunalt eierskap. 

Sykehusene ble organisert som selvstendige rettssubjekter i form av helseforetak med egne 

styrer. 

 

Det statlige eierskapet styrker statens mulighet til å styre spesialisthelsetjenesten ved at 

eierrollen kommer i tillegg til statens øvrige roller, som politikkutformer, finansiør (bestiller), 

myndighetsutøver og tilsynsmyndighet. 

 

De regionale helseforetakene har to viktige lovpålagte oppgaver; de eier helseforetakene i 

helseregionen (eieransvar) og skal sørge for at befolkningen i helseregionen tilbys 

spesialisthelsetjenester (sørge-for-ansvar). Spesialisthelsetjenestene skal enten tilbys av egne 

helseforetak eller kjøpes fra private aktører. 

 

1.2 Samfunnsoppdraget 

Formålet med statens sektorpolitiske eierskap er å ha et sektorpolitisk virkemiddel, for å 

oppnå sektorpolitiske mål på oppdrag spesifisert fra eier og samtidig drive kostnadseffektivt. 

 

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet eier de fire regionale helseforetakene. De fire 

regionale helseforetakene eier sine respektive underliggende helseforetak samt felleseide 

helseforetak. Helseforetaksloven fastsetter de rettslige rammene for organiseringen av de 

regionale helseforetakene og helseforetakene (§§ 1-4). Statens eierskap til de regionale 

helseforetakene er et sektorpolitisk eierskap. 

 

En sentral og ofte uttrykt målsetting er at det statlige eierskapet skal sikre helhetlig styring av 

spesialisthelsetjenesten og god ressursbruk for å ivareta og videreutvikle gode 
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spesialisthelsetjenester til befolkningen, samt legge til rette forskning og undervisning. Dette 

er helseforetaksmodellens spesifikke samfunnsoppdrag. 

 

1.3 Samfunnsansvaret 

I tillegg til det spesifikke samfunnsoppdraget, har helseforetakene et mer generelt 

samfunnsansvar. 

 

Regjeringen har i sin eierskapspolitikk (se pkt 2.5) uttrykt klare forventninger til at statlig eide 

virksomheter skal være ledende i arbeidet med samfunnsansvar (Corporate Social 

Responsibility (CSR)). Kravet til samfunnsansvar følger også av Statens prinsipper for godt 

eierskap. Å vise samfunnsansvar innebærer å forholde seg åpent til alle som har legitime 

interesser til virksomheten, og å drive virksomheten slik at den gir et positivt bidrag til 

samfunnet. 

 

I eierskapspolitikken er det formulert forventninger om samfunnsansvar til fire hovedområder 

knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon, samt miljø og 

klima. De regionale helseforetakene og helseforetakenes samfunnsansvar innebærer et ansvar 

for hvordan virksomheten virker inn på disse områdene enten det gjelder kjøp av tjenester 

eller effekter av egen virksomhet. 

 

Styret har et overordnet ansvar i forhold til helseforetakets samfunnsansvar, mens den 

praktiske utøvelsen tilligger daglig leder. Styret må sørge for at det etableres gode rutiner eller 

retningslinjer for å ivareta samfunnsansvaret. 

 

1.3.1 Etikk – etiske retningslinjer 

De regionale helseforetakene og helseforetakene forvalter sentrale velferdsgoder for 

befolkningen. Det er derfor viktig at både ansatte og styremedlemmer har nødvendig tillit i 

offentligheten. 

 

De regionale helseforetakene og helseforetakene skal ha retningslinjer for etisk ansvarlig 

opptreden som er tilgjengelige på foretakets hjemmesider De etiske retningslinjene skal gjelde 

de ansatte og, så langt de passer, styremedlemmer og andre som representerer foretaket. 

Helse Sør-Øst RHF har etablert felles etiske retningslinjer for hele helseforetaksgruppen. 

 

2. Rammer for statens eierskap 

De regionale helseforetakene og helseforetakene er egne rettssubjekter. Dette stiller krav til 

hvordan politiske føringer og øvrige styringskrav kommuniseres og hvordan og i hvilken grad 

det bør gripes inn i virksomhetenes drift. 

 

2.1 Konstitusjonelle rammer – politisk og konstitusjonelt ansvar 

Det statlige eierskapet reguleres av Grunnloven § 19 der det fremgår at det er regjeringen som 

forvalter statens aksjer og eierskap i statsforetak og andre selskap, som f.eks. de regionale 

helseforetakene. 
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I henhold til Grunnloven § 12 tredje ledd er forvaltningen av eierskapet delegert til det 

departementet virksomheten hører inn under. For de regionale helseforetakene er dette Helse- 

og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsministerens forvaltning av eierskapet til de 

regionale helseforetakene utøves under politisk (parlamentarisk) og konstitusjonelt ansvar1. 

 

2.2 Kontakt mellom Stortinget og helseforetak. 

En konsekvens av Grunnlovens § 12 er at Stortinget ikke står i noe direkte forhold til 

selskapene. Det skal imidlertid legges til rette for at Stortinget og stortingsrepresentantene får 

den informasjon de etterspør. Som følge av at de regionale helseforetakene eier 

helseforetakene, skal kontakten mot helseforetakene alltid kanaliseres gjennom det regionale 

helseforetaket. Som følge av statsrådens politiske og konstitusjonelle ansvar, skal Helse- og 

omsorgsdepartementet være informert om slik kontakt, og informeres i forkant om avtalte 

møter. 

 

2.3 Riksrevisjonens kontroll 

Riksrevisjonen fører kontroll med statsrådens (Helse- og omsorgsdepartementets) forvaltning 

av det statlige eierskapet. Riksrevisjonen kan foreta undersøkelser i regionale helseforetak, 

helseforetak og heleide datterselskap etter riksrevisjonsloven og instruks fastsatt av Stortinget. 

Riksrevisjonen har rett til å kreve de opplysninger den finner påkrevd for sin kontroll, både 

fra foretaket selv og fra revisor, eventuelt selv foreta undersøkelser. Riksrevisjonen skal 

varsles om foretaksmøtene og har rett til å være til stede og tale. 

 

Riksrevisjonen foretar årlige selskapskontroller og forvaltningsrevisjoner i foretakene. 

Resultatet rapporteres til Stortinget. 

 

Dokumentene i saker som Riksrevisjonen vurderer å legge fram for Stortinget er underlagt 

utsatt offentlighet. Dette betyr at dokumentene først kan offentliggjøres når saken er mottatt i 

Stortinget. 

2.4 Helseforetaksloven - rettslige rammer for det regionale helseforetakets 

eierstyring 

Det regionale helseforetaket vil i sin eierstyring av helseforetakene, forholde seg til de 

rammer og mål som er fastsatt av Stortinget og videreført av Helse- og omsorgsdepartementet 

gjennom oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller. Disse rammene og målene blir 

videreutviklet av de regionale helseforetakene gjennom for eksempel fastsetting av strategier, 

planer, budsjetter mv. og danner grunnlaget for den eierstyring som utøves i forhold til 

helseforetakene. 

 

Helseforetaksloven fastsetter de rettslige rammene for eiers, styrets og administrerende 

direktørs myndighet. Det regionale helseforetakets eierstyring skal skje gjennom: 

 

                                                 
1 Det parlamentariske ansvaret er statsrådens politiske ansvar overfor Stortinget for eget departementsområde. Det 

parlamentariske ansvar kan gjøres gjeldende overfor den enkelte statsråd eller for regjeringen som kollegium 

(mistillitsvotum). Det konstitusjonelle ansvaret er statsrådens strafferettslige ansvar for brudd på grunnlov og lov (ansvar for 

riksretten), Det konstitusjonelle ansvar er et individuelt ansvar for den enkelte statsråd. 
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- fastsetting av vedtekter 

- oppnevning av styremedlemmer 

- og gjennom enkeltstående vedtak i foretaksmøter 

 

2.4.1 Fastsetting av vedtekter og oppnevning av styremedlemmer 

Den regionale eierstyringen skjer ved at overordnede og langsiktige styringskrav gis i 

helseforetakenes vedtekter. Vedtektene for helseforetakene ble fastsatt i stiftelsesvedtaket. 

Endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet.  

 

I tillegg skjer den regionale eierstyringen ved oppnevning av styremedlemmer i styrene for 

helseforetakene. Nærmere orientering om rammer og prosess i forbindelse med oppnevning 

av styremedlemmer omtales under pkt 3.2 nedenfor. 

2.4.2 Foretaksmøtet – foretakets øverste organ 

Foretaksmøtet er omtalt i helseforetaksloven kapittel 5 og i vedtektene. Foretaksmøtet er 

helseforetakets øverste organ. Eier kan ikke utøve eierstyring utenom foretaksmøtet. I 

foretaksmøtet i helseforetakene er det de regionale helseforetakene som er eier. Eier kan 

avholde felles foretaksmøter for foretak som har én eier.  

 

For helseforetakene 

 skal det avholdes foretaksmøte i begynnelsen av februar hvert år for å fastsette 

organisatoriske og økonomiske krav og rammer 

 skal det avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år for fastsettelse av 

årsregnskap, årsberetning (§ 43) og behandling av årlig melding (§ 34). 

 skal foretaksmøtet videre håndtere saker som ifølge lov, forskrift eller vedtekter hører 

under foretaksmøtet. 

 ytterligere foretaksmøter besluttes av det regionale helseforetaket og kan avholdes ved 

behov. 

 

 

Innkalling  

Eier innkaller styret og daglig leder til foretaksmøte. Revisor innkalles dersom sakene som 

behandles tilsier det, eller dersom Riksrevisjonen krever det. Riksrevisjonen skal varsles og 

har rett til å være til stede og tale i foretaksmøtene (riksrevisjonsloven § 13 og 

helseforetaksloven § 45). Styreleder og daglig leder plikter å delta i foretaksmøtet. Dersom 

styreleder eller daglig leder har gyldig forfall, skal det utpekes stedfortreder fra henholdsvis 

styret eller administrasjonen. Eier kan bestemme at foretaksmøtet holdes som video- eller 

telefonmøte. 

Møteledelse og protokoll  

I foretaksmøte i helseforetakene er det styreleder for det regionale helseforetaket eller den 

hun/han gir fullmakt som åpner foretaksmøtet og forestår møteledelsen. Det skal føres 

protokoll fra foretaksmøtet, som gjengir eiers vedtak. Er styremedlem eller daglig leder uenig 

i eiers vedtak, skal dette føres inn i protokollen. I etterkant av foretaksmøtene sluttfører eier 

protokollen og oversender den til styreleder, daglig leder og revisor. Protokollen legges også 

ut på det regionale helseforetakets hjemmesider. 
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2.4.3 Styringsdokumentet – den helhetlige overordnede bestillingen 

Den tjenesteleveranse som helseforetakene skal gi, er kompleks og omfatter forventninger til 

både leveransen (omfang, og kvalitet) og krav til de rammer tjenesten leveres innenfor. 

Helse Sør-Øst RHF har valgt å samle alle krav og forventninger i et eget årlig dokument, 

«Oppdrag og bestilling». Dette dokumentet gjøres gjeldende for helseforetakene i 

foretaksmøter i februar hvert år. 

 

2.4.4 Oppfølgingsmøter mellom det regionale helseforetaket og helseforetakene 

Departementet har ansvar for å holde seg orientert om virksomheten og at virksomhetene 

drives i samsvar med kravene som er stilt i foretaksmøter og vilkårene som er satt for tildeling 

av bevilgning. Det samme gjelder for det regionale helseforetakets oppfølging av 

underliggende helseforetak. Som ledd i dette holder det regionale helseforetaket regelmessige 

oppfølgingsmøter med ledelsen i helseforetakene.  

 

I møtene rapporterer helseforetakene på styringskrav. I tillegg informerer helseforetakene om 

aktuelle saker. Eier kan ha dialog med underliggende helseforetak på ethvert tidspunkt. I 

mange tilfeller vil det være hensiktsmessig for å sikre god og forsvarlig drift at eier og 

underliggende helseforetak har løpende kontakt. Dette anses å være i tråd med god 

eierstyring.  

 

Eier utøver eierstyring kun gjennom foretaksmøtet. Det faktum at eier kun styrer gjennom 

foretaksmøter, er ikke til hinder for kontakt mellom det regionale helseforetaket og foretakene 

utenom foretaksmøtet. Ved vurdering av arten og omfanget av slik kontakt må det legges vekt 

på å etablere hensiktsmessige kommunikasjonsformer. Dialogen mellom eier og 

underliggende helseforetak utenom foretaksmøtet er å betrakte som eiers innspill og er således 

ikke bindende for styret. Styrene har en selvstendig plikt til å vurdere saker og treffe vedtak ut 

fra egen overbevisning. 

 

2.5 Statens eierskapspolitikk  

Som eier forvalter staten betydelige verdier på vegne av fellesskapet. Dette stiller krav til at 

virksomhetene drives profesjonelt og ansvarlig.  

 

Det legges til grunn at styrene og ledelsen i helseforetakene er kjent med forventinger og krav 

som følger av regjeringens eierskapspolitikk. Det vises videre til Statens prinsipper for godt 

eierskap, som er i tråd med allment aksepterte eierstyringsprinsipper.  

 

3. Styret –  god virksomhetsstyring 

Prinsippene for god virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst er beskrevet i dokumentet God 

virksomhetsstyring, rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-

Øst. Dette dokumentet beskriver prinsippene for god virksomhetsstyring og er et rammeverk 

for å etablere intern styring og kontroll (internkontroll og risikostyring) relatert til all 

virksomhet i Helse Sør-Øst. Det dekker alle lovområder og mål, krav og føringer gitt av 

lovgiver og eier.  

Styret er et av de viktigste virkemidlene for god virksomhetsstyring. Styrets ansvar og 

oppgaver er forankret i helseforetaksloven § 28 Styrets oppgaver: 

 Sikre en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet 
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 Fastsette planer for foretakets virksomhet 

 Holde seg orientert om foretakets virksomhet og økonomiske stilling 

 Føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i 

helseforetaksloven § 1, foretakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og 

vedtatte planer og budsjetter 

 Føre tilsyn med daglig leder og fastsette instruks for denne 

 

Styrets ansvar i virksomhetsstyringen er ytterligere omtalt i kapittel 5.1 i ovennevnte 

dokument. Se også kapittel 3.3. i dette dokumentet om styrets oppgaver.  

 

3.1 Styret som kollegium 

Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter. Styrelederen har ikke 

instruksjonsmyndighet over styremedlemmene. Det enkelte styremedlem skal ikke 

representere bestemte interesser eller grupper. 

 

Styremedlemmer kan utsettes for sterke forventninger om å engasjere seg i enkeltsaker og 

enkelthensyn. Det kan være en krevende balansegang for styremedlemmet og også utfordre 

styret ved at oppmerksomhet rettes inn mot detaljer heller enn en strategisk og overordnet 

tilnærming. 

 

Forutsetningen for at styret skal kunne opptre som et kollegium er at styremedlemmene har 

god forståelse av styrets rolle og formålet og rammene for virksomheten. 

 

3.2 Styrets sammensetning  

Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av 

fellesskapet. Styret skal sørge for at virksomheten oppnår mål på oppdrag fra eier og samtidig 

driver kostnadseffektivt. 

 

Styret må settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de 

oppgavene styret har og de utfordringene helseforetaket står overfor. Styrets sammensetning 

skal bidra til at styret kan balansere ulike interesser og ta en aktiv rolle for å drifte og utvikle 

spesialisthelsetjenesten og samtidig sikre at dette skjer i tråd med nasjonal helsepolitikk. Det 

forventes videre at styrene legger opp sitt arbeid slik at de gjennom gode prosesser sørger for 

både å bringe inn nødvendig kunnskap fra og formidle informasjon til relevante 

interessenter/miljøer. 

 

Styrene for helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattvalgte 

styremedlemmer. 

 

3.2.1 Eieroppnevnte styremedlemmer 

Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av 

(eier) foretaksmøtet. 

 

Styremedlemmene i de regionale helseforetakene må ha tilknytning til regionen. 

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, 

politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 
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Ved oppnevning av nye styremedlemmer legges det vekt på at styret samlet sett har et 

mangfold og en bredde kompetansemessig, geografisk og aldersmessig. Styret skal oppfylle 

kravet til kjønnsmessig balanse. Det er videre praksis for å balansere hensynet til kontinuitet 

og fornyelse i styret. 

3.2.2 Ansattevalgte styremedlemmer 

Ansattevalgte styremedlemmer bidrar ofte med kunnskap om foretaksinterne forhold som kan 

være vesentlig for styrets vurderinger. 

 

Inntil en tredel av styremedlemmene skal velges av og blant de ansatte De ansatte har en 

ubetinget rett til å være representert i styret for det regionale helseforetaket og en betinget rett 

til å være representert i styret for helseforetaket (mer enn 30 ansatte). 

 

Til styret for det regionale helseforetaket velges ansattevalgte blant de ansatte i det regionale 

helseforetaket/underliggende helseforetak. Til styret for helseforetaket velges ansattvalgte 

blant de ansatte i helseforetaket. Forskrift om ansattes rett til representasjon gir nærmere 

bestemmelser knyttet til valg av representanter for de ansatte. 

 

Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte har samme ansvar og rettigheter som 

eieroppnevnte styremedlemmer. De deltar likevel ikke i behandling av saker som gjelder 

arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister 

med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 

 

3.2.3 Opplæring og støtte til nye styremedlemmer 

Det er viktig at nye styremedlemmer får god opplæring og støtte til å forstå og utøve 

styrearbeidet på en god måte. Dette er et særlig ansvar for styreleder, enten ved at styreleder 

selv sørger for opplæring og støtte til nye styremedlemmer, eller delegerer dette til andre. 

Styret kan også gjennomføre styreseminarer for å styrke styret som kollegium. 

 

3.2.4 Tjenestetid, tidligere avgang mv 

Styremedlemmene oppnevnes for to år. Et styremedlem blir stående inntil ett nytt 

styremedlem er valgt selv om tjenestetiden er utløpt. Et styremedlem kan gjenoppnevnes for 

flere perioder. 

 

Når særlige grunner foreligger, kan styremedlemmet tre tilbake før tjenestetiden er utløpt. 

Dette kan være f.eks. familiære eller helsemessige forhold, eventuelt at rollen som 

styremedlem er uforenlig med andre forhold eller posisjoner styremedlemmet innehar. Eier 

kan i foretaksmøte avsette eller bytte ut ett eller flere eieroppnevnte styremedlemmer. Det 

kreves ingen begrunnelse  

 

Ved suppleringsvalg kan det fastsettes kortere tjenestetid. I situasjoner der eieroppnevnte 

styremedlemmer har fratrådt som styremedlem før tjenestetiden er ute, er etablert praksis at 

nye styremedlemmer blir valgt med kortere tjenestetid enn to år, dvs. med en tjeneste tid fra 

valg og frem til nye styremedlemmer ordinært skal velges. Foretaksmøtet kan ikke avsette 

eller bytte ut styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte.  
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3.2.5 Fastsettelse av styregodtgjørelse 

Foretaksmøtet fastsetter styrehonorar for styremedlemmene. Styrehonorar for 

styremedlemmene i helseforetakene har blitt fastsatt i forbindelse med oppnevning av nye 

styremedlemmer annet hvert år. Ved fastsettelsen har de regionale helseforetakene valgt å 

følge den utviklingen som foretas av Helse- og omsorgsdepartementet i forhold til styret for 

det regionale helseforetaket. 

 

3.3 Styrene - rammer og viktige oppgaver for styrene 

Styret er virksomhetens øverste styringsorgan. De rettslige rammene for styrenes oppgaver og 

plikter fremgår av helseforetaksloven og da særlig kapittel 6 og 7 samt vedtektene. Det er 

viktig for styret å ha kunnskap om disse bestemmelsene og ta hensyn til dette i utøvelsen av 

sitt arbeid. 

 

3.3.1 Styrets forvaltningsansvar og tilsynsansvar 

Styrets hovedoppgaver omtales ofte som forvaltningsansvaret og tilsynsansvaret.  

 

Med styrets forvaltningsansvar menes at styret har det overordnede ansvar og den 

overordnede myndighet for forvaltningen av foretaket. Foretaksmøtet er foretakets øverste 

organ, men deltar ikke i forvaltningen av foretaket. Styret må rette seg etter eiers styringskrav.  

Helseforetaksloven slår fast at styret som del av sitt forvaltningsansvar må: 

- Sørge for forsvarlig organisering av foretaket 

- Fastsette planer og budsjetter for foretakets virksomhet 

- Holde seg orientert om foretakets virksomhet og økonomiske stilling 

 

Styret skal også sørge for betryggende kontroll av bokføring og formuesforvaltning. 

 

Helseforetaksloven slår fast at styret som del av sitt tilsynsansvar må: 

- føre tilsyn med den daglige ledelse 

- føre tilsyn med foretakets virksomhet, og at den drives i samsvar med målene, vedtektene, 

styringskrav og vedtatte planer og budsjetter. 

 

Den daglige driften av foretaket er et ansvar for foretakets daglig leder. Styret kan 

tydeliggjøre sine krav og forventninger til daglig leder gjennom fastsetting av instruks for 

administrerende direktør. Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har fastsatt slik instruks (se 

nærmere om fastsetting av instruks for administrerende direktør under pkt 4.4.2). 

 

Daglig leder må følge retningslinjer og pålegg styret har gitt, dvs. daglig leder er underlagt 

styrets instruksjonsmyndighet. Styrets retningslinjer og pålegg utformes normalt på 

overordnet nivå, slik at daglig leder har handlingsrom til å lede virksomheten. 

 

Helseforetaksloven stiller krav til at daglig ledelse hver fjerde måned skal gi styret skriftlig 

rapport om foretakets økonomiske stilling og virksomhet. Gjeldende praksis er imidlertid 

månedlige rapporteringer. Dette skal sikre at styret regelmessig får den informasjon det 

trenger for å ivareta sitt forvaltnings- og tilsynsansvar. Det er i tillegg viktig at styret og 

daglig ledelse i fellesskap blir enige om hvordan rapporteringen skal struktureres 

(form/innhold). 
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Hvert enkelt styre er ansvarlig for å fatte vedtak på selvstendig grunnlag og med en 

selvstendig begrunnelse, i den grad det ikke er gitt bindende instruks i foretaksmøte. Styrene 

skal fatte sine egne vedtak og stå for disse. 

3.3.2 Bruk av styreutvalg 

Enkelte styrer har valgt å opprette flere styreutvalg til saksforberedende arbeid. Fordelen med 

bruk av utvalg er at dette kan bidra til grundig saksforberedelser på komplekse felt og frigjøre 

tid i styremøtene. Ulempen er at bruk av utvalg kan pulverisere styrets ansvar. Bruken av 

/utvalg bør derfor begrenses og kun benyttes der sakenes kompleksitet og omfang krever det. 

Bruk av styreutvalg endrer ikke på styrets ansvar for å treffe beslutningene i styremøtet. 

 

3.3.3 Internkontroll og risikostyring 

Internkontroll er et ledelsesverktøy for intern styring og kontroll av virksomheten og skal 

inngå som en integrert og naturlig del av virksomhetens styringssystem. Internkontroll 

innebærer at virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i 

samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lovgivningen. Internkontroll skal forebygge, 

forhindre, avdekke og rette opp eventuell svikt. Internkontroll i helseforetakene er systematisk 

styring i form av bl.a. prosedyrer, instrukser, rutiner og andre tiltak som styret, daglig leder og 

ansatte gjennomfører for å sikre: 

- faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester 

- kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 

- etterlevelse av regler, relevante retningslinjer, veiledere, styringskrav og selvpålagte 

krav 

 

Internkontrollen må tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, og 

ha det omfang som er nødvendig. 

 

Daglig leder har ansvar for å etablere og gjennomføre et forsvarlig internkontrollsystem, og 

holde styret tilstrekkelig orientert. Styret har ansvar for at internkontrollen blir fulgt opp i 

tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte. Styret skal videre påse at det blir truffet tiltak 

for å korrigere svikt. 

 

Det stilles krav til internkontroll i helse- og omsorgstjenesten i bl. a. helsetilsynsloven § 3, 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a tredje ledd, helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje 

ledd og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren. 

 

Regler om internkontroll finnes også på flere andre områder som for eksempel brann- og 

sikkerhet-, arbeidsmiljø- og næringsmiddellovgivningen. 

 

Internrevisjon 

Styret for Helse Sør-Øst RHF har etablert et revisjonsutvalg med hovedformål å bidra til 

ivaretakelse av styrets tilsyns- og kontrollansvar. Styret har fastsatt instruks for 

revisjonsutvalget som blant annet omfatter oppgaver knyttet til fastsettelse av instruks for 

konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst, budsjett og revisjonsplan. 

 

Konsernrevisjonen skal bistå styret og ledelsen med å utøve god virksomhetsstyring gjennom 

vurdering av risikohåndtering og intern kontroll. Konsernrevisjonen skal også bidra til 

kontinuerlig kvalitetsforbedring av foretakenes interne styrings- og kontrollsystemer. 
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Konsernrevisjonens ansvar, oppgaver, samhandling og kommunikasjon i forhold til 

helseforetakene, skal ivaretas som nedfelt i gjeldende instruks for konsernrevisjonen Helse 

Sør-Øst.  

 

3.3.4 Tilsetting og avlønning av daglig leder og andre ledende ansatte 

En av styrets viktigste oppgaver er å tilsette og sørge for at foretaket har en kompetent daglig 

leder. Styret treffer også vedtak om å si opp eller avskjedige daglig leder. Styret fastsetter og 

justerer også daglig leders lønn. Evalueringer av daglig leder gjennomføres ofte i forbindelse 

med lønnsjusteringer. 

 

De regionale helseforetakene og underliggende virksomheter skal utarbeide egne 

retningslinjer som følger «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 

foretak og selskaper med statlig eierandel». Retningslinjene klargjør prinsippene for 

fastsetting og justering av lønn for daglig leder og andre ledende ansatte. Det slås blant annet 

fast at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. 

 

Retningslinjene kan utformes strengere og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men 

skal ellers ikke fravikes. 

 

Helseforetakene skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen 

godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i 

årsregnskapet. Erklæringen skal blant annet inneholde: 

- retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende 

regnskapsåret 

- en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående 

regnskapsåret 

- en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret 

det foregående regnskapsåret 

- en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i underliggende 

virksomheter 

 

Erklæringen skal behandles i foretaksmøtet for helseforetaket innen utgangen av juni hvert år.  

3.3.5 Rapportering til eier - årlig melding, årsregnskap og årsberetning 

Helseforetakene skal rapportere til det regionale helseforetaket om virksomheten i foretakene. 

Rapportering skjer i oppfølgingsmøtene nevnt under pkt 2.4, samt gjennom årlig melding og 

gjennom årsregnskap og årsberetning. Ved behov kan skriftlig informasjon innhentes.  

Styret for helseforetaket skal innen 1. mars hvert år sende årlig melding til eier. I årlig 

melding skal det redegjøres for virksomheten i helseforetaket foregående år, og for 

gjennomføringen av de styringskrav det regionale foretaket har stilt. Denne rapporteringen 

utgjør et viktig grunnlag for det regionale helseforetakets resultatoppfølging og legges til 

grunn for det regionale helseforetakets rapportering til departementet. Meldingen skal også 

inneholde en plan for virksomhetene i de kommende år. 

 

Helseforetakene skal føre regnskap etter regnskapslovens prinsipper, og årsregnskap og 

årsberetning skal godkjennes av foretaksmøtet. 
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3.3.6 Begrensinger i styrets kompetanse 

Foretaksmøtet i det regionale helseforetaket skal fatte vedtak i saker som antas å være av 

vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller for løsningen av fastsatte målsettinger eller 

oppgaver. Det samme gjelder vedtak i andre saker som antas å ha prinsipielle sider av 

betydning eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger. Dette følger av 

helseforetaksloven § 30.Hvilke saker som er av vesentlig betydning må vurderes konkret. 

Følgende vedtak må alltid fattes av foretaksmøtet i regionalt helseforetak: 

 Vedtak som kan endre virksomhetens karakter 

 Vedtak om nedleggelse av sykehus 

 Omfattende endringer i sykehusstrukturen i regionen 

 Omfattende endringer i tjenestetilbudet 

 Vedtak om endring i antallet helseforetak i helseregionen 

 Vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdet for helseforetak 

 

I helseforetakene skal slike saker forelegges departementet av styret i det regionale 

helseforetaket som eier helseforetaket. 

 

Det er foretaksmøtet som treffer vedtak om pantsettelse eller salg av fast eiendom etter forslag 

fra styret. Det er gitt nærmere regulering av hvilke saker dette gjelder i vedtektene. 

 

Sykehusvirksomhet kan ikke selges uten Stortingets samtykke . Formålet med bestemmelsen 

er å sikre betryggende demokratisk behandling og å unngå utilsiktet privatisering av 

sykehusvirksomhet. 

 

3.3.7 Representasjon og styreansvar 

Representasjon  

Det er styret som representerer helseforetaket utad. Styret kan binde foretaket ved å inngå 

avtaler med tredjemann. Daglig leder representerer foretaket utad i saker som hører inn under 

foretakets daglige ledelse. 

 

Styrets ansvar  

Styremedlemmer og daglig leder har en plikt til å erstatte tap som vedkommende forsettlig 

eller uaktsomt har voldt foretaket, foretakets eier eller andre under utførelsen av sin oppgave. 

Beslutning om at foretaket skal gjøre ansvaret gjeldende treffes av foretaksmøtet. 

Erstatningsansvaret kan lempes etter skadeerstatningsloven § 5-2. 

 

4. Praktisk styrearbeid 

Hvert styremedlem har ansvar for at styrets arbeid og beslutninger er til foretakets beste. 

4.1 Styreleders særlige oppgaver 

Styrelederen leder styret. Styret er et kollegium og styreleder har ingen instruksjonsmyndighet 

over styremedlemmene. Styrelederens oppgave er bl.a. å bidra til at styremedlemmenes 

samlede kompetanse brukes for å oppnå mål og verdiskapning for foretaket. Selv om styret er 

et kollegium, vil styrets arbeidsform og fungeringsmåte påvirkes sterkt av hvordan styreleder 

utøver sin rolle. 
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Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter ved behov og at saker som hører inn 

under styrets ansvar blir behandlet der. Styremedlemmer og daglig leder kan også kreve at 

styremøte blir avholdt. 

 

Styreleder planlegger styremøtet i samråd med daglig leder. Styreleder skal sørge for at daglig 

leder gir styret god informasjon og et godt beslutningsgrunnlag. 

 

Styreleder skal sørge for at styret arbeider målrettet og godt sammen, og at det er åpenhet og 

trygghet i styret slik at ulike synspunkter kan bringes frem. Styreleder leder styremøtene og 

har ansvar for at protokollen gjengir styrebehandlingen korrekt. 

 

Styrelederen er en viktig støttespiller og sparringspartner for daglig leder. Styreleder må ha 

forståelse for den politiske konteksten som helseforetakene opererer innenfor. Styreleder må 

for eksempel kunne bedømme når det er nødvendig å informere eier i saker som har, eller kan 

få politiske konsekvenser. 

 

4.2 Styresekretær 

Styresekretær kan avlaste daglig leder gjennom utarbeiding av dagsorden, koordinering av 

saksdokumenter og innkalling til styremøte. Styresekretær skal videre holde oversikt over 

styremedlemmenes personalia og kontaktinformasjon. Styresekretær kan også avlaste 

styreleder ved å skrive protokoll. 

 

Nærmere bestemmelser om styresekretærs rolle og oppgaver kan reguleres i instruks for 

styret. 

 

4.3 Strategi-, kontroll- og organiseringsoppgaver - og egenoppgaver 

Styrets hovedoppgaver kan beskrives som følger: 

 

Forvaltningsansvaret innebærer å etablere strategier og en hensiktsmessig organisering: 

Styret skal etablere mål, og sette kurs for å nå disse gjennom fastsetting av strategiske planer 

og rammer for operative planer, samt budsjetter. Styret skal sørge for at foretaket er riktig 

organisert, har de nødvendige ressurser, og ansvarsfordeling, samt adekvate kommunikasjons- 

og rapporteringslinjer. 

 

Tilsynsansvaret innebærer at styret skal forvisse seg om at foretaket er på målsatt kurs 

innenfor rammebetingelser, samt sørge for internkontroll og risikostyring, og om nødvendig 

sørge for at korrigerende tiltak treffes. 

 

Styret skal i tillegg fastsette mål og plan for eget arbeid, etablere gode arbeidsformer og 

evaluere eget arbeid. 

  

Styret må i sitt praktiske arbeid ta utgangspunkt i hva styret selv definerer som sine oppgaver. 

Styrets oppgaver skal fremgå av instruks for styret. Styret må finne en hensiktsmessig 

fordeling og tidsbruk mellom oppgavene, gitt foretakets situasjon og utfordringer. 
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4.4 Mer om styrets egenoppgaver 

Styrene drøfter ofte oppgaver og arbeidsform før, under og etter styremøtene. 

 

Styret skal ha en plan for eget arbeid. Nedenfor omtales konkrete hjelpemidler som årsplaner 

og styringsinstrukser. 

4.4.1 Årsplan 

Årsplaner for styrets arbeid gir oversikt over hvilke saker som skal behandles i hvert av 

styremøtene. Antall styremøter og lengden på styremøtene må tilpasses foretakets situasjon.  

 

4.4.2 Instruks for styret og instruks for administrerende direktør 

Styrene for de regionale helseforetakene og helseforetakene skal fastsette instruks for styret 

og instruks for daglig leder. Instruksene publiseres på foretakets hjemmesider. 

 

Styreinstruksen kan blant annet beskrive rolleavklaring mellom styret og daglig leder, struktur 

på arbeidet, krav til dokumentasjon, saksbehandling, styremedlemmenes plikter og rettigheter 

og styresekretærens rolle og oppgaver. 

 

Instruks for daglig leder kan blant annet beskrive rolleavklaring mellom styret og daglig leder, 

oppgaver, plikter og rettigheter. 

 

4.4.3 Styremøter – og styrets arbeidsform 

Styreleder skal sørge for at styremøtene holdes så ofte som nødvendig. Både styremedlemmer 

og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Daglig leder har rett og plikt til å delta og 

uttale seg på styremøtene. 

 

God gjennomføring av styremøtene krever godt forberedte deltakere og en god struktur på 

styremøtene. Det enkelte styre bør finne den form de mener fungerer best i sin situasjon. Det 

er gitt regler om vedtaksførhet og flertallskrav. Øvrige regler om styrets arbeid og 

saksbehandling kan fastsettes i instruks for styret. 

 

Om åpenhet og lukking av styrets møter 

Styrets hovedoppgave er i følge helseforetakslovens § 28 første ledd forvaltning av foretaket. 

Saker som «etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning» skal i 

utgangspunktet behandles av styret. Styret behandler saker i styremøter. Utgangspunktet vil 

derfor være at alt arbeid som innebærer styrearbeid, skal legges til styremøter.  

 

Det er anledning til å lukke styrets møter med to begrunnelser: 

 Styremøter kan lukkes dersom vilkårene i helseforetaksloven § 26 a andre ledd er 

oppfylt 

 Det kan arrangeres forberedende møter/styreseminarer for saker som ikke forutsetter 

styrebehandling, eksempelvis drøfting av utfordringer, strategisk arbeid og 

planlegging. Slike møter er ikke omfattet av helseforetakslovens bestemmelser om 

styremøter.  

 

For en nærmere omtale av anledningen til å lukke styremøter i henhold til § 26 a andre ledd, 

se kapittel 4.5.2, avsnitt om møteoffentlighet. 
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Om adgangen til å avholde styreseminarer 

Saker som ikke forutsetter styrebehandling, kan legges til andre fora enn styremøtene. Styret 

har kun formell beslutningskompetanse når saker behandles i styremøter. Det er viktig at 

kravet om åpenhet ikke uthules eller omgås ved at styrets arbeidsoppgaver legges til andre 

fora enn selve styremøtet. Det legges til grunn at styreseminarer vil kunne avholdes når det er 

behov for å drøfte generelle strategier og utfordringer.  

 

Aktiviteter som tar sikte på å dyktiggjøre styret som kollegium og nye styremedlemmer på 

prosessene og styrets arbeid hører normalt ikke hjemme i et formelt styremøte.  

 

Det forutsettes at det skal holdes styremøter – ikke styreseminarer – når sak som er på et 

forberedende stadium i saksbehandlingen i foretaket legges frem for orientering. Det samme 

gjelder når slike saker drøftes. Lukkingsadgangen reguleres i slike tilfeller av loven (jf omtale 

i kapittel 4.5.2). 

 

Styreleder må, i samråd med de andre styremedlemmene og administrasjonen, vurdere 

konkret om sakene krever behandling i styremøte. Ved tvil må saken legges til et styremøte. 

 

Styrene bør tilstrebe å organisere sitt arbeid på en måte som skaper legitimitet og tillit til 

prosessene og beslutningene.  

4.4.4 Styredokumentene – styrets beslutningsgrunnlag 

Daglig leder skal utarbeide styredokumentene. Styret kan sette krav til utformingen av styre- 

dokumentene. 

 

Saken skal fremstilles konsist, informasjonen skal være sortert og det vesentligste skal trekkes 

ut. Dokumentene skal så langt det er mulig inneholde en klar konklusjon eller anbefaling fra 

daglig leder. 

4.4.5 Protokoll fra styremøtene 

Protokoll fra styremøtene skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. 

Styret beslutter hvilken form protokollen skal ha. Protokollen skal minst angi tid, sted, 

deltakere, hva den enkelte sak gjelder og styrets beslutning. Ved uenighet kan 

styremedlemmer eller daglig leder kreve uenigheten protokollført. 

4.4.6 Styrets evaluering av egen virksomhet 

Styret skal gjennomføre evaluering av egen virksomhet én gang pr år, gjerne mot slutten av 

året. Hele styret og daglig leder bør delta i evalueringen. Styret skal vurdere om styrets 

sammensetning, arbeidsform og fungeringsmåte er egnet for å ivareta oppgavene. 

Evalueringen kan avdekke områder der nåværende praksis må klargjøres eller endres. 

Resultatet av evalueringen bør presenteres og behandles i et påfølgende styremøte. 

 

Evalueringen kan gjennomføres ved bruk av samtaler, intervjuer eller eget evalueringsskjema. 

Styret kan velge å gjennomføre evalueringen selv eller å engasjere ekstern bistand. Styret må 

uansett klargjøre hva som er styrets viktige oppgaver og foretakets utfordringer, slik at 

evalueringen kan gjøres i forhold til dette. 

 

Egenevalueringen kan normalt drøftes i styreseminarer som ikke er omfattet av 

helseforetakslovens bestemmelser om styremøter. Helseforetaksloven § 26 a om 

møteoffentlighet gjelder da ikke. 
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Formidling av resultatene av evalueringen til eier 

Styrets evaluering av eget arbeid er først og fremst et verktøy for internt forbedringsarbeid i 

styret (utviklingsevaluering). Styret skal også oppsummere og formidle deler av resultatene av 

evalueringen til eier i årlig melding og på forespørsel. Formidling skal skje slik at eier får 

nødvendige opplysninger, men uten at evalueringen forringer sin verdi som internt 

forbedringsarbeid i styret. Hensikten er at eier skal få et bedre kunnskapsgrunnlag for å 

vurdere styrets fungeringsmåte, særlig om styrets sammensetning er hensiktsmessig for å 

ivareta oppgaver og utfordringer (rekrutteringsevaluering). 

 

4.5 Forholdet til annen lovgivning 

4.5.1 Regnskapsloven, krav til revisor 

Av helseforetaksloven § 43 følger at regnskapsloven gjelder i sin helhet for helseforetakene. 

Dette betyr at både de regionale helseforetakene og helseforetakene skal føre regnskap etter 

regnskapslovens regler og prinsipper. Det innebærer bl.a. at inntekter og kostnader skal 

periodiseres og at årlige avskrivinger skal framgå av driftsregnskapet. Investeringer føres som 

tilgang i balansen. De regionale helseforetakene avlegger konsoliderte regnskap. Konkurs og 

gjeldsforhandlinger etter konkursloven kan ikke åpnes i foretak (jf. § 5 fjerde ledd). 

 

Helseforetakene skal ha revisor som velges av eier i foretaksmøtet (§ 45). Årsregnskapet skal 

revideres av registrert revisor eller statsautorisert revisor. Revisor skal innkalles til 

foretaksmøtet dersom sakene som behandles tilsier det eller dersom Riksrevisjonen krever det 

(§ 18 første ledd). 

 

4.5.2 Forvaltningsloven, offentleglova og arkivloven 

Det følger av helseforetaksloven § 5 at forvaltningsloven (med visse begrensninger), 

offentleglova og arkivloven gjelder for foretakene (foretakene regnes som offentligrettslige 

organer). 

 

Dokumentoffentlighet 

Foretakene er omfattet av rettsregler om dokumentoffentlighet. Det skal derfor gis innsyn i 

styredokumenter, styreprotokoller og foretaksprotokoller (offentleglova §§ 2, 14, 

offentlegforskrifta). 

 

Møteoffentlighet – om offentlighet ved styremøter 

Foretakene er ikke omfattet av rettsregler om møteoffentlighet. Det er imidlertid krav til åpne 

styremøter (jf. styringskrav gitt i styringsdokumentet for 2004). Dette er også gjort gjeldende 

for helseforetakene. 

 

Åpne styremøter er begrunnet i at hensynene bak offentlighetsprinsippet må veie tungt på 

arenaer der det treffes beslutninger knyttet til forvaltningen av samfunnets ressurser og 

fellesgoder. En eventuell lukking av styremøtene krever kvalifisert begrunnelse. 
 

Dette betyr at styremøtet kun kan lukkes dersom det foreligger et reelt og saklig behov for å 

lukke møtet og at en lukking av møtet er forenlig med prinsippene i unntaksbestemmelsene i 

offentleglova.  
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Dersom det foreligger et reelt og saklig behov, kan styret med hjemmel i helseforetaksloven § 

26 a vedta å behandle en sak for lukkede dører i følgende tilfeller: 

1. Av hensyn til personvernet. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører 

2. Orientering om sak som er på et forberedende stadium i saksbehandlingen i foretaket 

3. Informasjon om lovbrudd, saksanlegg eller av hensyn til foretakets partsstilling i sak 

for norsk domstol 

4. Av hensyn til forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller 

personalforvaltningen til foretaket 

5. Saker som gjelder tilbud og protokoll etter regelverk om offentlige anskaffelser til 

valget av leverandør er gjort. 

 

Vurderingen av om dørene bør lukkes skal gjøres i styremøtet, jf helseforetaksloven § 26 a 

tredje ledd.  

 

Det er ikke krav til åpne foretaksmøter. Offentlighetens interesse ivaretas gjennom retten til 

innsyn i foretaksprotokollene.                                                                                                                                                        

 

Taushetsplikt 

Det enkelte styremedlems taushetsplikt er regulert i forvaltningsloven §§ 13-13f. 

Taushetsplikten gjelder f.eks. personlige forhold og driftsforhold som det av 

konkurransemessig hensyn er av betydning å hemmeligholde. Eventuell taushetsplikt må også 

vurderes ut fra generelle prinsipper om å opptre forsvarlig overfor virksomheten. En eventuell 

nærmere omtale av styremedlemmers taushetsplikt kan tas inn i instruksen for styret. 

 

Inhabilitet 

Styret som et kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av reglene 

om inhabilitet (forvaltningsloven § 6 flg). Styremedlemmer som antar at de kan være inhabile 

skal gjøre styret oppmerksom på dette. Avgjørelsen treffes av styret uten at det aktuelle 

styremedlemmet selv deltar i avgjørelsen (forvaltningsloven § 8 andre ledd). 

 

5. Styrelitteratur (et utdrag fra BIBSYS www.bibsys.no) 

 

Levorsen, Stein O, 2010, Styrearbeid i praksis: innføring i styrets hovedoppgaver og 

arbeidsform 

Huse, Morten, Søland Arild, 2009, Styreledelse: styret som team og prosessorientert 

styrearbeid 

Husaas, Trine, Kilaas, Bodil, 2009, Styrets arbeid og ansvar 

Granden, Gro 2009, Styrearbeid: en håndbok for ansatte i selskap og konsern 

Selvik, Arne 2009, Styreverden 

Gulli, Ole Chr 2007, Styrehåndboken 

Den norske Revisorforening 2006, Styrets arbeid og ansvar 

6. Sentrale dokumenter (www.regjeringen.no) 

 

Ot. prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m. 

Innst. O. nr. 118 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m.  

Prop. L 120 (2011-2012) Endringer i helseforetaksloven mv. 

Innst. 62 L (2012-2013) Innstilling om endringer i helseforetaksloven mv.  

Prop. 1 S (2015-2016) Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon  

http://www.bibsys.no/
http://www.regjeringen.no/
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St. meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen 

Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester  

Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal 

7. Sentrale lover og forskrifter (www.lovdata.no) 

 

Helseforetaksloven  

Folkehelseloven  

Spesialisthelsetjenesteloven  

Helsepersonelloven  

Pasientrettighetsloven  

Psykisk helsevernloven  

Arbeidsmiljøloven  

Regnskapsloven 

Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten  

Riksrevisjonsloven 

Offentleglova  

Forvaltningsloven 

Lov om offentlig innkjøp 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren 

Forskrift om ansattes rett til representasjon i regionale helseforetak og helse- foretaks styrer. 

8. Avtaler og reglement 

 

EØS-avtalen (for eksempel forbud mot offentlig støtte (EØS avtalens 61 (1), offentlige 

anskaffelser og konkurransereglene) 

Statens økonomireglement (Reglement for økonomistyring i staten, fastsatt av 

Finansdepartementet) (f.eks. § 10) 

http://www.lovdata.no/
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Saksfremlegg  
 
Årsrapport 2017 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 18/2018 19.03.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Vedtak:  
1.  Styret for Vestre Viken HF anbefaler for foretaksmøte at årsrapport for 2017, bestående av 

styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og 
noteopplysninger vedtas.  

 
2.  Styret vedtar at resultatet for 2017, et overskudd på 152 MNOK, overføres til annen 

egenkapital.  
 
 
 
 
 

Drammen, 12. mars 2018  
 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 12. mars 2018 
Saksbehandler: Monica Haugen 
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Bakgrunn  
Foretaket er pliktig til å legge frem årsrapport i henhold til regnskapsloven. I tillegg 
utarbeides en årlig melding til Helse Sør- Øst RHF basert på oppdrag og 
bestillingsdokumentet. Denne ble behandlet av styret i møte 26.2. 2018. For å få et helhetlig 
bilde av foretakets virksomhet må begge disse sees i sammenheng. I denne saken fremlegges 
forslag til styrets årsrapport som skal godkjennes av foretaksmøte. Revisors beretning 
legges frem direkte i styremøte. 
 
 
Saksutredning  
Styret for Vestre Viken HF ble orientert om det foreløpige resultat for 2017 i styremøte 26. 
februar 2018. I denne saken legges den endelige årsregnskapsrapporteringen pr. 31. 
desember 2017 fram. Årsrapport, bestående av styrets årsberetning, resultat, balanse, noter 
og kontantstrømoppstilling, legges fram for styret med forslag om at det anbefales fastsatt 
som resultat for 2017 i foretaksmøte. Det regnskapsmessige årsresultatet viser et 
overskudd på kr 152 MNOK.  
 
Det vises til årsberetning og årsregnskap for en oppsummering av året og ytterligere 
spesifikasjon og forklaring til regnskapet. 
 
Det økonomiske styringsmålet fra Helse Sør-Øst RHF var for 2017 på 265 MNOK inkludert 
gevinst ved salg av eiendom med 75 MNOK. Endelig resultat for 2017 er et overskudd fra driften 
på 152 MNOK, inkludert en gevinst på 54 MNOK.  
 
Siden rapportering av det foreløpige resultatet for 2017 for styret i januar 2018, er det foretatt 
avsetning på 5,7 MNOK til forventet krav fra Helfo knyttet til feil takstbruk og enkelte andre 
mindre justeringer så vel positiv som negativ retning.  
 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Årets resultat er svakere enn resultatmålet for 2017, men er likevel et betydelig overskudd.  
Avviket fra budsjett medfører en svekket investeringsevne og øker omstillingsbehovet i tråd 
med det vedtatte budsjett for 2018, og ytterligere tiltak som styret er orientert om.  
 
Administrerende direktør legger resultatet fram for styret med en anbefaling om at det tilrås 
fastsatt som det endelige resultatet i foretaksmøte. Det legges også fram forslag til hvorledes 
overskuddet foreslås ført. Etter behandling i foretaksmøte skal saken følges opp med innsending 
til det nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund. 
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret vedtar det fremlagt årsregnskap 
og styrets årsberetning for 2017. 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Styrets årsberetning og årsregnskap for 2017 
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Årsberetning 
Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge, og er eid av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 
Vestre Viken ble stiftet 30. mars 2009 og leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til omlag 490 000 
mennesker i 26 kommuner.  

Helseforetaket består innen somatisk virksomhet av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, 
Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. 

Foretaket har psykiatriske sykehusavdelinger ved Blakstad og Lier, fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), 
tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. 
Lier vil bli avviklet 1. mars 2018.

Vestre Viken hadde ca. 9 375 ansatte som til sammen utførte om lag 7 180 årsverk i 2017. 
Året før utførte ca. 9 400 ansatte omlag 7 150 årsverk.

ORGANISERING
Administrerende direktør i foretaket er Nils Fr. Wisløff.

Vestre Viken var pr. 31.12.2017 organisert i åtte klinikker: Bærum sykehus, Drammen sykehus, 
Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus samt tverrgående klinikker for prehospitale tjenester, 
medisinsk diagnostikk, psykisk helse og rus og interne tjenester.  

Organiseringen ble etablert i 2012. I tillegg er det en sentral stabsfunksjon som er organisert under ire 
stabsdirektører: direktør for kompetanse, direktør for fag, direktør for økonomi og direktør for 
administrasjon og kommunikasjon.

Foretaket ledes av et styre med åtte medlemmer hvorav tre oppnevnes av og blant de ansatte. 
Styrets leder er Torbjørn Almlid.

HOVEDOPPGAVER
Helseforetakets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell samt 
opplæring av pasienter og pårørende. 
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I 2016 ikk Vestre Viken 75,76 forskningspoeng. 
(Tallene for 2017er ikke klare før april 2018.)

Tabell 1. Utvikling av publikasjonspoeng i Vestre Viken.
Det er over en tredobling av forskningsproduksjonen fra 2009 
– 2016. Stiplet linje er poengsum etter gammel modell, mens 
heltrukken linje viser publikasjonspoeng etter ny modell.

Vestre Viken hadde 16 eksternt inansierte 
forskningsprosjekter i jor; ti doktorgradsprosjekter, 
ire post dok-prosjekter og to regionale 

forskningsnettverk.

Helseforetaket fordelte ca. 14,2 millioner kroner til 
forskningsprosjekter. Det ble tildelt midler til 20 
prosjekter, noe som er færre enn i 2016, men på 
samme nivå som i 2015. 

0,8 prosent av budsje  et
Vestre Viken har som mål å bruke 1 prosent av 
foretakets totale budsjett på forskning, på lik linje 
med alle de andre sykehusene/helseforetakene i 
Helse Sør-Øst som ikke er universitetssykehus. 
Dette målet er ikke nådd. I 2017 ble 0,8 prosent av 
foretakets totale budsjett brukt på forskning, 
omtrent det samme som året før.

Innovasjon

Innovasjonsprosjekter
Helseforetaket skal legge til rette for innovativ 
virksomhet for å skape nye tjenester og produkter 
som kan komme pasientene til gode. Ved utgangen 
av 2017 var det ti slike pågående prosjekter, de 
leste innenfor brukerdreven innovasjon.

To innovasjonsprosjekter innenfor indremedisin og 
mental helse ikk eksterne midler. Det ble meldt inn 
åtte ideer/disclosure of invention (DOFI) til Inven2, 
som er Vestre Vikens kommersialiseringspartner, 
noe som er en god økning fra 2016 hvor to ideer ble 
meldt inn.

Våren 2017 ble det etablert et pilotprosjekt med 
idémottak i Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD). 
Ansatte i klinikken ble invitert til å melde inn idéer 
for å jobbe smartere for en bedre og mer effektiv 
pasientbehandling. Totalt 30 ideer ble meldt inn. 
Pilotprosjektet er under evaluering

SAMFUNNSANSVAR 
Samfunnsoppdraget til Vestre Viken er å gi trygge 
og likeverdige helsetjenester til pasientene basert 
på faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.

Utover samfunnsoppdraget er store foretak forpliktet 
til å redegjøre hva de gjør innenfor de fem områdene
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, sosiale 
forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon 
(ref. Regnskapsloven § 3-3c). 

For å lykkes med dette arbeidet er foretaket avhengig 
av kompetente medarbeidere som blir godt ivaretatt 
og en kontinuerlig dialog med Vestre Vikens 
interessenter. Arbeidet mot korrupsjon og misligheter 
er en viktig forutsetning for å forvalte samfunnets 
ressurser effektivt og etisk forsvarlig.

Samhandler med 26 kommuner 
Arbeid knyttet til samhandlingsreformen er videreført. 
Foretaket har avtaler med alle 26 kommuner i 
helseforetakets opptaksområde, og ordningen med 
et overordnet samarbeidsutvalg og fem lokale 
samarbeidsutvalg er videreført. 

Hovedområder i samhandlingsarbeidet med 
kommunene i 2017 har vært å ferdigstille og 
implementere enkelte pasientforløp, ha fokus på 
riktig bruk av rehabiliteringsressurser, utvikle de 
ambulante tjenestene innen psykisk helsevern og 
rus og å samarbeide om hvordan barn som pårørende 
skal tas vare på. Kommunene har også vært betydelig 
involvert i arbeidet med foretakets Utviklingsplan 
2035.

Utviklingsplan 2035
Vestre Viken skal som øvrige helseforetak i regionen 
levere Utviklingsplan 2035 til Helse Sør-Øst. Arbeidet 
har vært organisert som et prosjekt og har pågått 
store deler av året. Det har vært gjennomført 
seminarer, workshops og arbeidsgruppemøter med 
bred involvering av fagpersonell, tillitsvalgte og 
verneombud i foretaket samt brukere og kommuner. 
Planen er sendt på høring i januar 2018.

Pasientbehandling

Økt ak  vitet
Vestre Viken hadde i 2017 ca. 69 300 døgnopphold 
på somatiske sykehus og om lag 4 000 døgnopphold 
innen psykisk helse og rus/avhengighetsbehandling. 
Det var til sammen om lag 670 000 polikliniske 
konsultasjoner og dagbehandling innenfor somatikk 
og psykisk helsevern/rus- og avhengighetsbehandling. 

Antall døgnopphold ligger samlet sett på samme 
nivå som året før, mens antall konsultasjoner som 
poliklinikk/dagbehandling økte med ca. 20 600.

Flere DRG-poeng 
Vestre Viken mottar innsatsstyrt inansiering målt i 
DRG-poeng for somatisk aktivitet. (DRG=diagnose-
relaterte grupper som summert gir uttrykk for de 
diagnoser som er behandlet). Samlet utgjorde denne 
inansieringen 109.137 DRG-poeng, noe som er tre 

prosent høyere enn i jor.

Fra 2017 er det også innsatsstyrt inansiering av 
behandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Denne inansieringen 
utgjorde 43.828 DRG-poeng.

Foretaket har som mål at aktivitetsøkningen 
hovedsakelig skal skje innen dagbehandling og 
poliklinisk behandling. De siste årenes satsning på 
å øke dagbehandlinger og polikliniske behandlinger
samt å stabilisere antall innleggelser fortsatte i 
2017 – både innen somatikk og psykiatri.

Noen fl ere fristbrudd 
Målet er at så godt som ingen skal behandles etter 
fristen. Andel pasienter som ble behandlet etter 
fristen var 1,5 prosent i 2017 mot 0,8 prosent året 
før. Det var en økning mot slutten av året på grunn 
av kapasitetsproblemer ved Øyeavdelingen. Det har 
blitt satt i verk tiltak for å løse dette, slik at andelen 
fristbrudd reduseres igjen. Det er imidlertid totalt et 
lite antall pasienter som behandles etter fristen, og 
de leste av disse får time kort tid etter. 

Reduksjon i vente  der 
Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter 
var 56,6 dager, en reduksjon fra 57,9 dager året før. 
Ventetiden var 57,3 dager innen somatikk og 47,6 
dager innen psykisk helsevern.  Foretaket nådde 
målet når det gjelder ventetider innen somatikk, 

mens ventetiden innen psykisk helsevern var noe 
høyere enn målet på 45 dager. Det må derfor arbeides
videre med reduksjon av ventetidene.

Målet er at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. 
Ved årets slutt hadde 28 pasienter ventet over ett år. 

Færre sykehusinfeksjoner enn landsgjennomsni  et
Gjennomsnittlig forekomst av sykehusinfeksjoner 
målt som prevalens i ire undersøkelser (kvartalsvis) 
var 3,1 prosent. Dette er 0,5 prosent lavere enn året 
før og foretaket er nå svært nær målet til Helse Sør-
Øst om å redusere omfanget til < 3 prosent. Resultatet 
er bedre enn både gjennomsnittet i Helse Sør-Øst og 
landsgjennomsnittet. 

Forskning 

Vestre Viken har som mål å gi pasientene 
kunnskapsbasert behandling som er trygg og av 
høy kvalitet. Forskningsaktivitet er viktig for å 
sikre dette. Forskning er en av helseforetakets ire 
lovpålagte oppgaver. 

Mange pågående prosjekter
Vestre Viken er ansvarlig for 54 pågående 
forskningsprosjekter. I tillegg bidrar forskere som 
er ansatt i foretaket i mange nasjonale og 
internasjonale samarbeidsprosjekter. Det forskes 
på lere ulike temaer, men forskning innen hjerte, 
nevrologi og alvorlige psykiske lidelser er de mest 
omfattende. Vestre Viken har fem vitenskapelige 
stillinger ved Universitetet i Oslo (UiO), tre 
professorer og to førsteamanuensiser.

Doktorgrader
Fem doktorgrader utgikk fra Vestre Viken, i tillegg 
er en delt med Oslo Universitetssykehus (OUS). 
To av doktorgradene er innen mental helse, to innen 
kvinnehelse, og to innen indremedisin. 
 
Økning i forskningspoeng
Forskningsproduksjonen måles nasjonalt med 
forskningspoeng, som inkluderer publiserte 
vitenskapelige artikler og doktorgrader 
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Ny   sykehus i Drammen
Stortinget vedtok i juni å bevilge 70 millioner kroner
i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder 
kroner til bygging av nytt sykehus på Brakerøya i 
Drammen. I statsbudsjettet for 2018 ble ytterligere 
425 millioner kroner bevilget i lån til 
sykehusprosjektet.

Det nye sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, 
Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og 
Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. 
Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte 
lokaler for psykiatri. Sykehuset vil erstatte dagens 
Drammen sykehus og Blakstad sykehus. 

Forprosjek  ase
Prosjektet er på vei inn i forprosjektfasen, som er 
siste del i den tidlige faseplanleggingen. Forprosjektet 
gir grunnlaget for å beslutte gjennomføring av 
byggeprosjektet. Det skal i løpet av neste år lages 
tegninger av sykehuset helt ned til romnivå og det 
skal utarbeides en plan som beskriver aktiviteter, 
fremdrift og organisering for det videre arbeidet.
Etter planen skal det nye sykehuset bygges i 
2019–2024, med testing og suksessiv inn lytting i 
2024/2025.

Det er Sykehusbygg som er engasjert til å styre og 
lede prosjektorganisasjonen, på vegne av 
Helse Sør-Øst.  

Oppgradering av sykehusene i Bærum, Ringerike og 
Kongsberg (BRK-prosjektet)
I juni vedtok Vestre Viken et oppgradering- og 
vedlikeholdsprogram for sykehusene i Bærum, 
Ringerike og Kongsberg (BRK-prosjektet). Prosjektet 
har totalt en kostnadsramme på 1,6 milliarder kroner. 
Planen er at det de neste ti årene skal investeres 
for 700 millioner kroner på Bærum sykehus og 400 
millioner kroner til henholdsvis Ringerike sykehus 
og Kongsberg sykehus.  

I løpet av 2017 ble det blant annet åpnet en topp 
moderne multifunksjonslab på Kongsberg sykehus, 
poliklinikk for kirurgi og ortopedi ved Bærum sykehus 
ble oppusset og oppgradert og Gynekologisk avdeling 
ved Ringerike sykehus ikk mange nye rom.

Samarbeid med utdanningsins  tusjoner
Vestre Viken har et tett og nært samarbeid med en 
rekke utdanningsinstitusjoner. Foretaket har 
praksisplasser til studenter i de helsefaglige studiene 
ved ulike høgskoler. Det er lærlingeplasser innen 
ambulansefaget og for helsefagarbeidere. 
Medisinstudenter og psykologstudenter har 
praksisperioder i Vestre Viken, og det er turnusplasser 
for fysioterapeuter og jordmødre. 

Spesialistutdanningen for leger er i endring. Den 
tidligere turnustjenesten inngår nå som første ledd i 
spesialistutdanningen, og turnuslegene betegnes nå 
som LIS1 (LIS=leger i spesialisering).

Brukerne involveres 
Vestre Vikens Brukerutvalg har jobbet videre i 
henhold til sitt mandat og i samsvar med regionale 
føringer. Leder og nestleder deltar på styrets møter
og har anledning til å uttale seg og komme med 
forslag i saker som angår pasienttilbudet.

Brukerutvalget er representert i alle åtte klinikker 
med to personer i hver klinikk, i klinikkenes 
kvalitetsutvalg, i utvidede klinikkledermøter 
sammen med ansattes representanter og i Vestre 
Vikens «tyngre prosjekter», blant annet i arbeidet 
med Utviklingsplan 2035.  

Brukerutvalget er også representert i Sentralt 
kvalitetsutvalg, Forskningsutvalget og i 
implementeringsarbeidet når det gjelder nye 
områder i Pasientsikkerhetsprogrammet. 
I tillegg er brukerne representert i overordnet 
samarbeidsutvalg mellom helseforetak og 
kommuner og i de lokale samarbeidsutvalgene.

Ungdomsrådets arbeid
Ungdomsrådet har særlig fokus på at overgangen fra 
å være ungdom til voksen på sykehus skal skje på en 
best mulig måte. Ungdomsrådets viktigste satsning i 
2017 har vært å lansere sin budskapsplattform 
overfor helsepersonell, de som arbeider i skoleverket 
og til ungdom. I tillegg har rådet hatt tre lanserings-
møter rettet mot Barne- og ungdomsavdelingen i 
Vestre Viken.   

Ungdomsrådet har hatt dialogmøte med Pasient- og 
brukerombudet i Oslo og Akershus, gitt innspill til 
arbeidet med utviklingsplanen og når det gjelder 
ombygging av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. 

1. Menneskere   gheter 
Å sikre ansattes rettigheter skjer i hovedsak gjen-
nom arbeidet med å fremme diskrimineringslovens 
formål som er å fremme likestilling, sikre like 
muligheter og rettigheter samt å hindre forskjells-
behandling på grunn av kjønn, nasjonalt og etnisk 
opphav, religion og livssyn, hudfarge, politisk syn, 
medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell 
legning, nedsatt funksjonsevne og alder. 

Målre  et arbeid mot diskriminering
Vestre Viken arbeider aktivt og målrettet for å frem-
me Diskrimineringslovens formål.  Aktivitetene om-
fatter blant annet rekrutteringsprosesser, lønns- og 
arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og beskyttelse 
mot trakassering. Foretaket har som mål å være en 
arbeidsplass hvor diskriminering ikke forekommer. 

Likes  lling og rekru  ering
I praksis innebærer likestilling å gi alle arbeidstakere 
like rettigheter og muligheter til arbeid, faglig 
utvikling og avansement. 
 
Foretaket jobber for å fremme likestilling fra stillinger 
blir lyst ut, via tilsetting og det løpende 
arbeidsforholdet, til arbeidsforholdet avsluttes i 
form av oppsigelse eller pensjon. Like lønns- og 
arbeidsvilkår samt kompetanseutvikling er en 
viktig del av dette arbeidet. 

I Vestre Viken er 77 prosent av de ansatte kvinner 
og 23 prosent menn. Dette tallet har vært stabilt de 
siste årene. I foretaksledelsen er kjønnsfordelingen 
46 prosent kvinner og 54 prosent menn, noe som 
er en utjevning fra året før hvor andelen kvinner i 
foretaksledelsen var 31 prosent og andelen menn 
69 prosent.

2. Arbeidstakerre   gheter 
Foretaket arbeider for å etterleve bestemmelsene 
i lov- og avtaleverket som er knyttet til det 
arbeidsrettslige området. Dette blir gjort gjennom 
opplæring, rådgivning og controlling. Det er 
gjennomført lere ledersamlinger som har hatt 
fokus på arbeidsrettslige forhold.

Arbeidsmiljø
Vestre Viken skal ha en arbeidskultur som er preget 
av et utviklingsorientert, godt og helsefremmende 
arbeidsmiljø med motiverte og engasjerte 
medarbeidere. 

Trivsel, utvikling og involvering 
Foretaket ønsker at medarbeidere skal oppleve 
trivsel, arbeidsglede, læring, utviklingsmuligheter 
og god involvering.  Alle skal være kjent med hvilke
krav og forventninger som stilles den enkelte 
medarbeider, inkludert at alle har et medansvar 
for å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Krav  l lederferdigheter
Lederne har det overordnede og helhetlige ansvaret 
for å drifte egen enhet og for å sørge for at målene 
som er satt nås innenfor gitte tidsfrister og 
økonomiske rammer.  Ledelse av komplekse 
kompetansevirksomheter stiller store krav til 
lederferdigheter, inkludert det å utvikle og beholde 
et godt arbeidsmiljø. 

Ressursstyring
Å få til god ressursstyring og dermed redusere 
brudd på arbeidstidsbestemmelsene forutsetter 
at lederne har god kunnskap om, og fokus på, lov 
og avtaleverk samt de muligheter som ligger i god 
bemanningsplanlegging.

Betydelig nedgang i brudd på arbeids  dsbestemmelsene
Det var ca. 27 600 brudd på arbeidstidsbestemmelsene, 
noe som er en markant nedgang fra året før. 
Sammenliknet med 2015 har foretaket 10 000 færre 
brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Dette tilsvarer 
en nedgang på ca. 25 prosent på to år. 

Den store forbedringen skyldes at foretaket har 
kontinuerlig fokus på å arbeide med opplæring av 
ledere og utvikling av verktøy slik at ressursene kan
styres best mulig. Dette arbeidet fortsetter også 
fremover. 

Bedri  shelsetjenesten
FHMS-avdelingen har ansvar for koordinering og 
leveranse av bedriftshelsetjenester. Foretaket har 
kontrakt med Synergi Helse AS i Drammen. Forskrift 
om organisering, ledelse og medvirkning regulerer 
hvilke typer tjenester bedriftshelsetjenesten skal 
bistå oppdragsgiver med.
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3. Sosiale forhold 
Vestre Viken skal være en trygg arbeidsplass som 
satser på et godt arbeidsmiljø.  Ansatte skal oppleve 
at sosiale forhold og samspill vektlegges, og at det er 
fokus på deres helse og trivsel. I tillegg skal foretaket 
legge til rette for at ansatte får en faglig god utvikling. 
 
For å lykkes i dette arbeidet må vi blant annet drive 
opplæring, ha tydelige rutiner og sørge for ansattes 
medvirkning. Foretaket arbeider dessuten systematisk 
for å oppnå et skadefritt og helsefremmende 
arbeidsmiljø.

Høyere sykefravær
Sykefraværet måles i antall sykefraværsdager delt på 
antall mulige arbeidsdager. Sykefraværet inkluderer 
ikke fravær på grunn av barns sykdom helse, miljø 
og sikkerhet.  

Totalt var sykefraværet 7,7 prosent, en økning i 
forhold til året før da sykefraværet var 7,3 prosent. 
Korttidsfraværet (1-16 dager) var 2,3 prosent, 
omtrent det samme som året før. 

Langtidsfraværet har økt noe, og var ca. 5,4 prosent. 
De foregående årene har langtidsfraværet ligget på i 
underkant av 5 prosent. 

Tiltak for å redusere sykefraværet
Vestre Viken og NAV Arbeidslivssenter i Buskerud 
og Akershus har inngått en forpliktende avtale om 
forsterket innsats for å redusere sykefraværet i 
2018. Avtalen skal sikre en gjensidig forpliktelse til 
å jobbe mer helhetlig, systematisk og målrettet med 
sykefraværet. Avtalen skal sees i sammenheng med 
øvrige tiltak og implementeres i det overordnede 
planverket for inkluderende arbeidsliv. 

IA-arbeidet 
IA-arbeidet er videreført med lederstøtte, opplæring, 
ledernettverk og re leksjonsgruppe. Det har vært 
fokus på å forebygge og følge opp sykefravær. 

En forsterket innsats i 2018 skal sikre at ledere og 
ansatte har grunnleggende kompetanse innen 
sykefravær og nærvær. Foretaket skal etablere et 
system som bidrar til å opprettholde fokus på 
sykefravær og nærvær over tid. Vi skal også prøve 
å tenke nytt og bredere for å øke nærværet.  

Arbeidstrening
«Springbrett» - samarbeidsprosjektet mellom NAV 
Arbeidslivssenter og Vestre Viken knyttet til 
arbeidstreningsplasser er videreført i ordinær drift. 
Metodikk og resultater er dokumentert av Spekter i 
rapporten «Fra arbeidstrening til lønnet arbeid».

Helse, miljø og sikkerhet                                             
God kompetanse blant ledere, vernetjeneste og 
medarbeidere er sentralt for at vi skal nærme oss 
målet om å ha et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. 
Informasjon, veiledning og opplæring blir derfor gitt 
systematisk på lere arenaer. 
 
Fokus på å håndtere avvik og å kvalitetssikre 
saksbehandlingen er viktig. HMS-avdelingen og 
Kvalitetsavdelingen har ukentlige møter for å gå 
gjennom avsluttede saker hvor man ser på eventuelle 
sammenhenger mellom helse, miljø og sikkerhet og 
pasientsikkerhet.

Kartlegginger og risikovurderinger
Det er HMS-avdelingen som har det helhetlige 
systemansvaret for at helseforetaket har kontroll 
på og etterlever krav i internkontrollforskriften for 
helse, miljø og sikkerhet.  

Kravene i internkontrollforskriften for helse, miljø 
og sikkerhet er at man skal kartlegge, foreta risiko-
vurderinger og utarbeide tiltak samt å dokumentere 
aktivitet. Dette arbeidet øker i omfang, noe som er 
nødvendig fordi foretaket stadig er i situasjoner og 
prosesser som kan utgjøre en risiko for ansattes 
arbeidsmiljø.

Skader og ulykker
Det er meldt inn 69 hendelser som yrkesskade til 
NAV mot 72 saker i 2016 og 60 saker i 2015. 

Av de 69 yrkesskadene er 11 registrert som slitasje
eller belastningssykdom mot 16 året før. De 
resterende yrkesskadene er uhell eller ulykker. 22 
ulykkeshendelser førte til sykefravær mot 17 i 2016.

4. Ytre miljø 
Det ytre miljøet påvirkes i hovedsak av sykehusenes 
vannforbruk og energiforbruk samt hvordan avfall 
håndteres. Foretaket har noe avfallsproduksjon, 
men svært lite utslipp til vann, jord eller luft.

Følger myndighetskrav
Det er ikke registrert utslipp til vann, jord eller luft 
som er i strid med gjeldende lovverk. Foretaket har 
holdt seg innenfor de rammebegrensninger som er 
gitt. 
 
Nedgang i vann- og energiforbruk 
Samlet vannforbruk var ca. 320 000 kubikkmeter, 
noe som er en nedgang fra ca. 347 000 kubikkmeter 
fra året før. 

Det samlede energiforbruket var ca. 81,4 GWh, en 
liten nedgang fra 2016 hvor energiforbruket var ca. 
81,5 GWh. Fjernvarme, kjøling/biobrensel utgjorde 
ca. 33 GWh i forhold til 32 GWh året før.

Li   mer avfall
All avfallshåndtering foregår i henhold til kravene 
som myndighetene stiller. En stor andel av avfallet 
sorteres til gjenvinning. Spesialavfall og farlig avfall 
håndteres etter regler for dette, og i samsvar med 
avtaleverket til Helse Sør-Øst.

Samlet avfallsmengde var i underkant av 2 200 tonn, 
en liten økning fra året før hvor avfallsmengden var 
ca. 2 100 tonn.

5. An  korrupsjonsarbeid 
Det er en prioritert oppgave å sørge for at foretakets 
ressurser brukes på en effektiv måte, slik at ingen 
tilegner seg urettmessige goder som kunne ha vært 
brukt til pasientbehandling.

Helse Sør-Østs etiske retningslinjer gjelder for 
Vestre Viken, men vi har i tillegg i 2017 utarbeidet 
egne etiske retningslinjer med tilhørende dilemma-
samling

E-læringskurs om an  korrupsjon og e  kk
Gjennom ledernes driftsavtaler er alle ansatte 
pålagt å gjennomføre Helse Sør-Østs e-læringskurs 
innen dilemmatrening antikorrupsjon og etiske 
retningslinjer. Totalt har 44 prosent av alle ansatte 
gjennomført disse kursene.

Varslingsutvalget
Korrupsjon skjer oftest som skjulte handlinger. En 
viktig del av antikorrupsjonsarbeidet er å legge til 
rette for og sikre en kultur som fremmer varsling. 

Vi har et varslingsutvalg og ansatte oppfordres til å 
melde i fra om kritikkverdige forhold dersom det er 

vanskelig å si i fra til nærmeste leder. Det informeres 
om varslingsutvalget på introduksjonsdager for 
nyansatte og det er også en egen fane om varsling 
på intranett.

ØKONOMI 
Å tilpasse sykehusenes ressursforbruk til rammene 
fra eier har vært hovedtema siden sykehusreformen 
ble gjennomført i 2002. 

Det er gjennomført en betydelig effektivisering av 
driften i de ulike klinikkene i foretaket. Tilpasningen 
har i stor grad omfattet økt pasientbehandling uten 
at det har vært tilsvarende vekst i bemanningen. Det 
har også vært en reduksjon av antall senger og tilhørende 
årsverk samt en dreining fra døgnbehandling til 
dagbehandling og polikliniske avtaler. Tilsvarende 
endringer inner man i andre helseforetak i Norge. 

Økonomisk lang  dsplan (ØLP)
Det er i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2018-2021 
lagt opp til en gradvis økning av resultatet til 360 
millioner kroner i 2021.
Overskudd de siste årene bidrar til at Vestre Viken 
er i gang med arbeidet for å nå målet om en langsik-
tig bærekraftig økonomi som gir nødvendig økono-
misk handlingsrom. Investeringene de siste årene 
har økt, og det er lagt inn forutsetninger om et høyt 
investeringsnivå også i de kommende årene.

Stram og målre  et styring
For å oppnå planlagte resultatforbedringer må 
foretaket fortsatt omstilles, og det settes stadig 
større krav til økt produktivitet i klinikkene. For 
den kommende planperioden er det avgjørende at 
det genereres overskudd både for å bygge et nytt 
sykehus i Drammen samt å oppgradere og utvikle 
Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg 
sykehus.

Økonomiske resultater 
Målet for foretaket var et overskudd på 265 millioner 
kroner inkludert inntekt ved salg av eiendom på 75 
millioner kroner. Foretaket har ikke klart å nå dette 
målet. Det regnskapsmessige resultatet ble et 
overskudd på 152 millioner kroner, om lag på samme 
nivå som resultatet i 2016. Inkludert i overskuddet 
er salg av eiendom på 54 millioner kroner. Budsjettert 
inntekt ved salg av eiendom på resterende 21 millioner 
kroner er utsatt til neste år.  
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At overskuddet ble mindre enn planlagt skyldes i 
hovedsak lavere ISF-inntekter enn budsjettert samt 
økte kostnader til medikamenter, gjestepasienter 
og arbeidskraft. Det reduserte overskuddet får 
konsekvenser for investeringsnivået neste år.

Dri  sinntekter og dri  skostnader 
Totale driftsinntekter var 8 581 millioner kroner.  
Totale driftskostnader inklusiv inans var 8 429 
millioner kroner. 

Lavere ISF-inntekter 
Antall døgn- og dagbehandlinger er høyere enn året 
før, men lavere enn budsjettert, spesielt innenfor 
øyeblikkelig hjelp, kirurgi og fødsler.  De totale 
ISF-inntektene fra somatisk virksomhet var 18 
millioner kroner lavere enn planen. 

Økte kostnader  l medikamenter
Høykostmedisiner er viktig for å gi god pasientbehandling, 
men utgifter knyttet til disse medikamentene - 
særlig nye kreftmedisiner - er en utfordring for 
helseforetakene. Kostnader knyttet til bruk av 
medikamenter har økt med over 80 millioner kroner 
sammenlignet med 2016, korrigert for merverdiavgift. 

I 2017 er inansieringsansvaret for lere H-resept-
medikamenter (hjemmebasert behandling) overført 
til helseforetakene.

Økte kostnader  l gjestepasienter
Det kjøpes lere pasientbehandlinger hos eksterne 
helseforetak enn tidligere. Disse utgiftene har økt 
med 20 millioner kroner det siste året.

Lavere pensjons- og lønnskostnader
I januar ble det foretatt en ny aktuarberegning som 
ga om lag 72 millioner kroner mindre i pensjons-
kostnader. Endret rente var årsaken til reduksjonen. 
Som følge av mindre pensjonskostnader ble basis-
rammen redusert med 63,5 millioner kroner. I 
motsetning til tidligere år ble budsjettet ikke korrigert 
for endringer i pensjon og basisramme, noe som 
gjenspeiles i resultatet. 

Samlede lønnskostnader viser et positivt avvik på 
65 millioner kroner. Av det positive avviket skyldes 
72 millioner kroner lavere pensjonskostnader. Dette 
gir et overforbruk på om lag 7 millioner kroner.  

Flere årsverk enn planlagt
Foretaket har hatt 26 årsverk mer enn det som var 
planlagt.  Det er i tillegg brukt 13 millioner kroner 
mer på å leie inn helsepersonell enn det som var 
budsjettert. Produktivitetsøkningen var dessuten 
lavere enn planlagt.  

MVA-refusjon for helseforetakene
Fra og med 2017 er det innført MVA-refusjon for 
helseforetakene. Kostnadsnivået er derfor redusert 
for alle merverdipliktige varer og tjenester. Dette 
gjør sammenligning av kostnadsutviklingen krevende.
For ytterligere spesi ikasjoner og forklaringer til 
årsregnskapet, se årsregnskapets noter.

Forslag  l føring av årets resultat 
Årsresultatet viser et overskudd på 152 millioner 
kroner. Styret foreslår at årsresultatet overføres til 
annen egenkapital. 

Foretakets innskutte egenkapital er 3 511 millioner 
kroner. Den totale egenkapitalen, inkludert akkumulert 
overskudd, er 3 569 millioner kroner.

Likviditet og investeringer
Foretakets likviditetsbeholdning var 183 millioner 
kroner pr. 31. desember 2017. Dette er en økning på 
3 millioner kroner fra året før. 

Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
var 284 millioner kroner. De samlede investeringene
utgjorde 380 millioner kroner, inkludert inansiell 
leasing for 41 millioner kroner.

Risiko forbundet med økonomi 
Vestre Viken har fremdeles en betydelig egenkapital. 
Egenkapitalen var 55 prosent ved utgangen av året. 

I pensjonsforpliktelsen ligger det et ikke resultatført
estimatavvik på 3 300 millioner kroner. Dette tilsvarer 
92 prosent av egenkapitalen. Pensjonsforpliktelsene
vil påvirke vår fremtidige likviditet i form av inn-
betalinger til pensjonsordninger. Styret vurderer 
egenkapitalen per 31. desember 2017 til å være 
tilfredsstillende.

Endringer i rentenivået
Foretaket har rentebærende gjeld, og endringer i 
rentenivået får dermed konsekvenser. Netto reduksjon
i rentebærende gjeld i 2017 er 38,6 millioner kroner.
Helseforetakene har, etter instruks fra eier, ikke 
anledning til å benytte private rentesikrings-
instrumenter. 

Å håndtere risiko knyttet til utviklingen i rentenivået 
kan gjøres ved å bytte lån fra halvårlig lytende rente 
(standardavtale) til fastrente med bindingstid på 
3, 5 eller 10 år. Nivået på fastrente med bindingstid 
revideres 1. januar og 1. juli hvert år. Om foretaket 
ønsker å bytte fra lytende rente til fast rente må 
dette meldes innen gitte frister. 

Investeringslånene kan rentesikres ved at det det er
mulig å bytte fra fast rente til lytende rente med 
over-/underkurs i fastrenteperioden.  Ved utgangen 
av året utgjorde langsiktig lån for Vestre Viken totalt 
308 millioner kroner. De langsiktige lånene foretaket
har hos Helse Sør-Øst har alle lytende rente frem til 
sommeren 2018. Nåværende låneportefølje har en 
rente på 1 prosent. 

Vestre Viken skal bygget et nytt sykehus i Drammen 
innen 2024. Det er lagt opp til at ca. 7,5 milliarder 
kroner låne inansieres. Innskuddsrenten i gjeldende 
bankavtale og renten på driftskreditt er basert på 
lytende rente. Samlet sett vurderes renterisikoen 

som akseptabel. Vurdering av risiko gjennomføres i 
tråd med gjeldende inansstrategi i Helse Sør-Øst.

Lav kredi  risiko
Inntekter er i all hovedsak overføringer fra staten via 
helseforetakets eier Helse Sør-Øst. Kredittrisikoen 
anses derfor som lav. 

Det er likevel normalt betydelig usikkerhet knyttet 
til det å vurdere fremtidige forhold.

Forutsetninger for fortsa   dri  
Vestre Viken følger regnskapsloven og lov om helse-
foretak. I henhold til § 7 hefter eier ubegrenset for 
helseforetaket. Styret forutsetter at Vestre Viken 
gjennom de tilførte verdier sikres en forsvarlig 
egenkapital. 

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av regnskapet for 2017, se prinsipp-
note til regnskapet.

Styrets arbeid 
Styret har åtte medlemmer, fem menn og tre kvinner. 
To menn og en kvinne er valgt av og blant de ansatte. 
Styret ledes av Torbjørn Almlid.

Det har vært 11 styremøter og styret har behandlet 
67 saker. Det har vært fokus på aktivitetsutvikling, 
kvalitetsindikatorer, bemanning og økonomi gjennom 
hele året. 

Styret har fulgt tett med på prosessen som gjelder 
forberedelse til forprosjekt for Nytt sykehus i Drammen.
Nytt sykehus i Drammen var tema i eget seminar i 
mai, og i hvert styremøte har det blitt orientert om 
status i det pågående arbeidet. 

Oppgradering- og vedlikeholdsprosjektene ved 
Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg 
sykehus (BRK-prosjektet) har også vært viktig for
styret å følge tett. På styresamling i august var 
BRK-prosjektet tema.

Arbeidet med Utviklingsplan 2035 har styret også 
fulgt gjennom hele arbeidsprosessen i 2017. 

Behandler fl ere pasienter
Styret har fulgt utviklingen med hensyn til pasient-
behandling nøye i hvert styremøte gjennom året. 
De siste årene har nesten all aktivitetsøkning i Vestre 
Viken kommet innen dagbehandling og polikliniske 
konsultasjoner. 

Økonomi
Økonomien har vært nøye overvåket gjennom hele 
året. Resultatet ble et overskudd på 152 millioner 
kroner. Styringsmålet var 265 millioner kroner. 
At overskuddet ble mindre enn planlagt skyldes i 
hovedsak lavere ISF-inntekter enn budsjettert samt 
økte kostnader til medikamenter, gjestepasienter og 
arbeidskraft.
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Seminarer og omvisninger
Det har vært avholdt to seminarer hvor arbeidet 
med nytt sykehus i Drammen og Utviklingsplan 
2035 var tema. 

Styret har blitt orientert om arbeidet med vedlikehold 
og utvikling ved Ringerike sykehus. I tillegg ikk de 
omvisning i lokalene som er under ombygging til 
nytt Kvinne-barn senter. 

Styret har fått omvisning i de oppgraderte lokalene 
til Kirurgisk ortopedisk poliklinikk ved Bærum 
sykehus, de oppgraderte kontorlokalene for legene 
og området hvor ny MR-2 og MR 3 Tesla skulle 
installeres. I tillegg ble styret orientert om 
forprosjektet ved Bærum BUP og vist rundt i de 
lokalene som er aktuelle for ombygging og 
oppgradering. 

Møte med Brukerutvalget
Styret har gjennomført dialogmøte med Brukerutvalget. 

Styrets evaluering
Styret gjennomførte den årlige evalueringen av 
eget arbeid i november, i samsvar med krav fra 
Helse Sør-Øst.

Frem  dig utvikling 
Styret vedtok i 2011 en strategi- og utviklingsplan 
fram mot 2025. Denne planen og senere utredninger 
og styrevedtak har vært grunnlaget for utvikling i 
foretaket de siste årene. 

I 2017 har Vestre Viken arbeidet med Utviklings-
plan 2035. Utviklingsplanen er en oppfølging av 
Nasjonal helse- og sykehusplan og skal ferdigstilles 
våren 2018. 

Utviklingsplan 2035 vil danne grunnlaget for 
videreutvikling av foretaket, slik at den stadig økende 
befolkningen får sitt behov for spesialisthelsetjenester 
dekket på en god måte.

Store investeringer
Foretaket må gjøre store investeringer når det gjelder 
bygninger, utstyr og IKT for å sikre fortsatt høy 
kvalitet i pasientbehandlingen i årene fremover. 
Å videreutvikle kompetansen til Vestre Vikens om 
lag 9 400 medarbeidere på en god måte vil også 
være avgjørende for å møte fremtidens behov for 
spesialisthelsetjenester.

Forventer fortsa   krav om økt eff ek  visering
Rammevilkårene fastsettes gjennom statsbudsjettet. 
Helse Sør-Øst fordeler midler bevilget gjennom 
statsbudsjettet videre gjennom den regionale inntekts-
modellen. I planforutsetningene fra Helse Sør-Øst 
for perioden 2018-2021 er det forutsatt vekst i 
rammene på om lag 460 millioner kroner knyttet til 
økt aktivitet som følge av befolkningsframskriving 
og oppdaterte kriterier i inntektsmodellen. 

Befolkningsframskrivingen tilsier fortsatt vekst i 
rammene i årene som kommer.  Det er imidlertid 
forventet at eier også fremover vil kreve økt 
effektivisering av spesialisthelsetjenesten, blant 
annet ved å videreføre avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen i de årlige statsbudsjettene. 
Det forventes derfor ikke realvekst i ressurstilgangen 
de kommende årene ut over kompensasjon for økte 
kostnader som følge av aktivitetsøkning. 

Forventer ak  vitetsøkning
Den forventede aktivitetsøkningen kommer dels som 
følge av befolkningsvekst og sammensetningen i 
befolkningen og dels fordi den medisinske utviklingen 
som inkluderer ny diagnostikk, nye behandlings-
metoder, nye legemidler, ny teknologi og krav om 
kortere ventetider. 

Styret er godt fornøyd med foretakets økonomiske 
resultat, pasientbehandlingen og forhold knyttet til 
ansatte i året som har gått. Beslutninger som ble tatt 
i 2016 gir et godt grunnlag for fortsatt drift og god 
utvikling i årene som kommer. Styret takker ledere 
og ansatte for innsatsen i året som gikk.

Avslu  ende kommentar
Styret er fornøyd med foretakets resultater når det gjelder pasientbehandling. Styret registrerer at 
årsresultatet endte lavere enn det målet som var satt for 2017. Beslutninger som ble tatt i 2017 gir 
grunnlag for fortsatt god utvikling fremover. 

Styret takker ledere og medarbeidere for innsatsen i året som gikk.

Drammen, 19. mars 2018 

       

Torbjørn Almlid Margrethe Snekkerbakken Geir Kåre Strømmen
Styreleder Nestleder Styremedlem

Torkild Bjørnson Bovild Tjønn Cathrine Winsnes Lange
Styremedlem Styremedlem Ansattes representant

Harald Bergan John Egil Kvamsøe Nils Fr. Wisløff
Ansattes representant Ansattes representant Administrerende direktør
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I statsbudsjettet for 2018 ble ytterligere 425 millioner 
kroner bevilget i lån, og arbeidet med forprosjektet 
er i gang. 

Forprosjektet i gang
Arbeidet med det nye sykehuset på Brakerøya i 
Drammen er nå kommet så langt at byggeprosjektet 
skal detaljeres helt ned til romnivå. I forprosjektet 
skal det blant annet lages tegninger av sykehuset 
helt ned til romnivå. Det skal også utarbeides en 
plan som beskriver aktiviteter, fremdrift og 
organisering for det videre arbeidet fram til 
bygget er ferdig. 

Soma  kk og psykiatri
Det nye sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, 
Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og 
Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. 
Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte 
lokaler for psykiatri. Sykehuset vil erstatte dagens 
Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Etter planen skal det nye sykehuset bygges i 
2019–2024, med testing og suksessiv inn lytting 
i 2024/2025.

Vedlikeholdsprogrammet for de tre sykehusene har 
en økonomisk ramme på totalt 1, 6 milliarder kroner 
over en tiårsperiode.
- Når prosjektet er gjennomført vil de tre sykehusene, 
sammen med det nye sykehuset som skal bygges i
Drammen, ha den nødvendige kapasiteten for å møte
behovet for sykehustjenester i Vestre Vikens 
nedslagsfelt i 2030, sier administrerende direktør 
Nils Fr. Wisløff. 

Mot slutten av året kunne vi se lere resultater av 
BRK-prosjektet, som styret i Vestre Viken vedtok i 
juni 2017. 

Nyoppusset Kirurgisk ortopedisk poliklinikk
Bærum sykehus feiret i november åpningen av en 
nyoppusset og oppgradert poliklinikk for kirurgi 
og ortopedi. Den nyoppussede poliklinikken 
behandler alle kirurgiske spesialiteter som mage/
tarm, urologi og plastikk-kirurgi samt muskel og 
skjelettrelaterte lidelser, for eksempel hofte- og 
kneproteser ved slitasje og benskjørhet. Det nye 
«nyresteinsenteret» er også lagt til Kirurgisk 
ortopedisk poliklinikk. 

I februar 2018 settes en ny og avansert 3T MR-
maskin i drift ved Bærum sykehus, noe som fører 
til at sykehuset kan foreta lere MR-undersøkelser 
og gi enda bedre diagnostikk. 

Nyrenovert Gynekologisk avdeling
I november var det også feiring ved Ringerike 
sykehus. Gynekologisk avdeling hadde fått seks 
helt nye romslige og lyse rom, to av dem isolater. 

Gynekologisk avdeling var stengt i byggeprosessen, 
men sykehuset hadde provisoriske løsninger på 
Føde- og barselavdelingen som fungerte veldig godt. 
Driften gikk tilnærmet som normalt under 
byggeprosessen. 

Topp moderne mul  funksjonslab 
Ved Kongsberg sykehus feiret man på vårparten 
2017 åpningen av en ny multifunksjonslab. Den 
nye røntgenlaben er topp moderne og utstyret kan 
brukes slik at man kan ta lere ulike undersøkelser 
på samme rom. 

Det ble også installert ny CT-maskin på sykehuset, 
det ble gjort investeringer ved laben som forbedrer 
kvaliteten på analysene og sju nye dialysemaskiner 
er tatt i bruk.

Ny   sykehus i Drammen: Forprosjekt Stor satsning på sykehusene våre 
Stortinget vedtok i juni 2017 å bevilge 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme 
på 8, 46 milliarder kroner til byggingen av det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen.

Oppgradering og utvikling av Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus 
(BRK-prosjektet) er godt i gang. 

Slik kan det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen se ut når det er ferdigbygget.

Administrerende direktør 
Nils Fr. Wisløff og klinikkdirektør 
Jardar Hals åpner nyoppusset 
poliklinikk på Bærum sykehus.
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«Grønt sykehus» er spesialisthelsetjenestens svar 
på miljø- og klimautfordringene. Vi er opptatt av å gi 
befolkningen gode og likeverdige helsetjenester 
av høy kvalitet. Dette samfunnsansvaret skal utføres 
med minst mulig negativ påvirkning på miljø og 
mennesker, inkludert ansatte og pasienter. 

Gjennom konkrete og effektive tiltak skal vi redusere
miljøfotavtrykket vårt.  Vi skal derfor kjøre mindre 
bil, stille miljøkrav i anskaffelser, bli bedre på kilde-
sortering og redusere matsvinn og energiforbruk 
for å nevne noe. Ikke minst jobber vi for at vi skal 
ha miljøbevisste ansatte og ledere. 

Gir synlige resultater
For noen år tilbake ble Vestre Viken miljøserti isert. 
I den sammenheng ble det etablert et miljøledelses-
system som skal sikre at vi er kjent med hvordan 
aktivitetene våre påvirker det ytre miljøet, at vi har 
kontroll og styring med disse aktivitetene og ikke 
minst at det etableres mål og jobbes kontinuerlig 
med å redusere miljøpåvirkningen. Arbeidet begynner 
å få synlige resultater. 

Blant annet har tjenestereiser med egen bil de siste 
årene blitt redusert med ca. 11 prosent, noe som 
tilsvarer å kjøre 4,6 runder rundt ekvator med bil. 
Oljeforbruket har gått ned med nesten 90 prosent.
Fossilt brensel med jernvarme, vannkraft og 
biobrensel har erstattet oljen. 

Miljøarbeid i praksis
For å spare miljøet bruker vi blant annet video-
konferanser og elektroniske møter, har etablert 
«sikker print» som reduserer kopipapir, har god 
kjemikaliestyring og klare miljøkrav i anskaffelser 
samt robotløsninger på lageret. 

Det er også etablert gode rutiner for farlig avfall, 
tilrettelagt for bedre kildesortering og fokus på 
«Grønne reiser», hvor sykkelparkeringene er utbedret 
og ansatte kan låne el-sykkel. God håndhygiene og 
riktigere bruk av antibiotika er viktig - også i et 
miljøperspektiv.

Det gjennomføres årlige miljøkartlegginger som 
danner grunnlaget for utarbeidelsen av foretakets 
miljøpolitikk og miljømål. Miljømålene dreier seg 
fortsatt mye om å redusere utslipp til jord, luft og 
vann.

Trår  l for miljøet 
På tre år har Vestre Viken kuttet bilbruken tilsvarende mer enn ire runder rundt ekvator.  

Det er nå mulig å låne el-sykler for ansatte i 
Vestre Viken.

Det som på fagspråket omtales som FACT-team 
(Flexible Assertive Community Treatment) kan 
oversettes til leksibel aktiv oppsøkende behandling. 
Det vil si at man gir oppsøkende og helhetlige tjenester 
til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ofte 
har disse personene også rusmiddelproblemer og 
oppsøker hjelpeapparatet i liten grad.

Styrker ambulant  lbud
Våre distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal gradvis 
styrke det ambulante og polikliniske behandlings-
tilbudet. En viktig målgruppe for de oppsøkende 
tjenestene er pasienter som har lang liggetid og 
hyppige reinnleggelser i sykehuspsykiatrien. Analyser 
av pasientforløp i Vestre Viken viser at disse pasientene 
utgjør til sammen 295 personer (seks prosent) over 
en femårs periode. De står imidlertid for omlag 35 
prosent av den samlede døgnkapasiteten i psykiatrien 
i Vestre Viken.

Fra døgn  l dag
Analysene viser at bruken av døgnbehandling i 
Vestre Viken er høy sammenlignet med helseforetak 
som har dreid tjenestene fra døgnbehandling til 
dag-, poliklinisk- og ambulant behandling. 

Styret i foretaket har bedt om at det gjøres tilsvarende 
dreining i Vestre Viken, inkludert utrednings- og 
rehabiliteringstilbud for unge voksne. Omstillingen 
skal gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte, 
vernetjeneste, brukerutvalg og arbeidsmiljøutvalg i 
et tempo som sikrer en gradvis styrking av tilbudet 
innen oppsøkende tjenester, parallelt med at 
døgnkapasiteten tilpasses.

Godt mo  a   av brukerne
En rapport fra Nasjonalt kompetansesenter viser 
gode resultater etter to års utprøving av ambulante 
team i Norge. Blant annet så viser det seg at brukerne
har oppnådd bedring på ulike områder i livet. Antall
oppholdsdøgn er halvert og det er langt færre 
innleggelser under tvang. Brukerne er dessuten 
veldig tilfredse med arbeidsmetodene og pårørende 
er fornøyd med omfanget og typen hjelp de får fra 
teamene. 

Mer oppsøkende tjenester i psykiatrien 
Oppsøkende og polikliniske tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser skal 
gradvis styrkes i Vestre Viken. Dermed reduseres også behovet for antall døgnplasser.

Det skal nå satses mer på oppsøkende tjenester 
til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
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Det kan være opplysninger om hvilke legemidler 
pasienten bruker, hvilken fastlege pasienten har, 
eventuell sykdomshistorie som er viktig og hvem 
som er pårørende. Med den nye kjernejournalen, 
blir viktige opplysninger nå tilgjengelig for alle. 

- Kjernejournal skal gi bedre behandling ved at 
helsetjenesten får mer opplysninger om pasientene 
når de kommer inn. Særlig i akutte situasjoner kan 
helsetjenesten ha lite opplysninger om pasienten, 
men kjernejournal vil også være nyttig i planlagt 
behandling. Dette er også første gang pasienten selv 
kan kort oppsummere sin sykdomshistorie for hel-
setjenesten digitalt, sier fagdirektør i Vestre Viken, 
Halfdan Aass.

Kan være livreddende
I den nye kjernejournalen, som alle innbyggere i 
Norge har fått tilgang til, blir viktige opplysninger 
om pasientens helse lagret. Kjernejournalen erstat-
ter ikke journalen på sykehuset eller hos fastlegen. 

Den har et potensial til å varsle helsetjenesten om 
pasienten som har en alvorlig lidelse eller tilstand. 
Hvis pasientens lege har registrert om pasienten for 
eksempel har blødersykdom, alvorlige legemiddel-
allergier eller pacemaker, vil helsetjenesten varsles 
med en rød knapp om dette når pasienten kommer 
inn akutt. Hvis pasienten har lagt inn viktige helse-
opplysninger om seg selv, vil helsetjenesten varsles 
om dette med en blå knapp. 

Om lag fem prosent av pasientene har behov for å få 
lagt inn kritisk informasjon om seg selv. Det er bare 
leger som kan legge inn kritisk informasjon, det er 
derfor viktig at alle snakker med legen sin om dette.  

Kjernejournal er innført

Ringerike sykehus behandlet 35 ungdommer fra 
Utøya etter terrorangrepet 22. juli 2011. Det er tre 
ganger så mange som beredskapsplanen tilsa. Sju 
av pasientene var så alvorlig skadet de måtte lys til 
Ullevål sykehus etter å ha fått stabiliserende behandling. 
Alle 35 overlevde. 

Ringerike sykehus er egentlig dimensjonert for å ta i
mot tre til ire alvorlig skadede pasienter og ti lettere 
skadede, men denne fredagskvelden klarte sykehuset 
å utvide kapasiteten. Helsepersonell med høy faglig 
kompetanse var godt trent og sykehuset hadde et 
enkelt beredskapssystem og var godt forberedt.

Gode planer og jevnlig trening
Forsker Aleidis Skard Brandrud i Vestre Viken har i 
sitt doktorgradsarbeid sett på den lokale medisinske
håndteringen fra Utøya til Ringerike sykehus. 
Sammen med 15 andre fagfolk har Skard Brandrud 
stilt spørsmålet: Hva var årsaken til at den lokale 
medisinske håndteringen var så bra 22. juli? 
Funnene får internasjonal oppmerksomhet.

På bakgrunn av samtaler med 30 involverte 
helsemedarbeidere fant forskerne at det var ire 
avgjørende faktorer for den gode behandlingen: 

• At sykehuset hadde gode planer og jevnlig 
 traumetrening
• At ledelsen var kompetent og hadde tillit til de  
 ansatte
• At sykehuset var knyttet til et profesjonelt nettverk  
 med ambulanser, kommunehelsetjenester og politi
• At hele nettverket fra Utøya til sykehuset var så  
 trygge og samkjørte at de torde å improvisere når  
 situasjonen krevde det

Banebrytende studie 
Studien «Local emergency medical response after 
a terrorist attack in Norway» ble publisert i BMJ 
Quality and Safety, det fremste spesialtidsskriftet for 
helsetjenesteforskning, i juli. Tidsskriftet mener at 
studien er banebrytende når det gjelder metode og 
funn. 

I lederen «Keep calm and prepare» løftes den medisinske 
håndteringen fram som et foregangseksempel på 
hvordan helsetjenesten bør bygges opp for å fungere 
godt. De mener studien er viktig og at måten 
Ringerike sykehus var forberedt på, og håndterte en 
slik terror- og kriseberedskapshendelse på, er noe 
andre kan lære av internasjonalt. 

Både BMJ Quality and Safety og deltagere i studien 
fremhever betydningen av å ha jevnlig traumetrening 
som en av hovedårsakene til at den lokale medisinske 
responsen ble så god 22. juli. På Ringerike sykehus 
gjennomføres traumetrening en fast dag hver måned, 
etter retningslinjene fra stiftelsen BEST (Bedre og 
Systematisk Teamtrening) og traumesenteret på 
Ullevål sykehus.

Aleidis Skard Brandrud er førsteforfatter. May Janne 
Botha Pedersen, taktisk leder ved Ringerike sykehus 
22. juli 2011 (nå klinikkdirektør ved sykehuset), er en 
av medforfatterne. 

Forskning på 22. juli-innsats får 
internasjonal oppmerksomhet
Gode planer og jevnlig traumetrening var 
blant de avgjørende faktorene for at det 
gikk så bra. 

Vestre Viken innførte bruk av kjernejournal i mai. Kjernejournalen gir rask tilgang på 
utvalgte og viktige helseopplysninger uavhengig av hvor pasienten bor. 

Ringerike sykehus 
behandlet 35 
ungdommer fra 
Utøya 22. juli 2011. 
Hver av ungdommene 
har fått sitt eget 
glasshjerte som 
minnesmerke. 
Hjertene henger i 
glassgangen på 
sykehuset.

Fagdirektør Halfdan Aass har det 
overordnede ansvaret for innføringen 
av kjernejournal i Vestre Viken.
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Utviklingsplanen for Vestre Viken skal beskrive 
hvordan helseforetaket skal utvikle seg for å møte 
behovene for spesialisthelsetjenester i vårt 
opptaksområde fram mot 2035. 

Pasientens helsetjeneste skal skapes gjennom riktig 
kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og 
utstyr. Planen skal peke på mål og tiltak for å sikre 
god pasientbehandling i fremtiden.

- Vi blir lere mennesker, vi blir eldre, og mulighetene 
for behandling øker. Helsevesenet står foran store 
endringer. Befolkningsutvikling, medisinsk utvikling 
og teknologisk utvikling er noen av pådriverne som 
gjør at vi må endre måten for hvordan vi skal drive
et helseforetak i fremtiden, sier prosjektdirektør
Rune Abrahamsen som leder arbeidet med 
utviklingsplanen.

Samarbeid med kommunene 
Spesialisthelsetjenesten blir i fremtiden mer 
spesialisert, og større deler av pasientbehandlingen 
vil løses i kommunehelsetjenesten. De 26 kommunene
som hører til Vestre Viken har alle blitt bedt om å gi
innspill til områder som det bør jobbes med i planen. 

- Det er int at kommunene får si sin mening. For oss 
i Hallingdal er det viktig at Sjukestugu som i dag er 
et fyrtårn, er minst like godt i fremtiden. Her kan vi 
eksempelvis se for oss en økt bruk av telemedisin, 
sier ordfører i Hemsedal, Oddvar Grøthe.

Nasjonale føringer
Det er nasjonale føringer for hva planen skal 
inneholde. I tillegg har Helse Sør- Øst også beskrevet 
en rekke områder som skal omtales i planen: 
habilitering, rehabilitering, psykisk helse, tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling, hjerneslag, kreftkirurgi 
og prehospitale tjenester. Hva som påvirker fremtidens 
behov for helsetjenester og hvordan behovene skal 
dekkes skal også beskrives. Å tegne et fremtidsbilde
for 2035 allerede nå er utfordrende, medgir 
Abrahamsen.

- Teknologisk utvikling går raskt og åpner for stadig 
nye muligheter. Spørsmålet er hvordan vi evner å ta 
det i bruk, og hva vi får lov til å innføre i helsevesenet.
Det er umulig å si hvordan helsevesenet ser ut i 2035, 
men vi må legge til rette for store endringer, sier han.

Utviklingsplanen ble sendt på formell høringsrunde 
i januar 2018. Planen skal deretter behandles av styret 
i Vestre Viken og sendes videre til Helse Sør-Øst.

Helsevesenet i 2035
Alle norske helseforetak skal lage 
utviklingsplaner hvor fremtidens 
spesialisthelsetjeneste utformes.

Utviklingsplanen 
skal peke på mål og 
tiltak for å sikre god 
pasientbehandling i 
fremtiden.

Dri  sinntekter og dri  skostnader Note 2017 2016
Basisramme 2 5 207 885 5 455 575
Ak  vitetsbasert inntekt 2 3 057 103 2 908 045
Annen dri  sinntekt 2 316 434 330 190
Sum dri  sinntekter 8 581 421 8 693 810

Kjøp av helsetjenester 3 649 162 627 686
Varekostnad 4 1 032 204 1 143 942
Lønn og annen personalkostnad 5 5 627 628 5 598 831
Ordinære avskrivninger 9,10 254 636 243 945
Annen dri  skostnad 6 859 894 918 684
Sum dri  skostnader 8 423 524 8 533 088
Dri  sresultat 157 897 160 722

Finansinntekter og fi nanskostnader
Finansinntekt 7 9 805 11 198
Finanskostnad 7 15 366 16 118
Ne  o fi nansposter -5 561 -4 921

ÅRSRESULTAT 152 336 155 801

Overføringer
Overføringer  l annen egenkapital -152 336 -155 801
Sum overføringer -152 336 -155 801

ÅRSREGNSKAP



22 23

BALANSE PER 31.12
Eiendeler Note 2017 2016

Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
Immaterielle eiendeler 9 137 184
Sum immaterielle eiendeler 137 184

Varige dri  smidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 10 2 623 477 2 690 612
Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende 10 557 740 521 753
Anlegg under u  ørelse 10 296 648 166 339
Sum varige dri  smidler 3 477 866 3 378 705

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i andre aksjer og andeler 11 352 774 335 117
Andre fi nansielle anleggsmidler 12 829 503 770 491
Pensjonsmidler 16 1 469 325 1 555 608
Sum fi nansielle anleggsmidler 2 651 602 2 661 216
Sum anleggsmidler 6 129 605 6 040 105

Omløpsmidler
Varer 4 45 153 51 974
Fordringer 13 220 175 188 403
Bankinnskudd, kontanter o.l. 14 182 614 179 780
Sum omløpsmidler 447 941 420 157
SUM EIENDELER 6 577 547 6 460 262

BALANSE PER 31.12  FORTS.
Egenkapital og gjeld Note 2017 2016

Egenkapital
Innsku   egenkapital
Foretakskapital 100 100
Annen innsku   egenkapital 3 510 642 3 510 975
Sum innsku   egenkapital 15 3 510 742 3 511 075

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 58 159 -94 177
Sum opptjent egenkapital 15 58 159 -94 177
Sum egenkapital 3 568 901 3 416 897

Gjeld   
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 16 7 117 6 458
Andre avsetninger for forpliktelser 17 104 293 104 330
Sum avsetninger for forpliktelser 111 410 110 789

Annen langsik  g gjeld
Øvrig langsik  g gjeld 12 406 795 416 909
Sum annen langsik  g gjeld 406 795 416 909

Kortsik  g gjeld
Skyldige off entlige avgi  er 325 832 341 675
Annen kortsik  g gjeld 18 2 164 610 2 173 992
Sum kortsik  g gjeld 2 490 442 2 515 667
Sum gjeld 3 008 646 3 043 365
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 577 547 6 460 262
(Alle tall i NOK 1000)

Torbjørn Almlid Margrethe Snekkerbakken Geir Kåre Strømmen
Styreleder Nestleder Styremedlem

Torkild Bjørnson Bovild Tjønn Cathrine Winsnes Lange
Styremedlem Styremedlem Ansattes representant

Harald Bergan John Egil Kvamsøe Nils Fr. Wisløff
Ansattes representant Ansattes representant Administrerende direktør
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Generelt om regnskapet
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskaps-
loven og god regnskapsskikk.

De regionale helseforetakene ble stiftet med basis 
i helseforetaksloven i forbindelse med at staten 
overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra 
fylkeskommunene. Staten overførte formuesposi-
sjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helse-
regionene øst og sør til nåværende Helse Sør-Øst 1. 
januar 2002. Virksomheten er regulert av lov om 
helseforetak m.m. Virksomhetsoverføringene 
skjedde som tingsinnskudd og transaksjons-
prinsippet ble lagt til grunn. 

Helse Sør og Helse Øst fusjonerte til Helse Sør-Øst 
med regnskapsmessig virkning 1. januar 2007. 

I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet 
uavhengige tekniske miljøer høsten 2001 takster 
for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. 
I gjenanskaffelsesverdien ble det tatt hensyn til slit 
og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også 
for andre anleggsmidler ble gjenanskaffelseskost 
beregnet. Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 
i tilknytning til overføringen av rusomsorgen.

I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 
2002 ble det diskutert om foreliggende takster 
burde nedjusteres i forhold til forventninger 
om nivået på fremtidige kontantstrømmer 
(bevilgninger). Basert på verdier fastsatt av 
daværende Helsedepartementet ble regnskapet 
for 2002 avlagt med foreløpig åpningsbalanse der 
verdiene på bygg var lavere enn takstverdiene. Ved 
regnskapsavleggelsen for 2003 ble åpningsbalansen 
verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, dvs. tilsvarende 
takstene utarbeidet høsten 2001. Dette ble basert 
på at helseforetakene er non-pro it-virksomheter 
der eier har stilt krav om resultatmessig balanse 
i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt 
kapital, og at bruksverdi dermed representerer 
virkelig verdi for anleggsmidler. Det ble samtidig 
gjort fradrag for overførte anleggsmidler der det 
per 1.1.2002 var kjent at disse ikke ville være i 
bruk eller kun ville være i bruk en begrenset 
periode i fremtiden.

Det følger av Helseforetakslovens § 31- 33 at det er 
restriksjoner med hensyn til foretakets muligheter 
til å avhende faste eiendommer, avhende syke-
husvirksomhet samt mulighet for opptak av lån, 
garantier og pantstillelser.

Vurderings- og klassifi seringsprinsipper 

Generelt om inntektsførings– og 
kostnadsføringsprinsipper 
Inntektsførings- og kostnadsføringsprinsippene 
bygger på de grunnleggende regnskapsprinsipp-
ene om transaksjon, opptjening, sammenstilling 
og forsiktighet. I den grad regnskapet inneholder 
usikre poster bygger disse på beste estimat, basert 
på tilgjengelig informasjon på balansedagen

Prinsipper for inntektsføring
Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: 
Fast grunn inansiering (basis) fra eier, aktivitets-
baserte inntekter og andre driftsinntekter. Inntekter 
fra Helse- og omsorgsdepartementet som går via 
det regionale helseforetaket er bruttoført i Helse 
Sør-Øst.

Grunnfi nansiering
Grunn inansieringen består av basisramme drift. 
Grunn inansieringen tildeles foretakene fra Helse 
Sør-Øst  som fast bevilgning til drift av foretaket. 
Grunn inansieringen inntektsføres i den perioden 
midlene tildeles. Ved overtakelse av nye oppgaver 
der departementet har holdt igjen midler for deler 
av året, er tilsvarende beløp avsatt som en inntekt i 
regnskapet og som fordring på Helse-og omsorgs-
departementet.

Ak  vitetsbaserte inntekter
Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter 
(ISF = innsatsstyrt inansiering), polikliniske 
inntekter (refusjoner fra HELFO og egenandeler), 
gjestepasientinntekter, inntekter fra selvbetalende 
pasienter og salg av laboratorie- og røntgentjenest-
er. Oppførte ISF-inntekter er basert på koding i 
Norsk Pasient Register (NPR). 

Det er noe usikkerhet med hensyn til kvaliteten på 
kodingen. Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt
Helse Sør-Øst. Gjennomganger har vist at det fore-
kommer både positive og negative avvik. Det er
fokus i helseforetakene på betydningen av riktig 
koding for å få vist korrekte inntektstall. 
Gjestepasientoppgjør føres brutto, dvs. kostnads-
føring for kjøp av helsetjenester med tilhørende 
ISF-refusjon innen somatisk virksomhet, og 
inntektsføring for salg av helsetjenester.  ISF 
inntekter og poliklinikkinntekter inntektsføres i 
den perioden aktiviteten er utført.

Andre inntekter
Andre inntekter vil blant annet være salgsinntekter 
fra kantine, leieinntekter fra eiendom /boliger og 
gevinst ved salg av anleggsmidler. Andre inntekter 
inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er 
levert

I tillegg gis det øremerkede statstilskudd. Øre-
merkede tilskudd inntektsføres når aktivitetene 
gjennomføres og i takt med kostnadene som er 
knyttet til gjennomføringen av de aktiviteter som 
tilskuddet er knyttet til. Disse tilskuddene kan 
overføres til fremtidige år 

Prinsipper for kostnadsføring
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres 
samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres 
til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til 
inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Klassifi sering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 
poster som forfaller til betaling innen ett år 
etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er 
klassi isert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses-
kost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggs-
midler vurderes til anskaffelseskost på anskaffel-
sestidspunktet og avskrives lineært over forventet 
brukstid. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag 
på langsiktig gjeld vises sammen med øvrig 
langsiktig gjeld.

Varige dri  smidler
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost 
og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. 
Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en 
økonomisk levetid på over tre år samt en kostpris 
på over 100 000 kroner.  Driftsmidler avskrives fra 
det tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart 
beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi 
foretas en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. 
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgs-
verdi og verdi i bruk. Eiendeler som har varig 
verdifall nedskrives til gjenvinnbart beløp. Dersom 
grunnlag for tidligere foretatt nedskrivning bort-
faller, vurderes denne reversert.

Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og 
reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. 
Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og 

reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved 
større utskiftninger og fornyelser som øker drifts-
midlenes levetid vesentlig, balanseføres. Driftsmid-
ler som erstattes, kostnadsføres. 

Immaterielle eiendeler, herunder forskning 
og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det 
kan identi iseres en fremtidig økonomisk fordel 
knyttet til utvikling av identi iserbare immaterielle 
eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter 
løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært 
over den økonomiske levetiden. Utgifter til 
forskning kostnadsføres løpende. Andre 
immaterielle eiendeler som forventes å gi 
fremtidige inntekter balanseføres og avskrives 
over økonomisk levetid.

Usikre forpliktelser
Dersom det etter selskapets oppfatning er 
sannsynlig at en usikker forpliktelse vil komme 
til oppgjør, og verdien av oppgjøret kan estimeres 
pålitelig, kostnadsføres forpliktelsen i resultat-
regnskapet og tas inn som en avsetning for 
forpliktelser i balansen.

Egenkapitalinnskudd pensjonskasser
Egenkapitalinnskudd i KLP og andre pensjonskasser 
er verdsatt til kost.

Pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer 
i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, 
NRS 6 Pensjonskostnader.  Selskapets pensjons-
forpliktelser, både sikret og usikret, beregnes som 
den diskonterte verdi av de fremtidige pensjons-
ytelser som anses påløpt på balansedagen. Det 
forutsettes at arbeidstakerne opparbeider sine 
pensjonsrettigheter lineært over den yrkesaktive 
perioden. 

Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og 
fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. 
Eventuell over inansiering balanseføres i den grad 
over inansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. 
Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, men 
verdi av over inansiering i en ordning og 
under inansiering i andre ordninger nettoføres i 
balansen såfremt pensjonsmidlene kan overføres 
mellom ordningene. Netto pensjonsmidler 
presenteres som andre langsiktige fordringer, 
mens netto pensjonsforpliktelser presenteres 
som avsetning for forpliktelser.

NOTE 0  REGNSKAPSPRINSIPPER
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Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i 
pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid. Endringer i for-
pliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes 
endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene 
(estimatendringer) fordeles over antatt gjennom-
snittlig gjenværende opptjeningstid for den del av 
avvikene som overstiger 10 prosent av det største 
av brutto pensjonsforpliktelser eller pensjons-
midler.

Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i 
lønn og sosiale kostnader, og består av periodens 
pensjonsopptjening, rentekostnad på den 
beregnede pensjonsforpliktelsen, forventet 
avkastning av pensjonsmidlene, resultatført 
virkning av endringer i estimater og pensjons-
planer, resultatført virkning av avvik mellom 
faktisk og forventet avkastning, samt periodisert 
arbeidsgiveravgift.

Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet 
til fradrag i lønnskostnaden.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i 
balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 
individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en 
uspesi isert avsetning for å dekke antatt tap

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til gjennomsnitt 
av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelageret 
nedskrives dersom virkelig verdi er lavere enn an-
skaffelseskost. 

Kontantstrømopps  lling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter 
indirekte metode. Trekk på konsernkontoordningen 
er klassi isert som kortsiktig gjeld, og presentert på 
egen linje i kontantstrømoppstillingen. Likviditets-
beholdningen består av bundne midler og bank-
konti utenfor konsernkontoordningen.

Konsernkontoordning
Innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassi isert 
som kortsiktig fordring/gjeld mot Helse Sør-Øst 
i det enkelte helseforetak. Renteinntekter- /kost-
nader er behandlet som konserninterne renter i 
helseforetaket.

Endringer i regnskapsprinsipp og feil i 
 dligere perioder

Virkningen av endringer i regnskapsprinsipp og 
korrigering av feil i tidligere perioder er ført direkte 
mot egenkapitalen.

Ska   
Foretakets virksomhet, sykehusdrift, er ikke 
skattepliktig. 

Leieavtaler
Helseforetak har anledning til å inngå inansielle 
leiekontrakter, jf. Helseforetaksloven § 33 og ved-
tektene til NN HF § 12. De inansielle leieavtalene er 
balanseført til verdien av vederlaget i leieavtalen, og 
avskrives over eiendelens levetid, fordelt på de ulike 
delkomponentene.

Nøytral merverdiavgi  
Med virkning fra 1. januar 2017 ble det innført 
en ordning med nøytral merverdiavgift for helse-
foretakene. Endret inansiering av foretakene inne-
bærer en generell reduksjon både av inntekter og 
kostnader i regnskapet for 2017 sammenlignet med 
2016. 

Endringen har ikke ført til noen prinsippendringer i 
regnskapsavleggelsen og det er derfor ikke utarbeidet 
regnskapstall som viser inntekter og kostnader som 
om ordningen hadde vært innført i 2016.  Effekten 
på overordnet nivå er likevel synliggjort i egen note, 
jf. note 22. Nærmere omtale av ordningen framgår 
også av samme note.

NOTE 1  VIRKSOMHETSOMRÅDER
2017 2016

Dri  sinntekter pr virksomhetsområde
Soma  ske tjenester 6 136 142 6 208 548
Psykisk helsevern VOP 1 358 032 1 406 585
Psykisk helsevern BUP 377 769 381 330
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 273 278 261 062
Annet 436 200 436 285
Dri  sinntekter pr virksomhetsområde 8 581 421 8 693 810

Dri  skostnader pr virksomhetsområde
Soma  ske tjenester -6 062 127 -6 085 867
Psykisk helsevern VOP -1 319 599 -1 373 236
Psykisk helsevern BUP -369 715 -378 847
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere -252 626 -268 864
Annet -419 457 -426 274
Dri  skostnader pr virksomhetsområde -8 423 524 -8 533 088

Dri  sinntekter fordelt på geografi 
Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF si   opptaksområde 8 506 996 8 624 866
Pasienter hjemmehørende i resten av landet 57 626 53 858
Pasienter hjemmehørende i utlandet 16 799 15 085
Dri  sinntekter fordelt på geografi 8 581 421 8 693 810
(Alle tall i NOK 1000)
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NOTE 3  KJØP AV HELSETJENESTER
Kjøp av helsetjenester 2017 2016

Kjøp av off entlige helsetjenester soma  kk eksternt 48 586 45 840
Kjøp av off entlige helsetjenester soma  kk internt i foretaksgruppen 462 721 452 264
Kjøp av private helsetjenester soma  kk 28 177 23 940
Kjøp av off entlige helsetjenester psykiatri eksternt 28 532 13 539
Kjøp av off entlige helsetjenester psykiatri internt i foretaksgruppen 31 830 29 773
Kjøp av private helsetjenester psykiatri 1 664 4 260
Kjøp av off entlige helsetjenester rus eksternt 1 659 1 773
Kjøp av off entlige helsetjenester rus internt i foretaksgruppen 5 351 10 361
Kjøp av private helsetjenester rus 6 1 065
Kjøp av helsetjenester utland 2 504 0
Sum gjestepasientkostnader 611 030 582 814
Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå 37 536 43 727
Kjøp fra Lu  ambulansen ANS 0 181
Kjøp av andre ambulansetjenester 340 438
Andre kjøp av helsetjenester 256 526
Sum kjøp av andre helsetjenester 38 132 44 872

Sum kjøp av helsetjenester 649 162 627 686
(Alle tall i NOK 1000)

Kjøp av private helsetjenester i 2017 er redusert sammenlignet med 2016 i forbindelse med innføring av nøytral merverdiavgi  , jf note 22

NOTE 4  VARER
Varebeholdning 2017 2016

Sum lager  l videresalg 3 088 3 632
Sum lager  l eget bruk 42 065 48 343
Sum varebeholdning 45 153 51 974

Anskaff elseskost 47 581 55 299
Nedskrivning for verdifall -2 428 -3 325
Bokført verdi 31.12 45 153 51 974

Varekostnad 2017 2016
Legemidler 561 049 600 312
Medisinske forbruksvarer 392 999 448 551
Andre varekostnader  l eget forbruk 60 602 77 286
Innkjøpte varer for videresalg 17 554 17 794
Sum varekostnad 1 032 204 1 143 942
(Alle tall i NOK 1000)

Varekostnader i 2017 er redusert sammenlignet med 2016 i forbindelse med innføring av nøytral merverdiavgi  , jf note 22.

NOTE 2  INNTEKTER
Dri  sinntekter 2017 2016

Basisramme
Basisramme 5 207 885 5 455 575
Basisramme 5 207 885 5 455 575

Ak  vitetsbasert inntekt
Behandling av egne pasienter i egen region 1) 2 438 157 2 227 830
Behandling av pasienter internt i egen region 90 959 67 494
Behandling av egne pasienter i andre regioner 2) 17 982 17 904
Behandling av andre pasienter i egen region 3) 57 626 53 858
Poliklinikk, laboratorie og radiologi 416 724 496 973
Utskrivningsklare pasienter 14 317 11 038
Andre ak  vitetsbaserte inntekter 21 337 32 948
Ak  vitetsbasert inntekt 3 057 103 2 908 045

Annen dri  sinntekt
Øremerket  lskudd  l psykisk helsevern
Kvalitetsbasert fi nansiering 37 002 34 911
Øremerket  lskudd  l "Raskere  lbake" 26 785 28 022
Øremerkede  lskudd  l andre formål 5 485 1 767
Inntektsføring av investerings  lskudd 4) 6 981 6 981
Andre dri  sinntekter 240 181 258 509
Annen dri  sinntekt 316 434 330 190

Sum dri  sinntekter 8 581 421 8 693 810
(Alle tall i NOK 1000)

På grunn av innføring av nøytral mva, jf note 22, er basisrammen i 2017 redusert med 329 194 0
 

NOTE 2  INNTEKTER FORTS.
Dri  sinntekter 2017 2016

 

Ak  vitetstall 2017 2016

Ak  vitetstall soma  kk
Antall DRG poeng iht. "sørge for" ansvaret 110 796 107 053
Antall DRG poeng iht. eieransvaret 109 137 105 996
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 392 692 378 864

Ak  vitetstall psykisk helsevern for barn og unge
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 160 111
Antall  inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 71 749 88 177
Antall ISF-poeng iht eieransvar 21 695 0

Ak  vitetstall psykisk helsevern for voksne
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 3 286 3 512
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 111 545 115 845
Antall ISF-poeng iht eieransvar 16 115 0

Ak  vitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 573 492
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 31 592 30 667
Antall ISF-poeng iht eieransvar 6 018 0

1) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnos  kk og behandling i egen helseregion av pasienter innenfor Helse Sør-Øst si   "sørge for"-ansvar  
2)  ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnos  kk og behandling i andre helseregioner av pasienter innenfor Helse Sør-Øst si   "sørge for"-ansvar  
3)  Inntekter for diagnos  kk og behandling av pasienter  lhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter)   
4) Inntektsføring av del av balanseført investerings  lskudd   
5)  I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapotekene  l foretak i Helse Sør-Øst eliminert
  

Ak  vitetstallene inkluderer ikke ak  vitet fi nansiert av Raskere  lbake og eventuelt andre øremerkede midler/særskilt fi nansiering. 
Ak  vitetstallene består også av pasienter behandlet hos private.

Fra og med 2017 er den ak  vitetsbaserte fi nansieringen av poliklinisk psykisk helsevern og poliklinisk tverrfaglig spesialisert rusbehandling overført  l 
ISF-ordningen.  I antall polikliniske konsultasjoner for TSB og PH for 2017 inngår også de konsultasjonene som er fi nansiert gjennom ISF (antall DRG-poeng).

Ved  innføring av ISF-refusjon er det sam  dig endret tellemåte når det gjelder antall konsultasjoner.

Ak  viteten innen soma  kk er delvis fi nansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet  l behandlingsak  vitet. Ved sammenligning av 
foretakenes inntekter over  d må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet  l behandlingsak  vitet og basisramme kan variere.

DRG-systemet klassifi serer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig  lnærmet homogene.
Inntektene i DRG-systemet er i 2017 sa    l 50 % av full DRG-pris, det vil si kr 21 377 per DRG poeng.
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NOTE 5  LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER MM.
Lønnskostnader 2017 2016

Lønnskostnader 4 087 094 3 955 250
Arbeidsgiveravgi  589 309 568 869
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgi  879 514 1 004 297
Andre ytelser 71 711 76 310
- balanseførte lønnskostnader egne ansa  e 0 -5 895
Sum lønn og andre personalkostnader 5 627 628 5 598 831
(Alle tall i NOK 1000)

Gjennomsni  lig antall ansa  e 9 377 9 401
Gjennomsni  lig antall årsverk 7 179 7 153

Lønn  l ledende ansa  e (Tall i kroner)
Andre Tjeneste- Anse  elses-

Navn Ti  el Lønn Pensjon Godtgjørelser Sum periode periode
Wisløff , Nils Fredrik Adm. direktør 1 825 176 245 125 16 581 2 086 882 08.10 - dd 08.10 - dd
Hamkoll, Marit Lund Viseadm. dir 993 550 118 221 53 580 1 165 351 01.10 - 09.17 01.94 - 09.17
Lønning, Kari Jussie     Dir. kompetanse 608 974 161 897 1 709 772 580 06.17 - dd 06.17 - dd
Aass, Halfdan Dir. fag 1 487 500 230 135 5 025 1 722 660 06.10 - dd 10.03 - dd
Holm, Finn Egil Dir. adm og kom 1 429 173 307 621 5 025 1 741 819 05.16 - dd 05.16 - dd
Sandvik, Ørjan Angel Dir. økonomi 881 402 257 947 3 373 1 142 722 09.11 - 08.17 01.11 - 08.17
Swenson, Sheryl Konst. dir. økonomi 1 072 182 259 886 8 925 1 340 993 08.17 - dd 08.09 - dd
Clementsen, Torkil Kl.dir. KIS 635 969 276 855 5 801 918 625 05.13 - 04.17 02.12 - 04.17
Caple, Wesley Kl.dir. KMD 668 579 221 579 2 921 893 079 05.17 - dd 05.17 - dd
Furnes, Narve H Kl.dir. KIS 1 425 004 261 631 5 025 1 691 660 01.10 - dd 01.05 - dd
Hallgren, Inger Lise Kl.dir. PHT 1 281 545 311 759 5 025 1 598 329 01.12 - dd 02.06 - dd
Hørthe, Kirsten Kl.dir. PHR 1 435 127 267 086 5 025 1 707 238 04.12 - dd 09.05 - dd
Eidsvoll, Bri   Elin Kl.dir. DS 1 449 957 270 103 7 629 1 727 689 01.10 - dd 01.05 - dd
Hals, Jardar Kl.dir. BS 1 417 368 223 122 5 025 1 645 515 01.10 - dd 01.88 - dd
Bleikelia, Per Skaugen Kl.dir. RS 641 791 265 951 1 681 909 423 02.12 - 04.17 02.12 - 04.17
Pedersen, May-Janne Botha Kl.dir. RS 1 263 420 293 554 5 025 1 561 999 05.17 - dd 11.82 - dd
Agledal, Stein-Are Kl.dir. KS 1 341 337 357 011 5 025 1 703 373 08.16 - dd 08.16 - dd

19 858 054 4 329 483 142 400 24 329 937

Tillegsopplysninger pensjonsavtale ledende ansa  e
Det er ikke inngå   avtaler om slu  vederlag med administrerende direktør eller andre i ledergruppen.
Det er ikke gi   lån/sikkerhetss  llelse  l adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter

Godtgjørelse  l styrets medlemmer

Annen Tjeneste-
periodeNavn   Ti  el Styrehonorar Lønn Godtgjørelse Sum

Almlid, Torbjørn Styreleder 228 100 97 97 10.12 - dd
Sivertsen, Ingeborg Nestleder 158 800 02.14 - dd
Øien, Hildur Horn Styremedlem 113 800 04.12 - dd
Strømmen, Geir Kåre Styremedlem 113 800 02.14 - dd
Snekkerbakken, Margrethe Styremedlem 113 800 02.16 - dd
Spiten, Line Styremedlem 72 503 472 151 3 169 3 169 03.15 - 08.17
Bergan, Harald Styremedlem 113 800 995 859 3 133 3 133 12.09 - dd
Kvamsøe, John Egil Styremedlem 65 010 528 801 8 633 8 633       03.13 - 03.17, 08.17 - dd
Blom-Stokstad, Liv Styremedlem 90 246 765 331 633 633 03.17 - dd

1 069 859 2 762 142 15 665 15 665
(Tall i kroner.)

NOTE 6  ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Andre dri  skostnader 2017 2016

Transport av pasienter 102 604 110 894
Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring 141 325 147 809
Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar mv. 43 783 49 840
Konsulen  jenester 35 506 50 454
Annen ekstern tjeneste 356 357 352 314
Reparasjon vedlikehold og service 66 550 79 937
Kontor og kommunikasjonskostnader 32 740 43 361
Kostnader forbundet med transportmidler 10 993 11 620
Reisekostnader 15 996 16 502
Forsikringskostnader 3 993 3 826
Pasientskadeerstatning 2 040 4 398
Øvrige dri  skostnader 48 009 47 728
Andre dri  skostnader 859 894 918 684
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 7  FINANSINNTEKTER  OG KOSTNADER
Finansposter 2017 2016

Finansinntekter
Konserninterne renteinntekter 6 992 6 791
Andre renteinntekter 2 764 4 310
Andre fi nansinntekter (agio) 49 97
Finansinntekter 9 805 11 198

Finanskostnader
Konserninterne rentekostnader 13 057 14 010
Andre rentekostnader 175 235
Andre fi nanskostnader (inkl disagio) 2 134 1 874
Finanskostnader 15 366 16 118
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 5  LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER MM.
Lønnskostnader 2017 2016

Ytelser fra andre foretak i foretaksgruppen
Annen

Lønn godtgjørelse
Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier:
Lovpålagt revisjon 280 000 457 500
Utvidet revisjon 1 243 210
Andre a  estasjonstjenester 10 000
Andre tjenester utenfor revisjon 6 556
Sum godtgjørelse  l revisor 1 539 766 457 500
Honorar  l revisor i henhold  l inngå  e avtale

Spesifi kasjon av andre tjenester utenfor revisjon
Internrevisjon ØNH 6 556
Spesifi kasjon av andre tjenester utenfor revisjon 6 556
(Tall i kroner.)

Revisjonshonorar for 2017 er oppgi   eksl mva på grunn av innføringen av nøytral mva. Tall for 2016 er inkl merverdiavgi  

Andre dri  skostnader i 2017 er redusert sammenlignet med 2016 i forbindelse med innføring av nøytral merverdiavgi  , jf note 22. 

 FORTS.
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NOTE 8  FORSKNING OG UTVIKLING
Forskning og utvikling 31.12.2017 31.12.2016

Øremerket  lskudd fra eier  l forskning 5 983 6 671
Andre inntekter   l forskning 20 729 17 093
Basisramme  l  forskning 41 656 44 669
Sum inntekter   l forskning 68 369 68 434
Øremerkede  lskudd fra eier  l utvikling 0 1 944
Andre inntekter   l utvikling 736 0
Basisramme  l utvikling 14 664 9 410
Sum inntekter  l utvikling 15 400 9 410
Sum inntekter  l forskning og utvikling 83 768 77 843

Kostnader  l forskning :
- soma  kk 52 044 51 114
- psykisk helsevern 16 219 16 953
- TSB 106 367
Sum kostnader  l forskning 68 369 68 434
Kostnader  l utvikling :
- soma  kk 8 863 9 303
- psykisk helsevern 5 453 890
- TSB 1 083 1 160
Sum kostnader  l utvikling 15 400 11 353
Sum kostnader forskning og utvikling 83 768 79 787
(Alle tall i NOK 1000)

Antall avlagte doktorgrader 5,25 4
Antall publiserte ar  kler 120 128
Antall årsverk forskning 58,2 58,8
Antall årsverk utvikling 13,7 10,3

NOTE 9   IMMATERIELLE DRIFTSMIDLER

Immaterielle dri  smidler
Forskning og

utvikling
EDB

programvare
Anlegg under

u  ørelse

Sum
Immatrielle

eiendeler
Anskaff elseskost 1.1 0 2 522 0 2 522
Anskaff elseskost 31.12.17 0 2 522 0 2 522
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17 0 -2 385 0 -2 385
Bokført verdi 31.12.17 0 137 0 137
Årets ordinære avskrivning -47 -47

Foretaksgruppen beny  er lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske leve  den er beregnet  l: 
* Anlegg under u  ørelse Avskrives ikke
* Programvare 5 år
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 10  VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige dri  smidler 
Tomter og

boliger Bygninger
Anlegg under

u  ørelse
Medisinsk-

teknisk utstyr
Transportmidl.

og annet
Sum varige

dri  smidler

Anskaff elseskost 1.1 272 542 4 903 996 166 339 1 498 838 419 055 7 260 771
Korrigeringer IB 13 186 529 -1 590 -1 821 10 304

Åpningsbalanse korrigert 272 542 4 917 182 166 869 1 497 248 417 234 7 271 075
Tilgang ekstern 338 556 29 616 11 726 379 898
Tilgang fra anlegg under u  ørelse 105 357 -208 777 100 145 3 274 0
Avgang ved salg, ekstern -25 831 -103 -6 990 -15 703 -48 627

Anskaff elseskost 31.12.17 246 711 5 022 437 296 648 1 620 019 416 530 7 602 345

Akkumulerte avskrivninger 1.1 -2 429 144 -1 066 397 -326 008 -3 821 548
Korrigeringer IB -12 985 1 349 1 597 -10 038

Akkumlerte avskrivnigner korrigert -2 442 128 -1 065 047 -324 411 -3 831 586
Årets avskrivning -146 863 -85 122 -22 605 -254 589
Akk. Avskrivning ved avgang ekstern 103 6 646 15 465 22 214

Akkumulerte avskrivninger 31.12.17 -2 588 888 -1 143 523 -331 550 -4 063 961

Akkumulerte nedskrivninger 1.1 -8 776 -48 007 -3 473 -263 -60 519
Korrigeringer IB 0
Akkumlerte nedskrivninger korrigert -8 776 -48 007 -3 473 -263 -60 519
Akkumulerte nedskrivning 31.12.17 -8 776 -48 007 -3 473 -263 -60 519

Bokført verdi 31.12.17 237 935 2 385 542 296 648 473 024 84 717 3 477 865

Foretaksgruppen beny  er lineære avskrivninger for alle immatrielle eiendeler. Den økonomiske leve  den er beregnet  l:

*Bygninger       20-60 år
*Medisinsk-teknisk utstyr       3-15 år
*Annet utstyr, inventar og transportmiddel         3-15 år
*Personalboliger                                   Avskrives ikke
*Tomter                                            Avskrives ikke

Operasjonell leasing/ leieavtaler
Årlig 

leiebeløp Varighet (år)

Medisinsk-teknisk utstyr 1 231 0-5 år
Transportmidler og annet 13 151 3-5 år

Finansielle leieavtaler
Bokført

verdi 31.12 Neste år 2-5 år utover 5 år
Årlige

avskrivninger
Varighet

kontrakt (år)

Medisinsk-teknisk utstyr 77 077 10 141 30 298 25 086 10 141 5-10 år
Transportmidler og annet 21 236 7 549 7 549 7 549 4 år

Investeringsprosjekter
Akk. verdi

1712
Akk. verdi

1612

Total 
kostnads-

ramme

Plan 
 dspunkt 

ferdigs  llelse

Oms  llingsprosjekt psykiatri Blakstad 86 500 20 000 134 500 des.18
Drammen DPS 42 500 5 000 50 000 mar.18
BRK-prosjektet 141 200 50 000 1 600 000 des.27
Sum 270 200 75 000 1 784 500
(Alle tall i NOK 1000)

Estemert leiebeløp
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NOTE 11  EIERANDEL I DATTER  OG TILKN. FORETAK
Eierandeler 2017 2016

Investeringer i andre aksjer og andeler
Egenkapitalinnskudd i pensjonskasser/KLP 352 774 335 117
Sum investeringer i andre aksjer og andeler 352 774 335 117

Disposisjonsre  en  l medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av  lskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom
foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP
antas det at medlemmene får  ldelt aksjer.
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 12  FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OG GJELD
Finansielle anleggsmidler og gjeld 2017 2016

Finansielle anleggsmidler
Lån  l foretak i samme foretaksgruppe 829 503 770 491
Sum fi nansielle anleggsmidler 829 503 770 491

Langsik  g gjeld
Langsik  g gjeld  l foretak i samme gruppe 308 064 346 678
Annen langsik  g gjeld 98 731 70 231
Sum langsik  g gjeld 406 795 416 909
Herav langsik  g gjeld som forfaller senere enn 5 år 123 993 160 107
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 13  KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER
Fordringer 2017 2016

Fordringer
Kundefordringer 36 647 29 403
Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 70 410 127 155
Opptjente inntekter (inkl pasienter under behandl.) 8 575 7 492
Øvrige kortsik  ge fordringer 104 543 24 353
Fordringer 220 175 188 403

Avsetning for tap på fordringer 31.12
Avsetning for tap på kundefordringer 1.1. -6 780 -4 830
Årets endring i avsetning  l tap på krav 480 -1 950
Avsetning for tap på fordringer 31.12 -6 300 -6 780
Årets konstanterte tap 9 304 3 833

Kundefordringer pålydende 31.12
Ikke forfalte fordringer 17 408 13 089
Forfalte fordringer 1-30 dager 7 779 4 411
Forfalte fordringer 30-60 dager 3 632 2 940
Forfalte fordringer 60-90 dager 447 1 815
Forfalte fordringer over 90 dager 7 381 7 148
Kundefordringer pålydende 31.12 36 647 29 403
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 15  EGENKAPITAL

Egenkapital 31.12.17
Foretaks-

kapital

Annen
innsku  

egenkapital
Annen

egenkapital
Total

egenkapital
Inngående balanse 1.1 100 3 510 975 -94 177 3 416 897
Egenkapitaltransaksjoner, spesifi ser nedenfor
Korr eiendom virksomhetsoverdragelse Sunnaas -333 0 -333
Årets resultat 152 336 152 336
Egenkapital 31.12.17 100 3 510 642 58 159 3 568 901
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 14  KONTANTER OG BANKINNSKUDD
Likviditet 2017 2016

Innestående ska  etrekksmidler 178 332 173 827
Andre bundne kon  3 745 5 395
Sum bundne bankinnskudd 182 077 179 222
Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet 536 557
Sum bankinnskudd og kontanter 182 614 179 780

Vestre Viken har en kredi  ramme på -1 563 mill. kroner  lkny  et konsernkontoordningen.
Av trekkrammen er det beny  et -1 159 mill. kroner.

Trekk på konsernkontoordning er klassifi sert som kortsik  g gjeld i Helse Sør-Øst og i foretaksgruppen.
(Alle tall i NOK 1000)

Vestre Viken er et heleid datterselskap av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst, og konsolideres inn i deres konsernselskap. 
Morselskapets forretningsadresse er Parkveien 6, 2317 Hamar.
Henvendelse for utlevering av konsernregnskap kan gjøres på deres mailadresse: postmottak@helse-sorost.no
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NOTE 16  PENSJONER
Pensjoner 2017 2016

Vestre Viken HF har pensjonsordninger som omfa  er i alt 30 688 personer, hvorav 7 445 er yrkesak  ve, 17 303 er oppsa  e og 
5 940 er pensjonister. Ordningene gir re    l defi nerte frem  dige ytelser e  er slu  lønnprinsippet. Disse er i hovedsak avhenge av 
antall opptjeningsår, s  llingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. 
Foretakets pensjonsansvar i forhold  l den ordinære tariff estede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjons-
ordningene. Felles kommunal pensjonsordning, pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for sykepleiere i 
Kommunal Landspensjonskasse, SPK (Statens Pensjonskasse), OPF (Oslo pensjonsforsikring AS) og PKH (Pensjonskassen for 
helseforetak i hovedstadsområdet).

I  llegg  l den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP)  l aldersgruppen 62 
 l og med 66 år. AFP e  er 65 år er dekket med  lskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte "mul  employer plan".  

   

Pensjonsforpliktelse
Bru  o påløpt pensjonsforpliktelse 14 782 850 13 795 271
Pensjonsmidler -13 205 842 -11 830 808
Ne  o pensjonsforpliktelse 1 577 009 1 964 463
Arbeidsgiveravgi   på ne  o pensjonsforpliktelse 260 515 279 969
Ikke resulta  ørt tap/(gev) av es  mat- og planavvik inkludert arbeidsgiveravgi  -3 299 731 -3 793 582
Ne  o balanserført forpliktelse inkludert arbeidsgiveravgi  -1 462 208 -1 549 149

Herav balanserført ne  o pensjonsforpliktelser inkludert arbeidsgiveravgi  7 117 6 458
Herav balanserført ne  o pensjonsmidler inkludert arbeidsgiveravgi  1 469 325 1 555 608

Spesifi kasjon av pensjonskostnad
Nåverdi av opptjente pensjonsre   gheter i året 641 120 584 681
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 371 403 360 986
Årets bru  o pensjonskostnad 1 012 523 945 667
Forventet avkastning på pensjonsmidler -440 750 -366 948
Administrasjonskostnad 24 705 23 962
Ne  o pensjonskostnad inkludert administrasjonskostnader 596 477 602 681
Arbeidsgiveravgi   ne  o pensjonskostnad inkludert administrasjonskostnader 84 380 91 680
Resulta  ørt aktuarielt tap/(gevinst) 171 631 207 049
Resulta  ørt arbeidsgiveravgi   av aktuarielt tap/(gevinst) 27 027 32 031
Resulta  ørt planendring 0 70 857
Årets ne  o pensjonskostnad 879 514 1 004 297

Pensjosnmidler - premiefond
Bru  o pensjonsmidler inkluderer premiefond med følgende beløp og bevegelser i løpet av regnskapsåret: 

Premiefond 01.01. 326 093 187 949
Tilførte premiefond 128 997 52 696
U  ak fra premiefond -157 282 85 448

297 808 326 093

Forutsetninger 2017 2016
Anvendt dødlighetstabell K2013BE K2013BE
Forventet u  akshyppighet AFP 15-46% 15-46%
Frivillig avgang for sykepleiere (i %)
Alderi år <20 20-25 26-30 31-40 41-49 50-55 >55
Sykepleiere 25,0 15,0 10,0 6,0 4,0 3,0 0,0
Frivillig avgang for sykehusleger og fellesordning (i %)
Alder i år <24 24-29 30-39 40-49 50-55 >55
Sykehusleger 25,0 15,0 7,5 5,0 3,0 0,0
Fellesordning 25,0 15,0 7,5 5,0 3,0 0,0

NOTE 17  ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER  
Forpliktelser 2017 2016

Tariff estet utdanningspermisjon 43 342 38 438
Investerings  lskudd 59 379 64 320
Avsetning for pasientskadeerstatning 1 572 1 572
Sum avsetning for forpliktelser 104 293 104 330
(Alle tall i NOK 1000)

Avsetning for overlegepermisjoner omfa  er 731 overlege- og psykologspesialistårsverk. 
U  aks  lbøyeligheten er sa    l 38 % for overleges  llingene og 23 % for psykologspesialister.
Overordnede leger og spesialister i Vestre Viken HF har avtalefestet re    l fi re måneders studiepermisjon hvert femte år.
Under permisjonen mo  ar overlegene og spesialistene lønn.  Lønnen kostnadsføres og avse  es som en langsik  g forpliktelse 
e  er hvert som re  en opparbeides.  U  aks  lbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst og internt mellom de 
enkelte avdelinger i foretakene.

NOTE 16  PENSJONER
Pensjoner 2017 2016

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente 2,4 2,6
Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,1 3,6
Årlig lønnsregulering 2,5 2,5
Årets pensjonsregulering 1,48 1,48
Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,25 2,25

Pensjonskostnaden for  2017 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapss   else. 
Det er utarbeidet et beste es  mat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2017 basert på de økonomiske forutsetningene som er 
angi   for 2017. Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2017 er det også vist et beste es  mat for pensjonsmidlene 
pr. 31.12.2017. Pensjonsordningen  lfredss  ller kravene i Lov om off entlig tjenestepensjon

Demografi ske forutsetninger
Med hensyn  på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene beny  et forutsetninger som i pensjonskassens 
forsikringstekniske beregningsgrunnlag.

 FORTS.
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NOTE 19  EIERS STYRINGSMÅL
Styringsmål 2017 2016 2002-2017

Årsresultat 152 336 155 801 1 483 240
Endrede pensjonskostnader som er bli   hensynta   i resultat -372 000
Resultat jf økonomiske krav fra HOD 152 336 155 801 1 111 240
Resultatkrav fra HOD 265 000 150 000 1 567 600
Avvik fra resultatkrav -112 664 5 801 -456 360
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 21  NÆRSTÅENDE PARTER
Nærstående parter  

Vestre Viken er 100 prosent eid av Helse Sør-Øst. 

Transaksjoner 
Transaksjoner med andre helseforetak er i 
hovedsak knyttet til oppgjør for gjestepasienter. 
Det vil si pasienter bosatt i eget opptaksområde 
og som på grunn av midlertidig opphold, fritt 
sykehusvalg eller manglende kompetanse eller 
kapasitet i eget foretak får behandling i et annet 
helseforetak innen regionen, i annen region eller 
private sykehus som vår eller andre helseregioner 
har avtale med. Det henvises til tabellen under for 
ytterligere detaljer.

Utover dette er det ordinære kjøp av medikamenter 
og avtaler om tilsyn / legemiddelkontroll fra 
Sykehusapotekene på 329 millioner kroner. 
Inntekter knyttet opp mot Sykehusapotekene 
beløper seg til 3,3 millioner kroner og gjelder 
hovedsakelig leie/lokaler med tilhørende 
tjenester. Videre er det ordinære kjøp av medisinsk 
forbruksmateriell fra den regionale leverandøren 
Forsyningssenteret på 82,2 millioner kroner og 
kjøp av IKT- og HR-tjenester av den regionale 
tjenesteleverandøren Sykehuspartner for 356 
millioner kroner. Salg av tjenester til Sykehus-
partner beløper seg til 2,3 millioner kroner. 
Forsyningssenteret var en avdeling innunder 
Helse Sør-Øst. Fra og med 1. oktober 2017 overtok 
OneMed AS som leverandør av vareforsyning og er 
inkludert i omsetningen til Forsyningssenteret.

Det er etablert rutiner som skal bidra til å sikre at 
ansatte som er ansvarlig for, eller har inn lytelse 
på, inngåelse av vesentlige innkjøps- og/eller 
salgsavtaler ikke sitter med verv eller har andre 
relasjoner til leverandører eller kunder m.m. som 
kan tenkes å komme i kon likt med deres rolle i 
foretakene.

Kartlegging av verv
Det er gjennomført en kartlegging og 
dokumentasjon av styremedlemmers og ledende 
ansattes verv som kan tenkes å komme i kon likt 
med relasjoner foretakene har til andre aktører: 

 • En av foretakets ledende ansatte er nestleder 
  i Pensjonskasse for helseforetak i hovedstads- 
  området (PKH) og en annen var varamedlem i 
  samme styret. 
 
 • En av foretakets ledende ansatte er styreleder 
  i Vestviken 110 IKS samt nestleder i styret for 
  Modum Bad. Sistnevnte verv opphørte 1. juli 
  2017. Vestre Viken og Modum Bad har årlig 
  avtale vedrørende kjøp av psykiatriske 
  tjenester for voksne. Midler til dette tildeles 
  Vestre Viken fra Helse Sør-Øst. Kjøp av disse 
  tjenestene utgjorde 6,2 millioner kroner 
  i 2017. 
 
 • Ledervervet til styret i henholdsvis Emma 
  Hjorts Boligstiftelse og Blakstad Boligstiftelse 
  innehas også av en ledende ansatt i foretaket.

Ingen av ovennevnte anses som en utfordring i 
forbindelse med kartleggingen. 

Utover dette er det ingen ledende ansatte eller 
styremedlemmer i Vestre Viken som har roller, 
ansvar og/eller verv som kan tenkes å komme i 
kon likt med relasjoner foretaket har til andre 
aktører.

NOTE 18  KORTSIKTIG GJELD
Kortsik  g gjeld 2017 2016

Annen kortsik  g gjeld
Leverandørgjeld 177 784 139 007
Kortsik  g gjeld  l foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 1 320 135 1 372 629
Påløpte feriepenger 469 491 452 828
Påløpte lønnskostnader 118 597 129 350
Annen kortsik  g gjeld 78 603 80 179
Annen kortsik  g gjeld 2 164 610 2 173 992
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 20  PROFORMA MOMSKOMPENSASJON

Kortsik  g gjeld
Fak  ske kostnader

2017
Kompensert

Dri  skostnader
Kjøp av helsetjenester 611 626 -526
Varekostnad 1 032 204 -233 136
Lønn og annen personalkostnad 5 665 164 -2 521
Ordinær avskrivning 254 636 0
Annen dri  skostnad 859 894 -55 530
Tilbakebetalt momskompensasjon 8 423 524 -291 713
(Alle tall i NOK 1000)

Tallkolonne viser refusjonsbere   get merverdiavgi   for kostnader i regnskapsåret 2017. Kompensert merverdiavgi   for innkjøpte varer og 
andre utgi  er som er balanseført inngår ikke (i denne opps  llingen).

Gjennom Stor  ngets behandling av Prop. 1 S (2016-2017) for Helse- og omsorgsdepartementet er det fra 1.januar 2017 innført en ordning 
med nøytral merverdiavgi   for helseforetakene. Innføringen innebærer at helseforetakene får kompensert merverdiavgi  sutgi  er på en 
rekke varer og tjenester som inngår i dri  en av virksomheten. Ordningen skal være budsje  nøytral for staten i innføringsåret. 
De  e innebærer at basisbevilgningen  l de regionale helseforetakene er redusert  lsvarende det som forventes å bli refusjonsomfanget 
for helseregionene se   under e  . Inntektsreduksjonen er fordelt mellom helseregionene i tråd med ordinær inntektsfordelingsmodell. 
For Vestre Viken innebærer de  e at basisrammen for 2017 er redusert med 329,194 mill. kroner. Sam  dig er dri  skostnadene 
redusert  lsvarende fak  sk kompensert merverdiavgi   e  er ordningen. Vestre Viken HF har for 2017 mo  a   291,713 mill. kroner i 
merverdiavgi  skompensasjon. I de  e beløpet inngår også merverdiavgi  skompensasjon gi   iht. overgangsreglene vedrørende 
behandling av forskuddsbetalte kostnader og varebeholdning 1.1.2017.

  Interne transaksjoner Vårt kjøp Vårt salg
HSØ + Digital fornying 15 519 27 290
Ahus 9 768 16 103
Sykehuset Innlandet 14 004 17 820
Sunnaas sykehus 4 6
Sykehuset Øs  old 2 441 8 485
OUS 433 805 20 192
Sykehusene i Ves  old 28 111 20 744
Sykehuset Telemark 9 101 11 160
Sørlandet Sykehus, Arendal og Kris  ansand 3 580 5 334
Helse Sør-Øst Forsyningssenter 82 153
Nye Sykehuspartner 355 973 2 291
Sykehusapotekene 329 399 3 270
TOTALT 1 283 859 132 695
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømmer fra operasjonelle ak  viteter 2017 2016

Årsresultat 152 336 155 801
Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler -54 459 -20 983
Ordinære avskrivninger 254 636 243 945
Endring i omløpsmidler -197 500 -197 722
Endring i kortsik  g gjeld 48 726 13 706
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i 86 942 45 480
Inntektsført investerings  lskudd -6 981 -7 539
Ne  o kontantstrømmer fra operasjonelle ak  viteter 283 700 232 688
Ne  o kontantstrømmer fra operasjonelle ak  viteter 232 688 151 143

Kontantstrømmer fra investeringsak  viteter
Innbetalinger ved salg av dri  smidler 80 872 34 898
Utbetalinger ved kjøp av dri  smidler -379 898 -287 173
Utbetalinger ved kjøp av andre fi nansielle eiendeler -17 657 -18 109
Ne  o kontantstrøm fra investeringsak  viteter -316 683 -270 385

Kontantstrømmer fra fi nansieringsak  viteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsik  g gjeld 374 -5 230
Innbetaling av investerings  lskudd 2 040 6 981
Endring øvrige langsik  ge forpliktelser 33 403 36 410
Ne  o kontantstrøm fra fi nansieringsak  viteter 35 817 38 161

Ne  o endring i likviditetsbeholdning 2 834 464
Likviditetsbeholdning pr 01.01. 179 780 179 315
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 182 614 179 780

Ubeny  et trekkramme 31.12 404 303 -431 408
Likviditetsreserve 31.12 586 917 -251 629
Innvilget trekkramme 31.12. 1 563 000 -1 615 000
Bankinnskudd, kontanter o.l. 182 614 179 780
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 22  ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR
Erklæring om ledernes anse  elsesvilkår

Vestre Viken de inerer personer i stillingene 
administrerende direktør, direktør for kompetanse, 
direktør for fag, direktør for økonomi, direktør 
for administrasjon og kommunikasjon samt klinikk-
direktører som ledende ansatte. 

Vestre Viken følger retningslinjer for ansettelses-
vilkår for ledere i statlige foretak og selskaper 
(fastsatt av Regjeringen Stoltenberg II 31.3.2011) 
hvor hovedprinsippet er at:

 • Lederlønningene i selskaper med helt eller 
  delvis statlig eierskap skal være konkurranse-
  dyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet 
  med tilsvarende selskaper. Selskapene skal 
  bidra til moderasjon i lederlønningene. 

Vedtektenes § 8a ble vedtatt endret for Vestre 
Viken 16. februar 2012, jf. aksjelovens § 6-16a med 
virkning for regnskapsåret 2012.  Erklæring om 
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig 
leder og andre ledende ansatte» var til behandling i 
styremøte 19. juni 2017 – sak 33/2017.

Redegjørelse for lederlønnspoli  kken i 2017
Følgende er praksis og anbefales videreført: 

 • Lønnsoppgjøret i Vestre Viken har skjedd 
  samlet, med unntak av administrerende 
  direktør som har fått fastsatt sin lønn direkte 
  av styret. 

 • Ledere på nivå 2, dvs. de som rapporterer til 
  administrerende direktør, har blitt lønns-
  vurdert av administrerende direktør. 
  Samtlige av disse er unntatt overenskomst. 

Generelle forhold 
Lederlønningene skal være konkurransedyktige, 
men ikke lønnsledende sammenlignet med 
tilsvarende virksomheter med samme kompleksitet. 

 • Hovedelementet i en kompensasjonsordning 
  skal være den faste grunnlønnen. 

 • Kompensasjonsordningene skal utformes slik 
  at lønn ikke påvirkes på grunn av eksterne 
  forhold som ledelsen selv ikke kan påvirke. 

 • De enkelte elementer i en lønnspakke skal 
  vurderes samlet, med fast lønn og andre goder 
  som pensjoner og sluttvederlag som en helhet. 
  Styret skal ha en oversikt over den samlede 
  verdi av den enkelte leders avtalte 
  kompensasjon.  

 • Administrerende direktørs godtgjørelse 
  fastsettes av styret. 

 • Styret skal påse at lederlønnsordningene ikke 
  gir uheldige virkninger for helseforetaket eller 
  svekker dets omdømme. 

 • Medarbeidere i ledelsen skal ikke ha særskilt 
  godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i 
  samme foretaksgruppe. 

 • Variabel lønn skal ikke benyttes ved 
  fastsettelse av lederlønn. 

Pensjonsytelser
 • Pensjonsvilkår skal være på linje med andre 
  ansattes vilkår i Helse Sør-Øst. 

 • I den grad det avtales lavere pensjonsalder 
  enn folketrygdens pensjonsalder på 67 år, skal 
  pensjonsalderen som hovedregel ikke settes 
  lavere enn 65 år. 

 • For Helse Sør-Øst skal samlet pensjons-
  grunnlag ikke overstige 12 G.
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 28. februar 2018 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 19/2018 19.03.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
1. Styret tar virksomhetsrapport pr 28.februar til orientering. 

 
2. Styret tar foreslått reduksjon av investeringsrammen for 2018 fra 420 til 400 MNOK til 

etterretning.  
 
Innenfor investeringslikviditeten på kr 400 MNOK fastsettes følgende 
investeringsrammer for 2018: 

 
 
 

 
Drammen, 15. mars 2018 

 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
  

Revidert investeringsbudsjett 2018 MNOK
BRK-prosjektet, inkl. Bærum BUP 153                
PHR 48                  
Ambulanser 17                  
MTU 101                
Mammografibuss 25                  
IKT 18                  
Egenkapital innskudd 18                  
Annet (grunnutrustning, klinikk disp. mm) 21                  
Sum investeringer 400                
Herav finansiert med finansiell leasing 110               
Herav finansiert med egen likviditet 290               

Dato: 14. mars 2018 
Saksbehandler: Merete Bjørkenes 
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Bakgrunn 
 
Foretaket avslutter månedsregnskap og utarbeider status for oversendelse til Helse Sør-Øst og 
styret hver måned. Analysene baseres på en periodisering av årsbudsjettet for de områdene der 
dette er aktuelt. Det presenteres også måltavle for de viktigste styringsmålene. 
 
Saksutredning 
 
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning per 28.februar 
2018 er oppsummert i måltavlen under:  
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Økonomi 
Total resultat pr 28.februar viser et overskudd på 34,7 MNOK.  Av dette er 12,5 MNOK knyttet til 
reduserte pensjonskostnader. Resultat eksklusiv reduksjon i pensjonskostnader gir et 
overskudd på 22,2 MNOK, som er 11,1 MNOK bak budsjett.  
 
Overskuddskrav for 2018 er på 200 MNOK.  På grunn av endrede pensjonsforutsetninger er 
prognose inkludert reduserte pensjonskostnader 275,2 MNOK.  Prognosen eksklusiv 
pensjonsreduksjonen er 200 MNOK i tråd med overskuddskrav for 2018.  Prognosen forutsetter 
at innføring av ny finansieringsordning for laboratorievirksomhet er nøytral for foretaket. 
 
Driftsinntekter (eks basisramme) er 4 MNOK bedre enn budsjett og 42 MNOK foran samme 
periode i fjor.   Driftsinntekter inkluderer 1,5 MNOK i gevinst fra salg av eiendom i februar.  
Inntekter knyttet til pasientbehandling er 4,6 MNOK bak budsjett, mens ISF-refusjoner for H-
resepter er 7,2 MNOK foran budsjett.  Det negativt avvik skyldes i hovedsak redusert refusjoner 
etter innføring av ny finansieringsordning for laboratorie i 2018. 
 
Driftskostnader inklusive finans er 15,2 MNOK høyere enn budsjettert, og 52,3 MNOK høyere 
enn samme periode i fjor.  Overforbruket er hovedsakelig knyttet til varekost (inklusiv 
medikamenter) og lønnsområdet.  Medikamentkostnader er 5,9 MNOK over budsjett per 
februar. 
 
De fleste klinikker har negative resultater i februar. Pr februar har Drammen sykehus et negativt 
avvik på 10,7 MNOK, og klinikk for medisinsk diagnostikk har et negativt avvik på 7,8 MNOK.  Av 
underskuddet i klinikk for medisinsk diagnostikk skyldes om lag 6 MNOK endret 
refusjonsordning for laboratorieundersøkelser som er forutsatt budsjettnøytral.  Effektene av 
endringer i refusjonsordning følges nøye med både lokalt, og regionalt.   
 
Aktivitet 
DRG-poeng 
Samlet aktivitet hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 12 poeng bak budsjett, og er 255 
poeng foran samme periode i fjor. Dette gir en vekst på 1,4 %.  
 
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus 
Aktivitet innenfor psykisk helse og rus samlet sett målt i antall polikliniske konsultasjoner er 
1712 bak budsjett hittil i år, men er 909 konsultasjoner foran samme periode i fjor, som gir en 
vekst på 2,3 %. Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 1224 
konsultasjoner bak budsjett.  
 
Kvalitet 
Ventetid somatikk 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 60 dager.  Dette er høyere 
enn målet på 56 dager, og også høyere pr februar i fjor. Det antas at sesongvariasjoner er en 
medvirkende årsak, men utviklingen følges nøye fremover.   
 
Ventetid psykisk helse og rus 
Gjennomsnittlig ventetid for psykisk helsevern og rus er 45 dager i februar og 46 dager hittil i år. 
Dette er noe forbedring i forhold til i fjor, men langt høyere enn målet for 2018 med ventetid på 
40 dager. Ventetiden innen psykisk helse og rus er særlig lang innen barne- og 
ungdomspsykiatrien hvor også aktiviteten ligger bak plan.  Klinikken har startet med 
ekstrapoliklinikk for å øke aktiviteten. Det pågår også forbedringsarbeid for å øke aktivitet ved 
Bærum BUP med støtte av team fra Helse Sør-Øst. 
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Fristbrudd 
Andel avviklet med fristbrudd er redusert i forhold til de forrige månedene og er 1,6 % i februar. 
Fristbrudd i februar skyldes i hovedsak fristbrudd ved øyeavdelingen, da det ikke har vært mulig 
å skaffe pasienter time annet sted. Pasientbehandlingen har vært forsvarlig. Det er iverksatt 
ekstra poliklinikk for å ta igjen etterslep, og antall som står med fristbrudd ved utløpet av 
måneden er vesentlig redusert. Det forventes reduksjon i andel fristbrudd i løpet av de 
nærmeste månedene.    

 
Korridorpasienter 
I februar er det registrert en andel korridorpasienter med 2,3 %, altså et relativt høyt antall. 
Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter har vært høyere enn i fjor. Det er jevnlig kontakt 
med kommunene med tanke på disse pasientene. 
 
HR 
Brutto månedsverk 
Totale brutto månedsverk i mars er 7098. Dette er det 27 månedsverk mer enn budsjettert, men 
er lavere enn samme periode i fjor. Brutto månedsverk hittil i år er 7094, som er 65 over 
budsjett og omtrent på samme nivå som pr mars i fjor.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet i januar er 8,2 %. Dette er over mål på 7,5 %, men noe lavere enn januar i fjor.  
 
AML-brudd 
Det var 2239 AML-brudd i februar. Dette tilsvarer AML-brudd på 2,1 % av alle vakter i foretaket. 
AML brudd i februar er 5 % lavere enn februar i fjor. I 2017 reduserte Vestre Viken AML-brudd 
med 16 %.  
 
Andre forhold 
Styringsfart inn i 2018 
Klinikk Drammen sykehus, Bærum sykehus og klinikk for medisinsk diagnostikk hadde negativ 
resultatutvikling ved utgangen av 2017. Det er satt i gang ekstraordinær oppfølging av disse 
klinikkene.  
 
Ny aktuarberegning 
Det er i januar 2018 foretatt en ny aktuarberegning, som gir en total reduksjon i 
pensjonskostnader på 75,2 MNOK for året. Endret renteforutsetninger er årsaken til kostnads-
reduksjonen. I samsvar med instruks fra HSØ er pensjonskostnader i 2018 bokført i tråd med ny 
aktuarberegning.  Dette gir en besparelse på 6,3 MNOK pr måned.  Besparelsen føres på egen 
linje i resultatet, da det er en endret forutsetning i forhold til budsjett.  Prognosen for året er 
forbedret med reduksjonen, i tråd med instruks fra eieren. 
 
Ny refusjonsordning for laboratorieundersøkelser 
Inntekter for polikliniske laboratorieundersøkelser pr februar er om lag 6 MNOK mindre enn 
aktiviteten skulle tilsi.  Det er innført en ny refusjonsordning for laboratorieundersøkelser i 
2018. Innføringen er forutsatt budsjettnøytral.  
 
Patologisaken 
Rapport fra ekstern undersøkelse av takstbruk ved Avdeling for klinisk patologi fra PWC 
foreligger. Det er foretatt avsetninger i 2017- og 2018-regnskapet knyttet til saken. 
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Revidert investeringsbudsjett 
Styret vedtok investeringsbudsjettet for 2018 i sak 62/2017. Investeringsbudsjett for 2018 
bygger på årsprognosen for resultat i 2017. Faktisk resultatet for 2017 er 23 MNOK svakere enn 
prognosen lagt til grunn i budsjettet.  Dette gir mindre disponibel likviditet til investeringer i 
2018, og behov for å redusere 2018 investeringsbudsjett. 
 
Forslag til revidert investeringsbudsjett sammenlignet med opprinnelig budsjett: 

 
 
Reduksjonen i totale investeringer rokker ikke ved de store strategiske prosjektene. I stor grad 
er investeringene bundet opp i pågående prosjekter. Reduksjonen på 20 MNOK er derfor 
krevende, men nødvendig. 
 
Risikovurdering 
Risikovurdering i forbindelse med budsjett 2018 er oppdatert pr februar med faktiske forhold. 
Vurderinger er foretatt av ledelsen. 

 

Revidert investeringsbudsjett 2018 B2018
Revidert
forslag Endring

BRK-prosjektet, inkl. Bærum BUP 163                153                -11 
PHR 48                  48                  0
Ambulanser 17                  17                  0
MTU 110                101                -9 
Mammografibuss 25                  25                  0
IKT 18                  18                  0
Egenkapital innskudd 18                  18                  0
Annet (grunnutrustning, klinikk disp. mm) 21                  21                  0
Sum investeringer 420                400                -20 
Herav finansiert med finansiell leasing 110               110               0
Herav finansiert med egen likviditet 310               290               -20 
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Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Webadresse:   www.vestreviken.no  
 

 
Vår bank: Danske Bank, Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22. 

 

 
Tiltak for å redusere risiko: 

 
 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Aktiviteten pr februar er lavere enn forutsatt både innenfor somatikk og psykisk helse og rus. 
Den største utfordringen innenfor psykisk helse og rus er manglende oppnåelse av aktivitetsmål 
for barne- og ungdomspsykiatri, og for lange ventetider.  Administrerende direktør konstaterer 
at tiltak som er planlagt og formidlet for økt poliklinisk aktivitet innenfor barne- og 
ungdomspsykiatrien ikke har virket. Tvert imot er aktiviteten ytterligere redusert. 
Administrerende direktør ser meget alvorlig på dette, og har bedt om en tiltaksplan med 
datofesting av tiltak og effekt slik at foretaket kan gi det tilbud som er pålagt i 
oppdragsdokumentet for 2018. 
 
På bakgrunn av negative resultater i 2017 er det satt i gang ekstraordinær oppfølging av 
klinikkene Drammen sykehus, Bærum sykehus og Klinikk for medisinsk diagnostikk. Klinikkene 
har levert reviderte tiltaksplaner for 2018 og følges tett opp. For Bærum sykehus kan det tyde 
på at klinikken er på rett vei. De øvrige to klinikkene har fortsatt uløste utfordringer, og arbeider 
med ytterligere tiltak.  
 
Med bakgrunn i at resultatet for 2017 ble 23 MNOK svakere enn forutsatt i prognosen, er det 
nødvendig å redusere investeringsnivået tilsvarende. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret forøvrig tar virksomhetsrapport pr 28.februar til 
orientering. 
 
 

Risk 
ID

Tiltak

1
Tiltak i klinikkene og ekstraordinær oppfølging av enkelte 
klinikker

2 Omstillingstiltak i klinikken
3 Tiltak i PHR for å øke aktivitet 

4
Aktiv oppfølging av legemiddelbruk også gjennom 
økonomistyring

5
Aktiv oppfølging av legemiddelbruk også gjennom 
økonomistyring

6 Løpende dialog med HSØ
7 Korte ventetider og god kvalitet
8 Løpende dialog med HSØ

Vedlegg: 
 

Virksomhetsrapportering pr. 28. februar 2018 (Powerpoint) 
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 Virksomhetsrapportering  

pr februar 2018 
 

Vedlegg til styresak 19/2018  
Vestre Viken  

 
 

Pr 15.mars 2018 
 



Innledning 

• Presentasjonen viser utvikling og status pr. 
februar  
– Resultat 
– Aktivitet 
– HR  
– Styringsparametre 
 

• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ 

2 



Ny aktuarberegning januar 2018 

3 

• Det er i januar 2018 foretatt en ny aktuarberegning, som gir en 
total reduksjon i pensjonskostnader på 75,2 MNOK for året. 
Endret renteforutsetninger er årsaken til kostnads-
reduksjonen.  

• I tråd med instruks fra HSØ skal pensjonskostnader i 2018 
bokføres i tråd med den ny aktuarberegning.  Dette gir en 
besparelse på 6,3 MNOK pr måned.  Besparelsen føres på egen 
linje i resultatet, da det er en endret forutsetning i forhold til  
budsjett. 

Budsjett 2018 (juni 2017 aktuar) 784 818 000
Endring januar aktuar -75 244 000 
Ny aktuar januar 2018 709 574 000



 Kommentarer pr februar 2018 
• Resultat hittil i år viser et overskudd på 34,7 MNOK.  Av dette 

er 12,5 MNOK knyttet til lavere pensjonskostnader.  
• Resultat fra ordinær drift gir et overskudd på 22,2 MNOK, som 

er 11,1 MNOK bak budsjett.  
– Totale driftsinntekter (eks basisramme) er 4 MNOK bedre enn budsjett 

og  42 MNOK foran samme periode i fjor. 
– Totale driftskostnader inkl. finansområdet er  15,2 MNOK høyere enn 

budsjettert, og 52,3 MNOK høyere enn samme periode i fjor. 

• Resultatet hittil i år inkluderer tap på ca. 6 MNOK knyttet til 
innføring av ny refusjonsordning for polikliniske 
laboratorieundersøkelser.  Innføring av ny refusjonsordning er 
forutsatt nøytralt i budsjett 2018. 

4 



Måltavle pr februar – Økonomi og aktivitet 

5 

• • • • VESTRE VIKEN 
• 

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose 

ØKONOMI Virkelig 6 852 22 205 200 000 

Driftsresultat i KR. (1.000) Mål 16667 33 333 200000 

Eks. pensjonsreduksjon Awik -9 815 -11128 

l fjor 25 840 54 634 152 336 

AKTIVITET Somatikk Virkelig 8 649 18 517 108 462 

DRG-poeng døgn, dag og Mål 9081 18529 108462 

poliklinikk 11SØrge for .. Awik -432 -12 -0 

ANTALL l fjor 8 761 18 262 104 720 

AKTIVITET Voksenpsykiatri Virkelig 12 583 27 561 153 920 

og rusbehandling Polikliniske Mål 12997 28049 153920 

konsultasjoner Awik -414 -488 o 
ANTALL l fjor 12 391 26149 148 083 

AKTIVITET Barne- og Virkelig 5 822 12 684 76 320 

ungdomspsykiatri Mål 6445 13908 76320 

Polikliniske konsultasjoner Awik -623 -1224 o 
ANTALL l fjor 6 635 13 963 71749 



Måltavle pr februar – Kvalitet 

6 

• • • • VESTRE VIKEN 
• 

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose 

s KVALITET Virkelig 58 60 56 

Gj.snitt. ventetid awiklet for Mål 56 56 56 

pasienter totalt- somatikk Awik 2 4 o 
DAGER l fjor 56 55 57 

KVALITET Virkelig 45 46 40 

Gj.snitt. ventetid awiklet for Mål 40 40 40 

pasienter - PHR Awik 5 6 o 
DAGER l fjor 46 47 48 

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

Fristbrudd Mål 0,0% 0,0% 0,0% 

ANDEL Awik 1,6 % 2,4 % 0,0 % 

l fjor 0,8 % 0,9 % 1,5 % 

KVALITET Virkelig 2,3 % 2,8 % 0,0 % 

Korridorpasienter Mål 0,0% 0,0% 0,0% 

ANDEL Awik 2,3 % 2,8 % 0,0 % 

l fjor 1,9 % 1,9 % 1,3 % 



7 

Måltavle VVHF pr februar – HR 



Resultat 

• Resultat hittil i år viser et overskudd på 34,7 MNOK. Av dette er 12,5 MNOK knyttet 
til lavere pensjonskostnader. Resultat fra ordinær drift gir dermed et overskudd på 
22,2 MNOK, som er 11,1 MNOK bak budsjett.  

• Resultat fra ordinær drift i februar viser et overskudd på 6,9 MNOK, som er 9,8 
MNOK bak budsjett. 8 



Resultatutvikling pr måned VVHF totalt 
(fra ordinær drift) 

9 

Viser resultatutvikling fra ordinær drift pr måned i år og i fjor.    
Resultatet er korrigert for reduserte pensjonskostnader. 



Prognose for året 

10 

Resultatprognose pr februar viser et overskudd på 275,2 MNOK inkludert reduserte 
pensjonskostnader på 75,2 MNOK.  
 
Resultatprognose fra ordinær drift er 200 MNOK i hht budsjett.  Prognosen forutsetter 
at innføring av ny finansieringsordning for laboratorievirksomhet er nøytralt for 
foretaket. 



Budsjettavvik per klinikk 

• Klinikker markert med grønt  har resultater som er bedre enn eller i tråd med  
budsjett.  

• Klinikker markert med gult har avvik mot budsjett som ikke er mer enn -0,5%, 
av  totale budsjettert driftskostnader i perioden.   

• Klinikker med avvik som utgjør mer enn ca 0,5 % av totale budsjettert 
driftskostnader i perioden vises med rødt.   

11 

 
 
 



• Brutto månedsverk er 65 
over plan hittil i år 
 

• Brutto månedsverk i 
mars er 27 over plan 
 
• Brutto månedsverk i 
mars er 13 månedsverk  
lavere enn i mars i fjor 

Brutto månedsverk 2018 

12 



Sykefravær totalt VVHF 2018 
 

• Sykefravær i januar 2018 er høyere enn plan, og er om lag på samme 
nivå som i samme periode i fjor. 

• Sykefravær rapporteres etterskuddsvis. 

13 



AML-brudd 
 

14 

• Mål for året er en reduksjon på om lag 6 % i forhold til i fjor.  
• Antall AML-brudd pr februar er noe lavere enn fjoråret.  



VVHF totale antall DRG-poeng  
døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner  

15 

  



Poliklinikk PHR totalt 

16 

• Antall polikliniske konsultasjoner er bak budsjett. 



Prioriteringsregel 

17 

Antall polikliniske konsultasjoner hittil i 
år viser en reduksjon  på 1 % i PHR vs. 
vekst på 3,1 % i somatikk.  BUP og TSB 
viser en reduksjon i forhold til samme 
periode i fjor.   
 
 
Årsverk innenfor somatikk viser en 
vekst på 1,8 %, mens PHR viser en 
reduksjon på 4,2 % i-ft samme 
periode i fjor. Det er budsjettert med 
en reduksjon på 4,8 % i PHR.  

Ventetid i PHR er lavere enn i 
somatikk.  Ventetid i somatikk er 
høyere i år enn i fjor. 



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk 

Gjennomsnittlig ventetid 
somatikk hittil i år er 60 dager. 
Mål er 56 dager.  
 
Gjennomsnittlig ventetid ved 
samme periode i fjor var på 55 
dager. 

18 



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR 

• Mål for ventetid innenfor PHR 
er 40 dager.  Gjennomsnittlig 
ventetid hittil i år er 46 dager.  

• Total ventetid i denne måned 
er 45 dager.  

19 



Andel fristbrudd avviklet 

Andel fristbrudd denne måned var på 1,6 %.  
Dette er 0,8 % høyere enn samme måned i fjor 
og er 1,5 % lavere enn forrige måned.   
 
Mål for fristbrudd er 0%. 
 
Andel fristbrudd avviklet i perioden, og tall pr måned er 
tilpasset rapportering til HSØ (dvs. eks. FØD og FYS). 20 



Andel korridorpasienter somatikk  

21 

Andel korridorpasienter somatikk er 
på 2,3 % denne måned.  
Andel i samme periode i fjor var på 1,9 
%. 
Mål for korridorpasienter er 0%. 



Andel epikriser sendt innen 7 dager 

22 

Andel epikriser sendt innen 7 
dager er 88 % denne måned. Målet 
er 95%. 
 
Definisjonskatalogen fra Helse Sør-
Øst er det fra november gjort en 
forandring for epikriser: Antall 
epikriser sendt/gitt på 
utskrivingsdagen og andel av 
denne inneholder nå også 1 dag. 



Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning 
 

23 

Andel timeavtale sammen med 
bekreftelse av mottatt 
henvisning er 91 % januar 
måned.  Målet er 90 %. 
 
Andel timeavtale rapporteres 
etterskuddsvis en måned. 



Antall kontakter med passert planlagt tid   
 

24 



Antall ventende over 1 år totalt 
 

25 

Antall ventende over ett år er 22 
denne måned.  Dette er 2 flere enn 
samme måned i fjor, og 3 flere enn i 
forrige måned.   
 
  



Investeringer pr kategori 

Grafikken viser investeringsnivå totalt pr kategori i 2015-estimat 2018. 

26 



 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Webadresse:   www.vestreviken.no  
 

 
Vår bank: Danske Bank, Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22. 

 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
Orienteringer 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 20/2018 19.03. 2018 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 12. mars 2018  
 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 12. mars 2018 
Saksbehandler: Cecilie S. Monsen 
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Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Webadresse:   www.vestreviken.no  
 

 
Vår bank: Danske Bank, Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22. 

 

 
 

Bakgrunn  
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
 
 
 
Saksutredning  
 
1. Referat fra Brukerutvalget 5. mars 

Viser til vedlegg 1  
 

2. Foreløpig styreprotokoll fra Helse Sør-Øst 8. mars 2018 
Viser til vedlegg 2 
 

3. Oversikt over planlagte saker til styret pr mars 2018 
Viser til vedlegg 3 
 
 

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

1. Referat fra Brukerutvalget 5. mars 
2. Foreløpig styreprotokoll fra Helse Sør-Øst 8. mars 2018 
3. Oversikt over planlagte saker til styret pr mars 2018 
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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Toril Krogsund, Kjell Jensen, Lillemor 
Sandberg, Rune Hansen Gunnerød, Torun 
Viervoll, Franck Tore Larsen, Elisabeth 
Schwencke, Dordi S. Strand, Bjørn 
Tolpinrud 

Fra pasient- og brukerombudet:  

Anne-Lene Egeland Arnesen 

Fra administrasjonen: 

Administrerende direktør Nils F. Wisløff 
(sak 12/18), fagdirektør Halfdan Aass (sak 
16/18), helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa, og 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær) 

Møtedato: 05.03.2018 
Tidspunkt: 14:00-18:00 
Sted: Wergelandsgate 10, 

møterom Glitre 1 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Heidi Hansen 
 

 
Agenda: 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 = OK 
 Godkjenning av referat fra møte 12. februar 2018 

=OK 
 Videreføring av tidligere saker 
03/18 Status nytt sykehus i VVHF 

v/prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen 
Utsettes 

 Nye saker 
12/18 Direktøren har ordet  

• Det er ansatt ny administrerende direktør i  Vestre Viken: Lisbeth Sommervoll  
• Lier sykehus er nå nedlagt, Blakstad sykehus er fullt oppbygd og miljøene 

fusjonert med et felles fagmiljø 
• Avdeling for klinisk patologi på DS: Her foreligger nå en PWC-rapport som 

kartlegger de faktiske forhold rundt koding og fakturering. Det fremkommer at 
Vestre Viken ihht regelverket har overfakturert HELFO for ca 1 million kroner/år 
siden 2002-3. Feilaktige koblinger i datasystemet ligger til grunn for generering 
av denne merinntekten. Feilkoblingen opphørte ved innføring av ny versjon av 
datasystemet i 2017. På denne bakgrunn har HELFO politianmeld Vestre Viken 
med påstand om grovt bedrageri. Rapporten omtaler også systemsvakheter i 
tilknytning til varslingsinstituttet. Som et resultat av dette gjennomgås 
internkontrollsystemet i helseforetaket. Det er ikke dokumentert forhold i saken 
som har gitt konsekvenser for pasientene. 

• Sykehus i nettverk – tankegangen er hentet fra nasjonal sykehusplan 



 
 
 

2 
 

o Utkast til saksfremlegg ble fremlagt i møtet 
Saksfremlegget skal være ferdig mandag 12.3 – eventuelle innspill til fra 
Brukerutvalget må komme før dette 

o Vedtak: Utvalgets medlemmer gjennomgår utkastet og oversender 
samlede innspill til Toril som oversender disse til Halfdan Aass innen 
mandag 12.3 

 
13/18 Publisering av pasienthendelser 

v/spesialrådgiver Tor-Arne Engebretsen 
Utsettes 
 

14/18 Pasient- og Brukerombudet har ordet 
Gjennomgang av ombudets årsmelding – se vedlegg 
Tilgang hele årsmeldingen: 
https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/buskerud#%C3%85rsmeldinger 
 
Vedtak: Brukerutvalget takker for redegjørelsen. 
 

15/18 Oppdrag og bestilling 2018 for Vestre Viken HF 
v/fagdirektør Halfdan Aass 
Gjennomgang av dokumentet – se vedlegg. 
Vedtak: Brukerutvalget takker for gjennomgangen. 
Medlemmene oppfordres til å passe på at oppdragsdokumentet blir fulgt opp. 
 

16/18 Utviklingsplan 2035 for Vestre Viken helseforetak – godkjenning av høringsutkast 
v/arbeidsgruppa 
Utkast fra gruppa – se vedlegg. Dette ble gjennomgått og diskutert. 
Etter forslag fra Bjørn tas inn formuleringer om brukerorganisasjonenes betydning. 
Vedtak: Ytterlige kommentarer kan fortsatt sendes Torunn, hun sender oppdatert 
høringsnotat til postmottak@vestreviken.no innen fristen 23.3 
 

17/18 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 
Se vedlegg 

• Toril har vært på møte 28.2 i forbindelse med sammenslåingen Lier/Blakstad. Alt 
i rute med utflyttingen. Fikk omvisning i nye lokaler etter møtet, imponert over 
disse, det ser veldig bra ut for pasienter og pårørende 

• Andre tilbakemeldinger tas med neste referat 
 

19/18 Ønske om besøksrunde i Vestre Viken? 
Det er ønskelig med dette, prioritet bør være Hallingdal sjukustugu og Blakstad sykehus. 
Arbeidsutvalget ser på mulighet for dette, bla. praktiske forhold og kostnader 
 

 Eventuelt 
Intet 

 
 

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/buskerud#%C3%85rsmeldinger
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Møteprotokoll 

 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 8. mars 2018 

Tidspunkt: Kl 0915-1500 
 

020-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
JANUAR 2018 

 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2018 til etterretning. 
 
 



Styrets arbeid pr mars 2018 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 

11. januar   -  Møtested: Drammen 
Styreseminar  
Tema: Utviklingsplan 
gjennomgang  

29. jan  
 

- Utviklingsplan til høring  
-  

-  Møtested: Drammen 
Høringsfrist 23. mars 

 -  -  14. februar Foretaksmøte 
Styresamling i regi av HSØ 
OPD 2018 
Nytt styre? 

Mandag   
26. februar 

 
 

- Årlig melding 2017 
- Oversikt over eksterne tilsyn 2017 
- Oppdrag og bestilling 2018 
- Virksomhetsrapport pr 31. januar – kort/ 

PPT vedlegg 
-  

- Foreløpig styreprotokoll 1. februar 
HSØ 

- HAMU og SKU6. februar 
- Brukerutvalg 12. februar 
- Foretaksprotokoller 14. februar 
- Årsplan - oversikt over planlagte 

styresaker 
-  

Møtested: Drammen 
 
Notat: Sykehus i nettverk 
 
 

Torsdag 
 1. mars 

- Ansettelse av administrerende direktør -  Møtested: Oslo 

Mandag  
19. mars 

 
 

- Virksomhetsrapport februar kort/PPT 
vedlegg 

- Årsberetning/årsregnskap 
- LGG 2017 
- Revidering av investeringsbudsjettet 
- Sykehus i nettverk  

 

- Foreløpig protokoll fra styremøte i 
HSØ 8. mars 

- Brukerutvalg 5. mars 

Møtested: Bærum sykehus  
 
ØLP orientering om 
forutsetninger for 2019 
Nytt sykehus 
Møte med venneforeningene 

Torsdag  
3.mai 

 
 

- Virksomhetsrapport mars  
 

- ØLP 2018-2021 
- Utviklingsplan – sluttbehandling før 

oversendelse til HSØ 

- SKU 10. april 
- Brukerutvalg- 16. april 
- Foreløpig styreprotokoll l HSØ 25.-

26. april 
-  

Møtested: Blakstad (PHR 
omvisning/tema) 
 
Årsrapport pasientombudet?   
 



Styrets arbeid pr mars 2018 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 

- Rapport akuttkirurgi KS – DS/høring 
- Revidert strategi kvalitet, pasientsikkerhet 

og HMS 
- Forskning og innovasjonsstrategi 2018-

2022 
Mandag 
28. mai 

Ved behov 

Styreseminar? 
Ev. med virksomhetsrapport pr 1. tertial  
 

-  Møtested: ikke avklart/ 
Ringerike? 

Mandag 
25. juni 

 
 

- Virksomhetsrapport mai  - kort PPT 
Virksomhetsrapport 1. tertial  

o Eksterne tilsyn pr 1. tertial  
- Ledernes ansettelsesvilkår 2018 
- Styrets møteplan 2019 
- Status samhandling med kommunene 
- Videre arbeid med likeverdig helsetjenester 

til innvandrerbefolkningen 

- Brukerutvalg 4. juni 
- HAMU og SKU 5. juni  
- Sentralt kvalitetsutvalg 6. juni 

Protokoll fra styremøte i HSØ 14. 
juni 

-  
-  

Møtested: Drammen 
 
Dialogmøte med kommunene 14. 
juni (ordførermøte) kl.11 -13 
 
 

Mandag 
27. august 
Ved behov 

-  -   

Mandag 
24. september 

 
 

- Virksomhetsrapport 2. tertial 
-  

- Brukerutvalg 4. september 
- HAMU og SKU 4. september 
- Brukerutvalg 5. september  
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 13. september 
-  

Styresamling med overnatting 
Møtested: Kongsberg 
Gjennomgang av Samdata 
 

Mandag 
29. oktober 

 
Sted: 

- Virksomhetsrapport september kort/PPT 
vedlegg 

-  

- Brukerutvalg 8. oktober 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 18. oktober 
-  

Møtested:  
Dialogmøte med brukerutvalget 
Orientering om 
virksomhetsstatus og framdrift 
budsjett 2019 
 

Mandag - Virksomhetsrapport oktober kort/PPT - Brukerutvalg 5. november Møtested: Bærum 



Styrets arbeid pr mars 2018 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 

26. november 
 
 

vedlegg 
-  

- HAMU  og SKU 6. november 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ14. november 
-  

Budsjettseminar 2019 
Styreevaluering 
 

Mandag 
17. desember 

 
 

- Virksomhetsrapport november kort/PPT 
vedlegg 

- Budsjett og mål 2018 
- Oppnevning av nye medlemmer i 

Brukerutvalget 

- Brukerutvalg 3. desember 
- HAMU og SKU 4. desember 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 13. desember 
-  

Møtested: Drammen 
Julemiddag 
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