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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   26. februar 2018 
Møtetid:   kl. 12.00 -17.00 
Møtested:   Habiliteringavdelingens konferansesal, Drammen 
 
 
PROGRAM    
 
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: 26. februar 2018 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 02. 2018 
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Saksliste: 
 
GODKJENNINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 26. februar 

 
4/2018 

Godkjenning av styreprotokoll 29. januar 
Vedlegg:  

1. Foreløpig styreprotokoll 29. januar 
 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 

5/2018 

Situasjonen ved avdeling for klinisk patologi KMD og videre tiltak 
Vedlegg: 

1. Rapport PWC datert 25. februar 2018 
2. Tilbakemelding etter tilsyn, Arbeidstilsynet datert 20. februar 2018 

 

6/2018 

Årlig melding 2017 for Vestre Viken 
Vedlegg:  

1. Forslag til Årlig melding for 2017 for Vestre Viken  
2. Kliniske måleparametre 2017 
3. Årlig melding fra Brukerutvalget 2017 

 

7/2018 

Eksterne tilsyn – status pr. 3. tertial 2017 
Vedlegg:  

1. Oversikt status tilsyn Vestre Viken pr. 3. tertial 2017 
2. Fylkesmannens inspeksjon av tankanlegget ved Drammen sykehus  
3. Vedrørende Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Sykehuset Buskerud 

Vestre Viken HF  
 
Vedlegg 2 og 3 er ettersendt 23. september.  
Disse vedleggene omtaler sak som er kommet opp etter 3. tertial 2017. 

 

8/2018 

Virksomhetsrapportering pr januar  
Vedlegg: 

1. Virksomhetsrapportering pr. 31. januar 2018 (Powerpoint) 
2. Reviderte tiltaksplaner budsjett 2018 
3. Klinikk Drammen pr 31. januar 2018 (ettersendt 23. februar) 

 

9/2018  

Oppdrag og bestilling 2018 for Vestre Viken 
Vedlegg: 

1. Oppdrag og bestilling 2018 for Vestre Viken 
2. Styringsmål 2018 HOD  
3. Styringsmål 2018 HSØ 

 
ORIENTERINGER 
  10/ 2018 Orienteringer 

Vedlegg: 
1. Foreløpig styreprotokoll fra Helse Sør-Øst 1. februar 2018 
2. Referat fra HAMU 6. februar 
3. Referat fra SKU 6. februar 
4. Referat fra Brukerutvalget 12. februar 
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5. Foretaksprotokoll 1 for Vestre Viken 14. februar 
6. Foretaksprotokoll 2 for Vestre Viken 14. februar  
7. Oversikt over planlagte saker til styret pr januar 2018 

 
 ANDRE ORIENTERINGER 

 

Nytt sykehus i Drammen 
1. Orientering v/ prosjektdirektør Dag Bøhler Sykehusbygg HF 
2. Orientering v/ prosjektleder Ansgar Gabrielsen Utvikling av Drammen 

Helsepark 
 
Drøfting i styret 
 

 

Notat: Sykehus i nettverk 
 
Ettersendt 23. februar 
 
Drøfting i styret. 
 

BESLUTNINGSSSAK 
11/2018 Ansettelse av administrerende direktør i Vestre Viken  

 EVENTUELT 
 



 

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 29. januar 2018 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 4/2018 26.02.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møteprotokoll fra styremøte 29. januar 2018 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 19. februar 2018 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg:   1. Foreløpig møteprotokoll 29. januar 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 19. februar 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 
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Webadresse:   www.vestreviken.no  
 

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

 

 
 
 

 
 
 
Bakgrunn  
Tekst  
 
 
 
 
Saksutredning  
Tekst  
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Tekst  
 
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at …  
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1.  
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 Dato: 29. januar 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 92864147 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Styremøte 

Dato: 29. januar 2018 

Tidspunkt: Kl. 12 – 15. 40 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder  
Ingeborg Sivertsen  Nestleder 
Margrethe Snekkerbakken   Styremedlem 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Hildur Horn Øien  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 
Sheryl Swenson Direktør økonomi konstituert 
Britt Elin Eidsvoll Klinikkdirektør klinikk Drammen 
Jardar Hals Klinikkdirektør klinikk Bærum 
Wesley Caple Klinikkdirektør klinikk for medisinsk diagnostikk 
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 1/2018 Godkjenning av styreprotokoll 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Møteprotokoll fra styremøte 18. desember godkjennes. 
 
Beslutningssak 
 
Sak 2/2018 Utviklingsplan 2035 – høringsutkast 
 
Innledning ved administrerende direktør.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret tar høringsutkast til Utviklingsplan 2035 for Vestre Viken til orientering 
2. Styret ber om at foreliggende utkast til Utviklingsplan 2035 sendes på høring til berørte 

parter med høringsfrist 23. mars 2018, og om at endelig plan legges fram til 
styrebehandling i møte 30. april 2018 

 
 
Orienteringer 
 
Sak 3/2018 Orienteringer  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 

 
 

Andre orienteringer 
1. Økonomisk resultat pr desember 

 
Administrerende direktør orienterte om foreløpig resultat for 2017. Klinikkdirektør Britt 
Eidsvoll orienterte om resultat og tiltak for Drammen sykehus. Klinikkdirektør Jardar Hals 
orienterte om resultat og tiltak for Bærum sykehus. Wesley Caple orienterte om resultat og 
tiltak for klinikk for medisinsk diagnostikk. 
 

2. Datainnbrudd i HSØ 
 
Fagdirektør Halfdan Aass orienterte om saken. 

 
3. Nytt sykehus i Drammen 

 
Møtet lukkes med bakgrunn i styreinstruks § 5.11 
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Styreleder orienterte om rekrutteringsprosessen.  
 

Eventuelt 
Ingen saker under dette punktet. 
 
 
 
Drammen, 29. januar 2018 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen       Margrethe Snekkerbakken 
nestleder    
 
 
Hildur Horn Øien       Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
Harald Bergan      Liv Blom-Stokstad   John Egil Kvamsøe 



 

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  
 
Situasjonen ved avdeling for klinisk patologi KMD og 
videre tiltak 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 5/2018 26.02.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
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. 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.  

 
 

 
 

Drammen. 25.februar 2018  
 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
 

Dato: 25. februar 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Bakgrunn 
 
Avdeling for klinisk patologi i KMD har over tid vært fulgt opp i forhold til flere ulike områder. 
Det har vært reist kritikk rundt arbeidsmiljø og bemanningsforhold.  
 
I tillegg ble foretaket 2. oktober 2017 orientert av Drammen politikammer om at Vestre Viken 
HF allerede 25. april var politianmeldt av HELFO for grovt bedrageri knyttet til feil takstbruk for 
patologiprøver. 
På bakgrunn av politianmeldelsen besluttet styret i sak 47/2017 å be om en ekstern granskning 
av forholdene ved avdelingen. PricewaterhouseCoopers AS (PwC) ble engasjert til dette. 
Rapporten ble mottatt 25. februar 2018. 
 
Avdeling for klinisk patologi har også hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet 14. november 2017. Endelig 
rapport fra dette tilsynet ble mottatt 21. februar 2018.  
 
Denne saken tar opp i seg alle disse forholdene. 
 
Saksutredning  
Status ved avdelingen og strakstiltak 
Avdeling for klinisk patologi i KMD har over tid vært fulgt opp i forhold til flere ulike områder. 
Det har vært oppfølging og utredning av et varsel knyttet til arbeidsmiljø og ledelsen ved 
avdelingen i 2016, og våren 2017 uttrykte tillitsvalgte stor bekymring i forhold 
veiledningskapasiteten for LIS og høyt arbeidstrykk, og de stilte spørsmål rundt lokalenes 
egnethet. Det siste ble fulgt opp ved at tre arbeidsgrupper ble etablert for å utrede disse 
temaene. Arbeidsgruppene konkluderte høsten 2017 med både strakstiltak og langsiktige tiltak 
som skulle igangsettes av avdelingssjef. I sluttsalderingen av budsjett 2018 for Vestre Viken ble 
KMD styrket med 7 MNOK blant annet med bakgrunn i situasjonen ved avdeling for klinisk 
patologi.  
 
Vestre Viken mottok et varsel 8. januar 2016 om det psykososiale arbeidsmiljøet i avdelingen. I 
varslet rettes det kritikk mot flere forhold ved avdeling for klinisk patologi. Saken ble fulgt opp 
av Vestre Vikens varslingsutvalg som gjennomførte en forundersøkelse.  Saken ble etter 
forundersøkelsen overført til klinikkdirektøren i KMD i november 2016.  Det ble gjennomført 
ytterligere kartlegging (faktaundersøkelse) av bedriftshelsetjenesten. Den viste at det var 
kritikkverdige forhold i avdelingen. 
 
Høsten 2017 ble det konstituert ny avdelingssjef. Dagens konstituerte avdelingssjef har gjort 
ytterligere kartlegging og fremmet forslag til tiltak.  
 
Konstituert avdelingssjef beskriver utfordringer innen flere områder: bemanning som ikke er 
tilstrekkelig, lokaler som er små og med opplevd redusert luftkvalitet. Det beskrives også et 
behov for å gjennomgå plan for utskifting og fornying av utstyrsparken ved avdelingen. 
Avslutningsvis påpeker konstituert avdelingssjef at avdelingen har utfordringer knyttet til 
arbeidsmiljøet. 
 
Parallelt med foretakets egen gjennomgang av arbeidsmiljøet har Arbeidstilsynet gjennomført et 
tilsyn i avdelingen 14. november 2017. 
 
Endelig rapport med vedtak om 7 pålegg ble mottatt 21. februar 2018. Påleggene omhandler: 
registrering av arbeidstid, forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordningene, dokumentasjon på 
at arealbehovet er rett dimensjonert og forsvarlige, kartlegging og vurdering av inneklima for 

mailto:postmottak@vestreviken.no
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patologibygget i Amtmanns Bangs gate, plan for installasjon av ventilasjon i Tybringsgate 6, 
tiltak og plan for organisering, tilrettelegging og ledelse, beskrivelse av AMU sine 
arbeidsoppgaver og sammensetning og ledelse av utvalget. 
 
Tiltak 
Administrerende direktør har gitt fullmakt til å iverksette flere strakstiltak: 

• Den faste bemanningen økes med 5 årsverk (to patologer og tre bioingeniører, 
ytterligere to stillinger som patologer er under rekruttering ) 

• Det skal anskaffes ny fargemaskin slik at det er to for å sikre stabil drift 
• Det tas sikte på å leie tilleggsarealer i Bergstien 30 (nabobygg – ca 260 kvm) 
• Det installeres ventilasjonsanlegg i Tybringsgate 6 (kontorlokaler) i tråd med 

Arbeidstilsynets krav. 
 
PwC rapporten 
Vestre Viken mottok rapporten fra PwC den 25.februar 2018.  
 
Rapporten tar for seg to hovedområder:  
 
1. Refusjonsordningen og bruk av ulike takstkoder  
PwC redegjør for kodebruken og deres vurdering av de forhold som er avdekket. PwCs 
vurdering er at det er krevd urettmessig refusjon i perioden 2012 – 2017 på 8,4 MNOK. Det 
vurderes at dette representerer systematiske feil.  Feilene ligger i oppsettet i datasystemet 
Sympathy og ikke i den enkelte leges koding. Denne koblingen har vært etablert fra Sympathy 
ble innført i 2002, og ble rettet først delvis ved ny versjon av Sympathy i 2016, og fullt ut i løpet 
av 2017. Rapporten konkluderer med at merinntekten for foretaket er et økonomisk mislighold, 
og at de automatiske koblingene i Sympathy har vært bevisste handlinger.  
 
2. Foretakets håndtering av saken 
Foretaket har ikke gjennom sin internkontroll og revisjoner eller som oppfølging av ekstern 
varsling vært i stand til å avdekke de feil som er påvist av Helfo og PwC. Først i september 2017 
ble saken brakt fram med analyser til foretaksledelsen fra en intern revisjonsgruppe, og da var 
allerede foretaket anmeldt av Helfo til politiet uten at foretaksledelsen var klar over dette.  
Etter PwCs vurdering kunne forholdene knyttet til bruk av refusjonstakster vært avdekket 
tidligere dersom Vestre Viken hadde hatt en bedre håndtering og oppfølging av varsler om 
kritikkverdige forhold. PwC har ikke foretatt full gjennomgang av internkontrollsystemet til 
Vestre Viken. Det fremholdes at enkelte typer avvik er det vanskelig å beskytte seg mot. Dette 
gjelder spesielt i saker hvor handlingene har vært bevisste, og det kreves spesiell kompetanse 
for å avdekke. Begge forhold gjør seg gjeldende i denne saken. PwC konkluderer med at 
internkontroll og internrevisjon som gjelder misligholdsaker er utilstrekkelig i foretaket. 
 
Viktige forebyggende tiltak som foreslås er opplæring av ansatte og gjennomføring av 
risikovurderinger.  I tillegg foreslår PwC et helhetlig rammeverk for forebygging og avdekking av 
misligheter med klare ansvarsforhold, forebyggende systemer, gjennomføring av kontroller 
samt oppfølging og adekvate reaksjoner. 
 
Vestre Viken har en etablert fullmakts- og ansvarsstruktur. Foretaket har ikke etablert egen 
uavhengig internrevisjon, da denne funksjonen etter helseforetaksloven er lagt til eier, Helse 
Sør-Øst RHF. Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjør revisjoner i helseforetakene etter 
revisjonsplan vedtatt av styret i det regionale foretaket. Det enkelte helseforetak kan også be om 
revisjon fra konsernrevisjonen, noe Vestre Viken har gjort ved enkelte anledninger. 
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Vestre Viken sine rutiner og organisering for varsling med varslingsutvalg anbefaler PwC  at 
tydeliggjøres, idet den nåværende strukturen medfører uklare styringslinjer og ansvarsforhold.        
 
Administrerende direktør har mottatt rapporten først 25. februar 2018, og har derfor behov for 
å igangsette et arbeid for at PwCs anbefalinger kan gjennomføres på en god måte. 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
 
Avdeling for klinisk patologi er en viktig og sentral virksomhet i foretaket. Avdelingen har hatt 
høy aktivitet og knapp bemanning samt utfordrende lokaler gjennom mange år. I 2015-2016 ble 
noen av lokalene oppgradert og utstyret ble fornyet. Gjennomgangen nå viser at dette ikke har 
vært tilstrekkelig. Bakgrunnen for forsiktighet med kostnadskrevende tiltak når det gjelder de 
bygningsmessige tiltak, er det faktum at foretaket skal bygge et helt nytt sykehus i Drammen.  
 
I og med at det gjenstår 6-7 år før nytt sykehus kan tas i bruk, og det er helt kritisk at avdelingen 
har tilstrekkelig attraktivitet og arbeidsforhold, mener administrerende direktør at det er 
nødvendig å bruke noen millioner kroner for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet nå. 
Administrerende direktør viser også til at budsjettet ble styrket med 7 millioner kroner i 
budsjettbehandling for 2018, og ser dette som et klart uttrykk for et ønske om å styrke avdeling 
for klinisk patologi. Administrerende direktør vil likevel minne om at en slik styrking vil være 
krevende å gjennomføre uten at klinikken risikerer et budsjettavvik.  
 
Pålegg fra Arbeidstilsynet vil bli fulgt opp innenfor gitte frister. 
 
Administrerende direktør vil samtidig anerkjenne den solide innsatsen de ansatte ved avdeling 
for klinisk patologi har gjort i en krevende tid med en utfordrende arbeidssituasjon.  
 
Administrerende direktør ser svært alvorlig på de forhold som fremkommer i PwC sin eksterne 
undersøkelse.   
Rapporten gir et godt grunnlag for vårt videre arbeid med å utbedre de forhold som er påpekt. 
 
Administrerende direktør vil på denne bakgrunn foreta en gjennomgang av 
internkontrollsystemet i foretaket og opplæringssystemer for takstbruk. Varslingsutvalgets 
mandat, kompetanse og retningslinjer vil også bli revidert. Dette kommer i tillegg til de allerede 
beskrevne tiltak som er besluttet for avdeling for klinisk patologi.  
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Rapport PWC datert 25. februar 2018 
2. Tilbakemelding etter tilsyn, Arbeidstilsynet datert 20. februar 

2018 
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Vestre Viken HF 

Rapport fra ekstern 

undersøkelse av takstbruk 

ved Avdeling for Klinisk 

Patologi 
 

 

  

 

Dato 25.02.18 



www.pwc.no 

 

 

Vestre Viken HF 

Att: Kari Jussie Lønning 

 

 

25. februar 2018 

 

 

 

Rapport fra undersøkelse av takstbruk m.m. ved Avdeling for Klinisk 

Patologi 

PwC viser til oppdragsavtale fra Vestre Viken datert 6. oktober 2017. Vedlagt følger 

vår rapport fra undersøkelsen.  

 

Med vennlig hilsen, 

PricewaterhouseCoopers AS 

 

Gunnar Holm Ringen 

Partner 

PwC Gransking  
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1 Introduksjon 
1.1 Bakgrunn og mandat 
25. april 2017 anmeldte Helfo Vestre Viken Helseforetak (Vestre Viken) for å ha krevd og mottatt urettmessig 

refusjon av utgifter til poliklinisk helsehjelp. Kravene skal ha kommet fra helseforetakets avdeling for klinisk 

patologi (heretter benevnt avdelingen) og være knyttet til bruken av ulike takstkoder ved fremstilling og 

undersøkelse av prøver.   

 

Den 6. oktober 2017 ble PricewaterhouseCoopers AS (PwC) engasjert av Vestre Viken for å gjennomføre en 

uavhengig gransking (utvidet revisjon) med følgende mandat: 

 

1. Det skal undersøkes i hvilken grad gjeldende regelverk for koding ikke er fulgt herunder: 

-          Omfanget av feilkodingen og hvordan den har vært utført? 

-          Hvem som har vært involvert og på hvilken måte? 

-          Andre relevante forhold i tilknytning til feilkodingen 

2. Dersom granskingen avdekker kritikkverdige forhold som ikke er knyttet til regelverk for koding, men 

som er av en slik art at det bør undersøkes, skal granskingen også omfatte slike forhold. 

3. Det skal vurderes om avdekkede handlinger kan innebære brudd på helseforetakets rutiner og 

retningslinjer. 

4. Avhengig av funn under punkt 1 og 2 skal det undersøkes og vurderes i hvilken grad helseforetaket 

kunne ha avdekket brudd på regelverk ved hjelp av organisatoriske/regulatoriske tiltak. 

5. Dersom funnene tilsier det, skal PwC fremme forslag til organisatoriske/regulatoriske tiltak som skal 

forhindre brudd på regelverk for koding. 

6. Funn, vurderinger og anbefalinger skal presenteres i en rapport til direktøren.  

 

1.2 Gjennomføring 
Undersøkelsen har blitt gjennomført ved innhenting av dokumenter fra oppdragsgiver og oppdragsgivers 

representanter, intervjuer av nåværende og tidligere ansatte, hovedsakelig fra avdeling for patologi samt ved 

sikring og analyse av elektroniske spor.  

 

Nærmere om innhentet dokumentasjon fra oppdragsgiver: 

I medhold av revisorloven § 5-2 (3) har PwC har innhentet følgende dokumenter fra oppdragsgiver eller dennes 

representanter: 

 

- Personalmappe tilhørende tidligere leder for avdeling for patologi 

- E-post korrespondanse og annen dokumentasjon i tilknytning til varsler om kritikkverdige forhold ved 

avdeling for patologi 

- Reiseregninger fra Avdelingsleder 

- Intern revisjonsrapport fra revisjon knyttet til bruk av takskoder ved avdeling for patologi med 

tilhørende dokumentasjon gjennomført av Vestre Viken 

- Styremøteprotokoller  

- Dokumenter i tilknytning til Helfos kontroll av takstbruk ved avdeling for patologi samt anmeldelse til 

politiet med tilhørende dokumentasjon 

- Varslingsrutiner 

- Møtereferater fra behandling av saker i varslingsutvalget 
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I tillegg har vi mottatt dokumentasjon fra de som er intervjuet. I hovedsak gjelder dette: 

 

- Dokumentasjon mottatt fra varsler (tidligere ansatt) 

- Dokumentasjon mottatt fra systemansvarlige for Sympathy. Dette gjelder i hovedsak uttrekk av 

statistikk fra systemet, samt noe e-post korrespondanse 

- Legemøtereferater for avdeling for patologi, samt e-post korrespondanse i tilknytning til saker 

behandlet i legemøter 

 

PwC har gjennomført intervjuer og hatt samtaler med 27 personer både nåværende og tidligere ansatte ved 

Vestre Viken, hovedsakelig ansatte ved avdeling for patologi. 

 

De fleste intervjuene er det skrevet referat fra som er forelagt den enkelte for godkjenning. Det er i tillegg 

gjennomført særskilt kontradiksjon av rapportutkast fra undersøkelsen med avdelingsleder og tidligere 

Klinikkdirektør. 

 

Informasjonskildene for de elektroniske sporene stammer fra følgende kilder disponert av Avdelingsleder: 

 

- Laptop  

- Stasjonær PC  

- Hjemmeområde fra fellesdisk  

- E-post konto 

- Fullstendig backup/arkiv av gammel e-post 

- Fullstendig backup/arkiv fra privat- og felles hjemmeområde 

 

Innsyn i e-poster og filer er gjennomført i tråd med personopplysningsforskriften, kapittel 9.  

 

 

1.3 Forbehold og kontradiksjon 
Informasjon som er gjengitt i denne rapporten bygger utelukkende på den dokumentasjonen vi har fått tilgang 

til, informasjon fra møter og intervjuer med ansatte og tidligere ansatte samt vår egen innhenting og 

gjennomgang av elektroniske spor. Som ledd i undersøkelsen har vi foretatt normal avstemming og prøving av 

påliteligheten i informasjonen. Utover dette tar ikke PwC ansvar for feil i rapporten som skyldes feil i 

grunnlagsmaterialet som er mottatt. Ved innhenting av data/statistikk fra det kliniske systemet Sympathy ble 

det underveis i undersøkelsen funnet avvik mellom mottatt data og faktiske registrerte data. Dette gjaldt blant 

annet data knyttet til hvor mange prøver den enkelte lege hadde vært registrert som medansvarlig for, samt 

hvilke prøver som faktisk hadde blitt sendt inn til Helfo og blitt refundert. For å minske risikoen for feilkilder i 

data fra Sympathy har PwC innhentet data både fra systemansvarlig ved avdelingen, regnskapsavdelingen og 

Sykehuspartner og gjort avstemminger. Det er funnet små avvik som ikke har betydning for innholdet i 

rapporten. PwC tar likevel forbehold om feil som skyldes svikt i data-uttrekkene.  

 

Faktagrunnlaget til denne rapporten er forelagt Avdelingsleder for patologi for kontradiksjon. Øvrige 

bidragsytere er forelagt relevante deler av rapporten til uttalelse. Beskrivelsen av refusjonssatsene for patologi i 

poliklinikkforskriften er uklare på flere punkter. PwC har ikke gjort en juridisk vurdering og tar forbehold om 

mulig feiltolkning. Særlige uavklarte forhold knyttet til forskriften er omtalt nærmere der det har relevans for 

undersøkelsen. 
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Denne rapporten er utarbeidet for, og på oppdrag fra, Vestre Viken helseforetak i tråd med mandatet for 

oppdraget. PwC tar ikke ansvar for skade som kan oppstå som følge av at rapporten senere behandles i strid 

med formålet. 
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2 Avdeling for klinisk patologi og 

refusjonsordningen 
2.1 Kort om avdeling for klinisk patologi 
Vestre Viken består av 4 somatiske sykehus i området vest for Oslo (Bærum, Ringerike, Kongsberg og 

Drammen). Helseforetaket har i dag ca. 10 000 ansatte. Avdeling for klinisk patologi er organisert under klinikk 

for medisinsk diagnostikk og er lokalisert ved siden av Drammen sykehus. Avdelingen dekker behovet for 

patologi for alle sykehusene i Vestre Viken og for de fleste allmennpraktikere og spesialister i Buskerud. 

Avdelingen er også godkjent som utdanningsinstitusjon og har ansvar for utdanning av spesialister i patologi. 

Legene er organisert i organ-grupper: gastro, uro, mamma og gyn. Avdelingen har ca. 55 ansatte fordelt på 

følgende stillinger: 11 overleger, 5 leger under spesialisering, 35 bioingeniører/ preparanter og 4 

kontormedarbeidere. Pr. i dag produserer avdelingen ca. 70 000 prøveresultater i året. 

 

2.2 Refusjonsordningen 
Refusjonsordningen for patologi reguleres av forskrift om poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. 

Satsene for patologi framkommer av forskriftens kapittel 4 avsnitt 5. Satsene er inndelt både etter type 

undersøkelse og omfang. I tillegg gis det refusjon for merarbeid knyttet til enkelte av undersøkelsene.  

 

Avdelingen bruker det kliniske systemet Sympathy som system for behandling av informasjonsflyten og 

refusjonsordningen for prøvene. Hver prøve mottas sammen med en rekvisisjon. Rekvisisjoner kommer dels 

inn elektronisk i Sympathy og dels utenfor systemet i papirform. Rekvisisjoner som kommer i papirform 

registreres manuelt i Sympathy. 

 

Refusjonsordningen inngår som en av flere finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten som har sine 

hovedinntektskilder fra rammetilskudd og innsatsstyrt finansiering (ISF). Refusjonsordningen i 

poliklinikkforskriften er i likhet med ISF ordningen også innsatsfinansiert. Poliklinikkforskriften forutsetter at 

pasienten behandles ved en poliklinikk. Det gis ikke refusjoner for inneliggende pasienter. Disse ivaretas av 

rammetilskuddet og eventuelt ISF-ordningen. 

 

2.3 Patologiske takstkoder i Poliklinikkforskriften 
Forskriften gir ulike refusjonssatser avhengig av fremstilling og behandling av prøver. Det er gjort en inndeling 

basert på hvilken type prøve som fremstilles og undersøkes. Fremstilling og undersøkelse av vevsprøver gir 

eksempelvis mellom kr. 62 og kr. 363 i refusjon1 avhengig av omfanget. Fremstilling og undersøkelse av 

celleprøver gir mellom kr. 26 og kr. 171 i refusjon avhengig av typen prøver. 

 

Prosessen med fremstilling av vevsprøvene starter med at vevet fikseres i en væske. Som regel innebærer det at 

vevet legges i formalin. For å unngå uønsket vevsforandring legges prøvene gjerne i formalin av rekvirenten før 

denne sendes til avdelingen. Fikseringen virker kjemisk på vevet og hindrer nedbrytning, slik at vevet kan 

fremstilles videre for mikroskopisk undersøkelse. Fikseringen kan ta et par dager. I fremstillingsprosessen av 

prøven støpes vevs-snittene i parafinblokker slik at de kommer i fast form. Deretter skjæres det tynne snitt som 

farges og legges mellom to glassplater (objektglass og dekkglass). Når patologen får prøvene til undersøkelse får 

                                                             
1 Satser for 2017 
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hun objektglassene levert på brett med plass til 20 på hvert brett. Undersøkelsen/granskingen av prøvene skjer 

i mikroskop. Resultatet fra undersøkelsen (diagnosen) registreres i Sympathy og sendes til rekvirerende 

poliklinikk. Dersom flere enn én bioingeniør/lege/patolog undersøker prøven registreres det en medansvarlig 

for undersøkelsen i Sympathy.  

 

En del av fremstillingsprosessen av en vevsprøve innebærer tilsetning av farge (normalfarge). Ved undersøkelse 

av en prøve i mikroskop, kan patologen komme til at det ikke er tilstrekkelig med normalfarging for å komme 

frem til et resultat. Patologen legger da inn en bestilling (i Sympathy) på spesialfarging. Det finnes ulike typer 

spesialfarger. På samme måte kan det være nødvendig at det tas et nytt snitt dypere i vevet. Dypere snitt og 

spesialfarging inngår i den ordinære taksten. 

 

2.4 Takstkode 705R 
For tidkrevende undersøkelser av vevsprøver gir forskriften mulighet for ekstra refusjon. Refusjonen gis ikke 

for fremstillingen av vevsprøvene, men for det spesifiserte legearbeidet under forutsetning av at det oppfylles 

visse tidskrav avhengig av typen prøve og omfang. Det gis ikke refusjon dersom det spesifiserte legearbeidet tar 

mindre enn en halvtime. De aller fleste undersøkelser tar langt mindre tid. 

 

Etter PwCs syn må vurderingen av om koden skal utløses gjøres av den enkelte patologen/legen som 

gjennomfører undersøkelsen. Alternativt dersom det er flere leger involvert, så må hovedansvarlig patolog gjøre 

denne vurderingen i samråd med medansvarlig.Takstkode 705R kan ikke benyttes ved undersøkelse av 

celleprøver. 

 

2.5 Takskode 705L 
I enkelte tilfeller, under et kirurgisk inngrep, kan det være behov for å få analysert en vevsprøve før operasjonen 

avsluttes. Da vil det være for tidkrevende å fremstille prøven ved å legge vevet i formalin. Metoden som da 

benyttes kalles Frysesnitt, hurtigdiagnostikk. Den gjør det mulig å få vevet undersøkt og stilt diagnose før 

operasjonen avsluttes. Metoden er arbeidskrevende og gir særskilt refusjon etter takstkode 705L. Etter PwCs 

syn er takstkode 705L forbeholdt «Frysesnitt» og ikke andre typer prioriterte prøver. Det gjøres oppmerksom 

på at Helfo har innhentet en uttalelse fra sakkyndig i forbindelse med gjennomføring av kontroll ved 

takstbruken på avdelingen. Uttalelsen fra sakkyndig er ikke i tråd med PwCs oppfatning om 

anvendelsesområdet for takstkode 705L. Dette redegjør vi nærmere for i avsnitt 3.4.7. 

 

For nærmere beskrivelse av patologi og takstkodene vises det til vedlegg til rapporten (kapittel 6). 

 

2.6 Helfos kontroll av kodepraksis ved avdelingen 
22. juli 2016 sendte Helfo brev2 til Vestre Viken v/avdeling for patologi. I brevet varslet Helfo om at det ble 

gjennomført kontroll av refusjonskrav fra avdelingen. Det ble bedt om utlevering av dokumentasjon samt svar 

på spørsmål knyttet til takstbruken. Brevet ble besvart3 av Avdelingsleder den 8. august. Det framgår av brevets 

siste side at det skal være sendt kopi til daværende Klinikkdirektør. Klinikkdirektør, klinikkledelsen eller 

foretaksledelsen mottok ikke kopi av dette brevet og ble ikke gjort kjent med den pågående kontrollen. Det er 

PwCs vurdering at måten kontrollen ble imøtegått og besvart av Avdelingsleder og at det feilaktig framgikk av 

brevene fra Avdelingsleder at Klinikkledelsen ble holdt orientert kan ha bidratt til at Helfo valgte å anmelde 

forholdet til politiet. 

                                                             
2 Vedlegg side 419 
3 Vedlegg side 424 
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3 Oversikt over bruken av ulike 

takstkoder 
3.1 Kommentarer til refusjonsordningen i forskriften 
I all hovedsak ivaretas refusjonsordningen gjennom automatiserte koplinger, for patologisk avdeling sin del, 

ved bruk av systemet Sympathy. Den enkelte patolog har i liten grad befatning med refusjonssatsene da disse er 

lagt inn automatisk i systemet. Omfanget av vevsprøvene blir registrert i prøvemottaket og danner grunnlag for 

hvilken takst som refunderes. 

 

Refusjonskravet blir innsendt elektronisk en gang i måneden på bakgrunn av de dataene som er blitt registrert. 

Risikoen for alvorlige feil knyttes derfor i liten grad til handlinger som den enkelte gjør. Det kan forekomme 

manuelle registreringsfeil, ved for eksempel at en prøve fra en inneliggende pasient blir registrert som en 

poliklinisk prøve og dermed feilaktig inkludert i refusjonsgrunnlaget. Som gjengitt i avsnitt 3.4.3 har dette 

sannsynligvis forekommet. Dersom det skal oppnås urettmessige refusjoner av stort omfang, må det derimot 

være gjort systematiske feil eksempelvis igjennom oppsett og konfigurasjon av systemet. Etter PwCs syn er det 

nettopp det som er tilfellet ved avdelingen.  

 

3.2 Innhentede data 
Fra Sykehuspartner har vi mottatt data fra 2002 til 2017, som skiller mellom undersøkte prøver fra 

inneliggende pasienter og prøver fra poliklinikk. Det er bare sistnevnte som er innsendt til Helfo og som danner 

grunnlag for refusjon. Om lag 90 prosent4 av undersøkte prøver er registrert som polikliniske prøver. I det 

følgende omhandles kun polikliniske prøver (hvis ikke annet fremgår). 

 

3.3 Kopling av takstkode 705R mot bruk av medansvarlig 
Patologene/legene ved avdelingen har i det alt vesentlige ikke manuelt registrert bruk av takstkode 705R selv 

om tidskravet ville vært oppfylt. Tilgjengelige data5 viser at det isteden har eksistert en automatisk kopling i 

Sympathy mellom registrering av medansvarlig for en prøve og takstkode 705R. Dette har gjort at taksten har 

blitt utløst ved registrering av en medansvarlig lege/patolog uavhengig av om tidskravet er oppfylt. 

 

Basert på statistikken tilbake til 2002 er det vår oppfatning at takstkoden 705R har blitt koplet opp mot 

registrering av medansvarlig helt tilbake til 2002/2003. Det er vår vurdering at dette har vært gjort som 

bevisste handlinger av tidligere avdelingssjef og det ble ikke opplyst til Helfo under kontrollen.  

 

Koplingen kan best illustreres ved å sammenholde data for registrering av medansvarlig mot registrering av 

takskode 705R: 

 

                                                             
4 Basert på beregning utført av PwC for årene 2012-2017 
5 Både uttrekk fra Sympathy og informasjon fra IKT/Systemansvarlig  
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Sympathy har to koder for de tilfellene det er flere enn en lege/patolog som undersøker en prøve, henholdsvis 

kodene «M» og «K», hvorav M står for medansvarlig, mens K betyr at en lege/patolog er konsultert. I de 

tilfellene hovedansvarlig lege eller en av sekretærene har registrert en lege/patolog som «M» eller «K» har dette 

medført at takstkode 705R har blitt debitert. Den automatiske koplingen mellom disse registreringene og 

takstkode 705R har eksistert helt tilbake til 2002/2003. 

 

3.4 Beregning av urettmessig refusjon  

3.4.1 Automatisk debitering av takstkode 705R 
Patologene/legene har kun i svært få tilfeller sagt at de manuelt har lagt inn merarbeidstaksten 705R på prøver. 

Dette skyldes blant annet det faktum at det er svært tidkrevende å legge inn taksten i Sympathy, samt at mange 

vet heller ikke hvordan de skal legge den inn. Videre holder ikke patologene oversikt over arbeidstiden på en 

prøve og tar dermed ikke stilling til om takstkoden kan benyttes. Takstkoden har vært automatisk koblet i 

systemet, som vist over. 

 

Systemet med automatisk debitering sammenholdt med manglende manuelle registreringer gjør det vanskelig å 

beregne eksakt omfang av urettmessige refusjoner, bortsett fra i de tilfelle takstkoden er benyttet for celleprøver 

eller andre prøver som takstkoden ikke kan kombineres med. 

 

Av vedlegg til anmeldelsen framkommer det at Oslo Universitetssykehus (OUS) har benyttet takstkode 705R på 

10 prosent6 av takstgrunnlaget (prøver som takstkoden kan kombineres med i henhold til forskriften). Som vist 

ovenfor har patologisk avdeling i Vestre Viken brukt takstkoden i gjennomsnitt for 26 prosent av alle takstkoder 

i perioden 2002-2017. Dette gjelder imidlertid for alle takstkoder – også de som 705R ikke kan kombineres 

med (i hovedsak celleprøver). Tas det utgangspunkt i takstkoder som 705R lovlig kan kombineres med har 

patologisk avdeling i gjennomsnitt benyttet takstkoden for 83 prosent av takstgrunnlaget. I 2009 var denne 

andelen på hele 142 prosent. Det betyr at taksten enten ble benyttet i kombinasjon med koder som ikke er tillatt 

                                                             
6 Fra Helfos anmeldelse av Vestre Viken HF 
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i henhold til forskriften, eller at taksten ble benyttet flere ganger per tillatte takst. Dersom vi tar utgangspunkt i 

at OUS andel på 10 prosent er et beste estimat for en «rettmessig» andel av takstgrunnlaget også for Vestre 

Viken, finner vi at rettmessige refusjoner knyttet til 705R ville vært kr. 2 286 897 i perioden 2002-2017. 

 

 
Tabell 1: Beregning rettmessig refusjon takst 705R 

 

3.4.2 Automatisk debitering av takstkode 705L 
22. juli 2016 sendte Helfo brev til Vestre Viken v/avdeling for patologi. I brevet varslet Helfo om at det ble 

gjennomført kontroll av refusjonskrav fra avdelingen og det ble bedt om utlevering av dokumentasjon samt svar 

på spørsmål knyttet til takstbruken. Under kontrollen kom det fram at avdelingen hadde benyttet takstkode 

705R i tilknytning til celleprøver. I Avdelingsleders svarbrev til Helfo av 8. august 2016 framkommer følgende: 

 

“Når det gjelder takst 705l lyder denne: «Frysesnittsundersøkelser, hurtigdiagnostikk». Med 

hurtigdiagnostikk oppfatter jeg CITO-besvarelser, og jeg kan vanskelig se at det finnes annen form for 

hurtigdiagnostikk enn når rekvirent har spesifikt bedt om CITO-besvarelse. Jeg ser imidlertid at vi nok har 

brukt takst 705R merarbeid på kr. 53,- istedenfor 705l som er kr. 84,-, og som ville vært riktig takst ved CITO-

besvarelser.” 

 

Denne vurderingen er PwC ikke enig i. Etter vårt syn er takstkode 705L forbeholdt frysesnitt. CITO er 

betegnelsen på prioriterte prøver. Typisk er at undersøkelse av kreftprøver må prioriteres fremfor andre prøver. 

I september 2016 ble det gjort en kopling i Sympathy der alle prioriterte prøver ved avdelingen (CITO-prøver) 

automatisk ble debitert med takstkode 705L. Koplingen innebar en økning i bruken av takskode 705L på hele 

2756 prosent fra 2015 til 2016. Som nevnt har Helfos sakkyndig under kontrollen gitt utrykk for at takskode 

705L kan benyttes for CITO-prøver. I avsnitt 3.4.7 gjennomgås uttalelsen fra sakkyndig. 

 

 År
 T akst-

grunnlag

 Faktisk 

antall 7 05R

 Faktisk 

andel 7 05R 

m ot 

takstgr.lag

 Forventet 

antall 7 05R 

(antar 10%)

 T akst (kr)

 Rettm essig 

andel 

refusjon

2002 2 529 83 3 % 253 108 27  313

2003 14 937 10 249 69 % 1 494 108 161 37 9

2004 15 7 86 10 830 69 % 1 57 9 108 17 0 489

2005 26 598 13 395 50 % 2 660 93 248 263

2006 19 257 17  125 89 % 1 926 52 100 136

2007 18 909 15 824 84 % 1 891 49 93 128

2008 20 109 21 968 109 % 2 011 44 89 050

2009 21 013 29 87 9 142 % 2 101 46 96 284

2010 21 7 55 28 962 133 % 2 17 6 46 100 07 3

2011 27  569 32 07 0 116 % 2 7 57 48 131 411

2012 29 542 32 440 110 % 2 954 49 144 47 9

2013 30 001 28 067 94 % 3 000 51 152 47 4

2014 32 443 30 462 94 % 3 244 53 17 1  429

2015 32 831 33 215 101 % 3 283 52 17 1  054

2016 37  57 8 21 386 57  % 3 7 58 53 198 652

2017 43 638 2 804 6 % 4 364 53 231 281

Sum 394 495 328 7 59 83 % 39 450 2 286 897
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For data innsendt til Helfo fra januar til og med september 2016 var det kun registrert ett tilfelle av takstkode 

705L, mot 2 227 tilfeller i data innsendt fra oktober til desember. Dette korresponderer med informasjon om at 

takstkoden har vært automatisk koblet i Sympathy fra september 20167. Det har ikke vært noen 

frysesnittundersøkelser på patologisk avdeling i denne perioden (september 2016- desember 2017), dermed 

antas all bruk av takstkoden 705L å være uberettiget. Beste estimat på urettmessig refusjon er da kr 894 096. 

 

3.4.3 Mulige urettmessige refusjoner knyttet til inneliggende pasienter 
Som nevnt over gjelder refusjoner i henhold til forskriften kun polikliniske prøver. Det kan altså ikke kreves 

refusjon fra inneliggende pasienter på sengeposter. Det er rekvirentens ansvar å registrere korrekt pasientstatus 

på remissen til henholdsvis P (poliklinikk) og I (inneliggende). Papirremisser registreres inn i Sympathy i 

prøvemottaket. Dersom rekvirenten ikke har fylt ut remissen med pasientstatus, vil den som registrerer 

remissen i Sympathy avgjøre om det er P eller I.  

 

Det er uansett mulig i systemet å velge enten P eller I, og ettersom registreringen er manuell kan en feil 

registrering dermed gi urettmessig refusjon. PwC har mottatt en oversikt over hvilke rekvirenter som er 

poliklinikker og hvilke som er sengeposter (rekvirentstatus). Oversikten er ikke kvalitetssikret med hensyn til 

om rekvirenten kan ha hatt polikliniske pasienter, men antas for det vesentlige å gi et riktig bilde.  

 

Sammenligner man refusjoner mot oversikt over rekvirentstatus (inneliggende eller poliklinisk) finner man at 

det er krevd refusjon for prøver fra rekvirenter som avdelingen har registrert som inneliggende pasienter. Det 

er krevd refusjoner for prøver fra slike rekvirenter for til sammen kr.  

kr. 1 020 390 i perioden 2012-2017. 

 

Kirurgisk sengepost (K1-DS) ved Drammen sykehus er største rekvirent som avdelingen selv har merket med 

«I» og som har fått prøvene registrert med «P» i systemet. I perioden 2012-2017 er det krevd til sammen kr. 

194 576 i refusjoner for prøver fra kirurgisk post. Det må tas forbehold om at disse refusjonene kan gjelde 

polikliniske undersøkelser selv om rekvirenten i hovedsak har inneliggende pasienter.  

 

I tabellen i avsnitt 3.4.4 har vi beregnet et estimat på urettmessige refusjoner for perioden 2002-2017. Det skal 

bemerkes at det ikke er mulig å gjøre en eksakt beregning av dette all den tid avdelingen i det vesentlige ikke 

har gjort manuelle registreringer av takstkode 705R for de undersøkelsene som ville kvalifisert til bruk av 

taksten. I beregningen nedenfor har vi tatt utgangspunkt i samtlige registreringer av takstkoden og beregnet et 

estimat for rettmessig andel for refusjoner. Det påpekes at tallene baserer seg på innsendte refusjonskrav og 

ikke faktisk refunderte beløp. Sammenligner vi disse for perioden 2012-2017 er differansen mellom faktisk 

refusjon og refusjonskrav på 0,5 prosent. Dette utgjør kr. 0,2 millioner for disse 6 årene. Dette gjelder totale 

refusjoner for alle takstkoder. I beregningen nedenfor er det tatt høyde for denne differansen ved avrunding 

ned til nærmeste 100 tusen. 

 

Tabellen inneholder også beregningen av urettmessig refusjon for takstkode 705L, men ikke beregning av 

urettmessig refusjon som følge av feildebiteringer for inneliggende pasienter. 

 

Uttrekk av data fra Sympathy viser at takstkode 705R har vært koplet opp mot en rekke andre analysekoder i 

systemet. Hovedsakelig gjelder dette dersom vevsprøvene fremstilles med bruk av spesialfarging. Som nevnt 

over er spesialfarging inkludert i den ordinære taksten og gir ikke i seg selv grunnlag for debitering av takskode 

705R.  

                                                             
7 Data fra september blir innsendt i oktober 
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3.4.4 Oppsummering – estimert beregning av urettmessige refusjoner 

Ved beregning av urettmessige refusjoner er det tatt utgangspunkt i at estimert legitim bruk av takstkode 705R 

ville utgjort 10 prosent av takstgrunnlaget og at all bruk over dette nivået er urettmessig. I tillegg anses bruk av 

takstkode 705L for CITO-prøver som urettmessig samt bruk av takskode 705R som følge av automatiske 

koplinger mot spesialfarging og andre analysekoder. 

 
Tabell 2: Estimat for urettmessig refusjoner per år  

 

I perioden 2012-2017 utgjør estimert urettmessige refusjon for takst 705R og 705L ca.  

kr. 7,4 millioner.  

 

I tillegg er det anslått urettmessig refusjoner som følge av feil-debiteringer for inneliggende pasienter i perioden 

2012-2017 med kr. 1 020 390. 

 

Urettmessig refusjon er da estimert til å utgjøre ca. kr. 8,4 millioner i perioden 2012-2017. 

 

Grunnen til at vi viser beregningen for perioden 2012-2017 er fordi det ikke er gitt at det er korrekt å beregne et 

mulig tilbakeføringsbeløp helt tilbake til 2002. Det er et rettslig spørsmål hvilket beløp som bør tilbakebetales. 

Dette beror blant annet på hvordan risikoen for tapet skal fordeles. PwC ikke har tatt stilling til dette 

spørsmålet. Beregnede urettmessige refusjoner for feil bruk av takskodene 705R og 705L viser at det er utbetalt 

ca. 16,6 millioner for mye i perioden. Med tillegg av beregningen for inneliggende pasienter utgjør dette 

estimerte urettmessige refusjoner på til sammen ca. kr. 17,6 millioner for hele perioden fra 2002 til og med 

2017. 

 

3.4.5 Bemerkninger til beregningen i anmeldelsen: 
I anmeldelsen til politiet har Helfo estimert urettmessig refusjon for perioden januar 2011 – september 2016 til 

over kr. 8 millioner. Helfo har tatt utgangspunkt i at avdelingen har levert rettmessige krav fra og med 

september 2016 – mars 2017. Det framgår at andelsbruken har vært stabil på 0,067 av takstgrunnlaget. Til 

dette skal følgende bemerkes: 

 Kopling 7 05L -  

CIT O

 Kopling 7 05R -

Medansvarlig 

 Kopling 7 05R - 

Konsultert

 Kopling 7 05R - 

CIT O

 Kopling 7 05R - 

spesialfarging 

analy sekoder

2002 5 616 3 348 (27  313) (18 349)

2003 360 988 584 087 36 560 125 666 (161 37 9) 945 922

2004 367  068 67 5 37 6 45 684 81 512 (17 0 489) 999 151

2005 624 165 500 849 28 499 96 7 61 (248 263) 1 002 011

2006 484 432 334 828 15 964 55 27 6 (100 136) 7 90 364

2007 429 224 288 833 17  17 8 44 110 (93 128) 686 217

2008 800 447 125 432 9 285 37  658 (89 050) 883 7 7 2

2009 1 251  67 6 118 642 3 997 (96 284) 1 27 8 030

2010 1 168 097 142 602 8 096 13 457 (100 07 3) 1 232 17 9

2011 1  209 365 235 588 23 130 60 57 2 (131  411) 1 397  244

2012 1 222 350 27 5 005 21 27 9 67  888 (144 47 9) 1 442 043

2013 1 087  581 230 326 28 97 9 7 9 565 (152 47 4) 1 27 3 97 7

2014 1 291 840 17 8 545 64 924 7 4 307 (17 1  429) 1 438 187

2015 1 27 8 835 27 3 389 106 7 58 7 1 567 (17 1  054) 1 559 495

2016 187  068 7 35 359 200 391 119 853 7 4 946 (198 652) 1 118 965

2017 7 07  028 54 007 11  925 - 82 680 (231 281) 624 359

Sum 894 096 12 365 434 4 181 434 530 185 969 314 (2 286 897 ) 16 653 565

Sum  2012-2017 894 096 5 669 97 2 1 169 581 341 7 92 450 954 (1 069 37 1) 7  457  024

 År

 Estim ert 

rettm essig 

andel 7 05R 

(10%)

 Estim ert  

urettm essig 

refusjon

 Refusjon som  følge av  autom atisk koplinger:
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 Automatiske koplinger mellom 705R og registrering av medansvarlig ble først avsluttet 27. juni 2016 

som følge av at systemet ble oppgradert. 

 Automatiske koplinger mellom 705R og CITO ble avsluttet 13. september 2016. 

 Automatisk kopling mellom 705R og spesialfarging ble fjernet 20. desember 2017. 

 Etter det PwC har fått opplyst i intervjuer har takstkode 705R ikke blitt manuelt lagt inn i perioden som 

Helfo legger til grunn, selv om man sannsynligvis har hatt tilfeller hvor man rettmessig skulle krevd 

refusjon. Grunnen til dette er at flertallet av patologene på avdelingen enten ikke vet hvordan de skal 

legge inn takstkode 705R manuelt, eller at de synes det er svært tidkrevende.  

 

PwC er derfor av den oppfatning at det ikke kan tas utgangspunkt i at den rapporterte bruken av takstkode 

705R har vært korrekt i den perioden Helfo legger til grunn.  

 

 

3.4.6 Anvendelsesområdet for takstkode 705L 
Som nevnt i avsnittene 2.5 og 3.4.2 har Helfos oppnevnte sakkyndig uttalt at det vil være anledning til å bruke 

takstkode 705L for såkalte CITO prøver (prioriterte prøver). 

 

PwC har sett nærmere på sakkyndiges uttalelse og gjentar denne nedenfor: 

 

«Mange prøver ble sendt inn av rekvirenter/klinikere som hasteprøver (merket CITO) som patologene 

ofte må gi telefonisk svar på i tillegg til skriftlig svar. Her kunne de brukt takst 705l (hurtigdiagnostikk) i 

stedet for 705R. Dessuten har mange prøver blitt vurdert av to overleger, som er dokumentert. Det sees 

også noen prøver med grundige undersøkelser med gode faglige beskrivelser. I noen av prøvene, spesielt 

punksjonscytologi (celleprøve som tas gjennom en nål) er tilstedeværelse av patologer ved prøvetaking 

tidkrevende, men det øker prøvens kvalitet. Videre er det noen prøver som ble diagnostisert som kreft, og 

da må disse prøvene vanligvis diskuteres på et tverrfaglig møte med radiolog, kirurg og onkolog for å 

finne best mulig behandling, og disse prøvene er svært tidkrevende» 

 

Det framgår av uttalelsen at sakkyndig har gjennomgått 18 pasienter med kopi av 21 pasientjournaler. Basert på 

sakkyndiges uttalelse kan det spørres om hvilke forhold som gir grunnlag for bruk av takskode 705L: 

 

- Er det merking av CITO på rekvisisjonen? 

- Er det den telefoniske responsen i sammenheng med skriftlig prøvesvar? 

- Er det bruk av to leger til vurdering av prøvene? 

- Er det omfanget av undersøkelsene for de konkrete prøvene som hun har fått seg forelagt? 

 

Uttalelsen fra sakkyndig er upresis, og kan tolkes slik at det vil være anledning til å bruke takstkode 705L for 

samtlige CITO-prøver uavhengig av andre omstendigheter. Som det fremgår av våre spørsmål kan ikke denne 

forståelsen tas for gitt.  

 

Systemansvarlig ved avdelingen har innhentet en uttalelse fra Sykehuset Innlandet som viser at patologisk 

avdeling der ikke benytter en egen takst for CITO-prøver. Heller ikke forskriften inneholder takstkode for 

prioriterte prøver (CITO).  

 



Vestre Viken helseforetak – rapport 

15 
 

 

I legeforeningens årlige tall for diagnostisk aktivitet for hvert år (tilgjengelig på nettet frem til og med 2011), 

framgår takstkode 705L beskrevet som «Frysesnitt». Her er begrepet «hurtigdiagnostikk» utelatt. Av tallene fra 

2011 for de ulike patologiske avdelingene i landet framgår eksempelvis at samtlige 20 patologiske avdelinger 

hadde registrert til sammen 7 135 tilfeller av takstkode 705L. Dette tilsvarer et gjennomsnitt pr. avdeling på 357 

tilfeller av koden. Høyeste antall på 2 830 var registrert på Oslo Universitetssykehus, deretter hadde Haukeland 

Universitetssykehus 710 tilfeller av koden. Avdelingen i Drammen hadde 297 tilfeller. Dette tilsier etter vårt syn 

at koden mest sannsynlig bare har vært i bruk for Frysesnitt. Hadde den vært brukt for CITO-prøver, ville tallet 

vært betydelig høyere. 

 

Etter at takstkode 705L ble knyttet opp til CITO på avdelingen i Vestre Viken ble det i 2017 registrert 8 418 

tilfeller av 705L ved avdelingen. Samtlige prøver registrert med takstkode 705L skyldes koplingen mot CITO. 

Antall debiteringer av takstkode 705L er høyere enn det som er registrert av takstkoden i sum for samtlige 20 

avdelinger gjennom et helt år.8 

 

Så fremt ikke patologiske avdelinger i landet for øvrig har endret sin praksis for bruk av 705L de senere år, må 

det være nokså klart at det bare er Patologisk avdeling i Drammen som har benyttet takstkoden for prioriterte 

prøver (CITO-prøver).  

 

PwC ser likevel at det er flere forhold ved forskriften som kan skape uklarhet, herunder at takstkode 705L lyder: 

«Frysesnitt, hurtigdiagnostikk» uten nærmere spesifikasjon. Det kan dermed spørres om koden er anvendelig 

for annen type «hurtigdiagnostikk» enn Frysesnitt. Det er i så fall ikke gitt at CITO-prøver er den type 

hurtigdiagnostikk som forskriften er ment for. Videre er takstkoden plassert under en overskrift som skulle tilsi 

at den bare kan benyttes for spesialundersøkelser av typen Immun- og Enzymhistokjemi. Dette er en type 

undersøkelse som innebærer at prøven tilsettes antistoffer som binder seg til vevet og kan bidra til bedre 

diagnostikk. Helfo har bekreftet at Frysesnitt kan refunderes selv om det ikke er gjennomført slik 

spesialundersøkelse. Basert på praksis, måten kodebruken er rapportert er det likevel vår vurdering at koden er 

forbeholdt Frysesnitt. I hvert fall må det gjelde inntil Helfo eventuelt bestemmer noe annet. 

 

 

 

  

                                                             
8 Data sist tilgjengelig offentlig for 2011. 
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4 Foretakets håndtering 
4.1 Innledning 
Som ledd i mandatet for undersøkelsen har PwC sett på i hvilken grad Vestre Viken har innrettet seg slik at de 

både kan forebygge og avdekke den typen feil som er avdekket, herunder hvilke organisatoriske tiltak foretaket 

har etablert. PwC har ikke foretatt full gjennomgang av internkontrollsystemet til Vestre Viken, men sett på 

hvordan noen forhold har blitt behandlet internt samt hvordan organisatoriske forhold kan ha virket inn. 

Konkret gjelder dette håndteringen av slike saker, evnen til å fange opp varsler om kritikkverdige forhold og 

hvordan slike varsler har blitt behandlet i denne saken.  

 

Generelt skal det bemerkes at det påligger foretaket å planlegge, gjennomføre, evaluere og evt. korrigere 

aktivitetene i virksomheten for å oppnå best mulig ledelse og kvalitetsforbedring.9 Herunder plikter foretaket å 

rette opp i uforsvarlige og lovstridige forhold samt å forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller 

andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen.10 

 

Vestre Viken har ikke etablert egen uavhengig internrevisjon. Det er heller ikke ordningen slik det er lagt opp til 

i helseforetaksloven. Etter helseforetaksloven § 37a er denne funksjonen lagt til eier – det regionale 

helseforetaket, Helse Sør-Øst. Etter denne bestemmelsen skal internrevisjonen ha en konsernfunksjon som 

innebærer internrevisjonsansvar også for de enkelte helseforetakene i regionen, herunder Vestre Viken. 

Internrevisjonen i Helse Sør-Øst benevnes da også som «konsernrevisjon». Konsernrevisjonen er funksjonelt 

uavhengig administrasjonen ved at de rapporterer direkte til styret.  

 

Nedenfor har vi trukket frem de momenter som vi mener har betydning for vurdering av hvordan ledelsen i 

Vestre Viken har håndtert de forholdene som er avdekket ved avdeling for klinisk patologi samt våre 

anbefalinger om tiltak. 

 

4.2 Håndtering av avdelingens refusjonskrav 
Refusjonskravene fra poliklinikkene og laboratoriene sendes elektronisk over linje til Helfo som saksbehandler 

kravene. Innsendingene er gjenstand for automatisk kontroll og det benyttes ingen regelmotor som kan fange 

opp høyt takstbruk. 

 

I vedlegg til anmeldelsen skriver Helfo følgende om muligheten til å avdekke feil takstbruk: 

 

                                                             
9 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (gjeldende fra 1.1.2017) 
10 § 9 
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Forståelsen av patologitakstene krever kunnskap om patologifaget fordi det benyttes faglige begreper som er 

særegent for fagområdet. 

 

Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken har tre andre laboratorieavdelinger i tillegg til avdeling for 

Patologi, henholdsvis avdelinger for Biokjemi, Blodbank og Mikrobiologi. Disse har andre takster og benytter 

ikke det samme systemet som avdeling for Patologi (Sympathy). 

 

Et forhold som skal trekkes frem er at avdelingen har hatt stabil ledelse over svært lang tid. Det har ikke vært 

tilfelle for klinikkledelsen. 

 

4.3 Rutiner for varsling og avdekking av kritikkverdige 

forhold 
Vestre Viken har etablert rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten. Informasjon om 

varslingsordningen kan de ansatte finne i e-håndboken eller på intranettsidene. Det er etablert et 

varslingsutvalg bestående av foretaksjuristen (leder), avdelingsleder OU, foretakstillitsvalgt, hovedverneombud 

og spesialrådgiver økonomi. I varslingsutvalgets mandat heter det; 

 

«Varslingsutvalget kan innhente nødvendig informasjon på alle nivå i organisasjonen for å belyse en 

sak. Det kalles inn til skriftlige møter ved behov…» 

 

Dessuten heter det: 

 

«Mandatet er godkjent av viseadministrerende direktør. Varslingsutvalget rapporterer til Styret i 

saker som gjelder Direktøren. Ellers rapporteres til Direktøren eller den Direktøren bestemmer.» 

 

Det foreligger ikke sentraliserte rutiner for varsling i Helse Sør-Øst. I 2011 gjennomgikk Helse Sør-Øst de 

samlede varslings- og melderutiner i foretaksgruppen. Det ble undersøkt om foretakene hadde etablert rutiner 

som oppfyller lovens krav samt om det var ønskelig å etablere et felles regime i foretaksgruppen. Det ble funnet 

at lovens krav var oppfylt og samtidig bestemt at det ikke var hensiktsmessig å etablere et felles regime.  

 

Sentralt for behandling av varslingssaker er retten til kontradiksjon for den det er varslet om. Varslingsrutinene 

til Vestre Viken har utfyllende bestemmelser om dette.   
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I retningslinjer for utarbeidelse av varslingsrutiner i Staten heter det følgende i tilknytning til punkt 6.1 

kontradiksjon: 

 

«I saker hvor det, av hensyn til den videre etterforskning er viktig at vedkommende ikke gjøres kjent 

med varslingen, skal den det blir varslet om ikke gjøres kjent med den. Dette hensynet kan endre seg 

underveis i etterforskningen, og den det gjelder vil derfor kunne gjøres kjent med varslingen på et 

senere tidspunkt.» 

 

Om informasjonsplikten heter det videre i veiledningen: 

 

«I de tilfeller hvor virksomheten samler inn nye opplysninger i forbindelse med varslingstiltak, skal 

virksomheten av eget tiltak informere vedkommende det samles inn opplysninger om. Dersom 

virksomheten for eksempel mener det er påkrevet å gjøre unntak fra informasjonsplikten etter 

personopplysningsloven § 23 i forbindelse med varslingstiltak, må dette vurderes konkret for hver 

enkelt varslingssak. De unntakene som her kan være aktuelle vil i første rekke være bokstav b); 

opplysninger som det er påkrevd å hemmeligholde av hensyn til forebygging, etterforskning, 

avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger. Taushetsbelagte opplysninger og hensynet 

til åpenbare private eller offentlige interesser, herunder hensynet til den registrerte selv, kan også 

være et grunnlag for unntak fra informasjonsplikten, jf. bokstavene d) og f). Se også punkt 6 

”Hensynet til den det varsles om”. Informasjonsplikten gjelder kun personopplysninger om 

vedkommende selv. Øvrige opplysninger i samme sak kan vedkommende eventuelt be om innsyn i 

etter forvaltningsloven (hvis han/hun er part i saken) eller offentleglova, se punkt 8.8 og 8.9 om dette 

ovenfor.11» 

 

Et sentralt virkemiddel for avdekking av kritikkverdige forhold i en virksomhet er virksomhetens mulighet til 

innsyn i ansattes e-poster og datafiler tilhørende virksomheten. Denne innsynsretten er begrenset og regulert 

nærmere i personopplysningsforskriften kapittel 9. Innsyn kan bare foretas på visse vilkår og hovedregelen er at 

den ansatte skal varsles forut for innsynet. Det gjelder imidlertid unntak fra denne informasjonsregelen i gitte 

typer saker i tråd med veiledningens henvisning til unntak i de tilfellene virksomheten samler inn opplysninger 

i varslingssaker.  

 

Vestre Viken har etablert rutiner for innsyn i ansattes e-post. I rutinene gjengis forskriftens hovedregel om 

informasjon til den det er varslet om. Unntaket er ikke nærmere omtalt i Vestre Vikens prosedyrer.  

 

4.4 Behandling av varsler om feil takstbruk 
Leder av Varslingsutvalget har laget en kronologisk fremstilling av saksbehandlingen i foretaket. Av denne 

fremkommer det et varsel ble sendt til administrerende direktør 8. januar 2016 og deretter overlevert til 

varslingsutvalget. I varselet rettes det kritikk mot flere forhold ved ledelsen av patologisk avdeling. Varselet 

inneholdt ingen opplysninger om at refusjonstakstene skal ha vært brukt feil. 

 

3. februar 2016 sendte konstituert HR sjef brev til leder av varslingsutvalget med følgende innhold: 

 

 



Vestre Viken helseforetak – rapport 

19 
 

 

 

Av intern korrespondanse framgår at klinikkledelsen har vært kjent med påstander/varsler om uriktig 

takstbruk ved avdelingen allerede i 2012. Påstanden ble fremlagt for avdelingsleder som avviste den. Ingen 

ytterligere undersøkelser eller avklaringer ble foretatt. 

 

I mai 2016 besluttet varslingsutvalget å gjøre en forundersøkelse knyttet til varslers påstand om trakassering av 

ansatte. Oppdraget med å gjennomføre forundersøkelsen ble gitt til bedriftshelsetjenesten v/Synergi Helse. 

Forundersøkelsen hadde til hensikt å klargjøre innholdet i varselet. Rapporten fra forundersøkelsen forelå 17. 

juni 2016. Av rapporten framkommer at en av overlegene som hadde varslet om ureglementert praksis ved bruk 

av takster mente hun var utsatt for forhold som kan ansees som utilbørlig lederadferd. I rapporten fra 

forundersøkelsen ble det anbefalt gjennomføring av en undersøkelse med henblikk på avklaring av om fire 

ansatte kunne være utsatt for utilbørlig lederadferd samt hvordan varsel om feil takstbruk hadde blitt håndtert 

av daværende Klinikkdirektør. 

 

16. juni 2016 ble det avholdt møte i Varslingsutvalget. Fra referatet fremkommer at påstander om feilføring av 

takster følges opp videre i Varslingsutvalget.  

 

18. november 2016 ble det avholdt nytt møte i Varslingsutvalget. Feilføring av takster ble ikke nevnt, men av 

referatet framkommer blant annet følgende: 

 

«Anbefaling fra VU (les: varslingsutvalget) 

Saken overføres nå fra VU til linjen. Viktig på forsvarlig måte å håndtere den der er varslet på; 

vedkommende har også krav på oppfølging og kontradiksjon (rett til å uttale seg/imøtegå 

påstander). VU anbefaler klinikkdirektøren å bestille intervju hos BHT av Avdelingsleder.» 

 

Resultatet fra forundersøkelsen ble sendt til oppfølging11 i linjen til Klinikkledelsen 23. november 2016. I 

oversendelsesbrevet fra Varslingsutvalget til Klinikkledelsen, ble det ikke nevnt noe om påstander feil 

takstbruk. I brevet heter det blant annet: 

 

 

 

25. november 2016 henvendte klinikkledelsen seg til foretaksledelsen der det framkommer at klinikkledelsen 

«er svært kritisk til arbeidet til varslingsutvalget og leveranse derfra» samt påpekte han at Vestre Viken nå 

måtte avklare «hva som skal følges opp med Avdelingsleder en gang for alle på en profesjonell og riktig HR 

metodikk.» 

 

2. januar 2017 ble det avholdt nytt møte i varslingsutvalget. Her framkommer følgende om den aktuelle 

varslingssaken: 

 

«Sendt videre i linja men saken «lever». Fått henvendelser men vi står ved at saken er i linja. Leder 

urolig. Varslers advokat har henvendt seg for å få tilsendt dokumenter som er gjennomført av BHT. 
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Kodesaken er sendt fagdirektør for videre behandling. Varslingsutvalget har ikke fått kvittert denne 

ut. Saken fortsetter i linja.»  

Etter møtet tok et av medlemmene i varslingsutvalget, på eget initiativ, kontakt med foretaksledelsen og 

informert om mulig «ureglementert kodepraksis ved en avdeling i Vestre Viken». Leder av Varslingsutvalget 

ble samtidig orientert. 

 

Dagen etter, den 3. januar 2017 ble foretaksledelsen informert av leder av Varslingsutvalget på følgende måte: 

 

«Vi har fått en kort redegjørelse for saken: Varsler mener det har vært en praksis der to signerer på 

prøvesvar der det kun er en som har analysert prøven. Dette gir i så fall, ifølge varsler 50 kr ekstra 

per prøve. Dette må sjekkes nærmere. Hvem bør/kan gjøre den jobben?» 

 

Som følge av dette ba foretaksledelsen klinikkledelsen om å følge dette opp videre. 

 

13. februar 2017 ga Klinikkdirektør Bedriftshelsetjenesten i oppdrag å gjennomføre en fakta-undersøkelse. 

Mandatet for fakta-undersøkelsen ble avgrenset til undersøkelse av påstander om trakassering av ansatte.  

3. april 2017 ble resultatet av fakta-undersøkelsen overlevert daværende Klinikkdirektør. I rapporten fra 

Bedriftshelsetjenesten rettes det kritikk mot enkelte forhold ved Avdelingslederens personalledelse. Det 

framgår av rapporten at de som er utsatt for utilbørlig lederadferd har varslet om feil bruk av takstkoder. 

 

Fra møtereferatet i Varslingsutvalget 30. mai 2017 framkommer følgende om saken: 

 

 

 

Spesialrådgiver samt leder av Varslingsutvalget har forklart at spesialrådgiver fikk i oppdrag av 

Varslingsutvalget å undersøke takstbruken ved avdelingen allerede høsten 2016. En slik revisjon kom ikke i 

gang på det tidspunktet og revisjonen ble senere initiert av Klinikkledelsen. Klinikkledelsen ba Avdelingsleder 

selv om å gjennomføre internrevisjonen av kodepraksis ved egen avdeling. 

 

Internrevisjonen ble gjennomført på høsten 2017. I dokumentet «VV Internrevisjon – Rapport» er revisjonen 

datert 1. september 2017 og benevnt som del 1. Rapporten ble oversendt 30. september 2017 til Klinikkledelsen 

som samme dag sendte den videre til foretaksledelsen. I revisjonsrapporten anbefales at del 2 gjennomføres og 

at planen for dette utarbeides i samråd med Klinikkledelsen. Denne delen kom ikke i gang før anmeldelsen ble 

kjent for foretaksledelsen og PwC ble gitt i oppdrag om å gjennomføre en uavhengig undersøkelse i 

engasjementsbrev datert 6. oktober 2017. I Internrevisjonsrapporten del 1 ble det konkludert med at det var 

gjort systematiske feil ved innsendte refusjonskrav. Avdelingsleder var uenig i konklusjonene. 
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5 Vurdering av foretakets 

håndtering samt anbefalinger  
5.1 Foretakets håndtering og nåværende organisatoriske 

tiltak 
Enkelte typer avvik er det vanskelig å beskytte seg mot. Dette gjelder spesielt i saker hvor handlingene har vært 

bevisste og det kreves spesiell kompetanse for å avdekke. Begge forhold gjør seg gjeldende i denne saken. PwC 

vurderer at avvikene er av en slik karakter at de kan betegnes som økonomiske misligheter. 

 

Forståelsen av takstkodene for Patologi i forskriften er avgjørende for å kunne vurdere hvorvidt det foreligger 

brudd.  

 

Som redegjort for i kapittelet 3 er det gjort koplinger i datasystemet Sympathy som bidrar til å vanskeliggjøre 

oppdagelsen. En ytterligere kompliserende faktor er at dette systemet utelukkende benyttes av avdeling for 

patologi og ikke av de øvrige laboratorieavdelingene i foretaket. 

 

Det er PwCs inntrykk at det innsatsstyrte finansieringssystemet (ISF/DRG) har et mer omfattende 

oppfølgingsregime enn det som er tilfellet for det polikliniske takst-systemet. I DRG-systemet sendes 

prosedyre- og diagnosekoding til Norsk Pasientregister, og låses hvert tertial hva angår finansiering. Det gjøres 

tertialvis en intern kvalitetssikring ved rapporteringer som tas ut i seksjon virksomhetsdata i 

økonomiavdelingen og sendes kodeansvarlige i klinikkene som grunnlag for kvalitetssikringen, ut fra tidligere 

erfaringer. Det kommer årlig revidert kodeveileder fra Direktoratet for eHelse, og det er også en mailadresse 

hvor en kan søke råd om korrekt koding der. Helsedirektoratet har et rådgivende organ – Avregningsutvalget – 

som årlig gjennomgår kodeområder hvor det reises spørsmål om kodingen er korrekt, som regel fra 

Helsedirektoratets avdeling for finansiering etter gjennomgang av innrapportert aktivitet. Der sammenliknes 

koding på landsbasis fra år til år og mellom foretak. Forskjeller/endringer i koding vurderes for nærmere 

gjennomgang. Årsrapporter ligger på Helsedirektoratets nettsider under fanen Avregningsutvalget.  

 

Etter det PwC kan se er ikke oppfølgingsregimet for praktiseringen av de polikliniske takstkodene av samme 

kaliber. Det er utgitt noe veiledning knyttet til takster for andre områder enn patologi. Leter man etter 

veiledning på Helfos nettsider for bruken av takstkodene for patologi finner man lite. Som gjengitt av Helfo i 

vedlegg til anmeldelsen er virkemidlene til kontroll begrenset og ikke egnet til å avdekke denne typen svikt. 

Dette til tross for at det teknisk sett ikke skulle være noe i veien for å sammenligne rapporteringen fra 

forskjellige avdelinger, slik Helfo har gjort i vedlegg til anmeldelsen. Da kunne det vært avdekket at patologisk 

avdeling i Drammen har debitert takstkode 705R i gjennomsnitt for 83 prosent av takstgrunnlaget helt tilbake 

til 2002. 

 

Fokuset i spesialisthelsetjenesten er og skal være rettet mot pasientbehandling og pasientsikkerhet. I Vestre 

Viken er det blant annet gjennomført en pasientsikkerhetskampanje, opprettet et brukerutvalg og gjennomføres 

ukentlige møter mellom HMS og kvalitetssjef for å se på eventuelle sammenhenger mellom HMS og 

pasientsikkerhet. 
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En virksomhet med ca. 10 000 ansatte bør også forvente at det kan forekomme økonomiske misligheter og bør 

ha et visst forsvarsverk etablert for å håndtere en slik risiko. Til tross for de påpekte utfordringene med å 

avdekke denne typen handlinger, viste det seg at etter at revisjonen kom i gang høsten 2017, tok de ikke lang tid 

før det ble avdekket relative alvorlige forhold knyttet til bruken av takster.  

 

I det følgende påpeker vi noen forhold som vi mener foretaket burde se nærmere på. 

 

Varslingsutvalgets mandat må forstås slik at Varslingsutvalget kan gjennomføre undersøkelser av varsler, men 

at saker også kan sendes over til behandling i linjen dersom varslingsutvalget finner det mest hensiktsmessig. 

For de tilfeller der varslingsutvalget selv velger å gjennomføre undersøkelsen foreligger det ikke noen 

fyllestgjørende metodisk beskrivelse som ivaretar bevissikringshensyn. Foretaket har rutiner for innsyn i 

ansattes e-post, men heller ikke av disse rutinene framkommer bevissikringsmetodikk veid opp mot hensynet 

til personvern og kontradiksjon.  

 

Mandatet til varslingsutvalget må videre forstås slik at varslingsutvalget kan starte en undersøkelse, ferdigstille 

denne for deretter å konkludere med at det bør gjøres ytterligere undersøkelser av det samme forholdet i linjen. 

 

Av kommunikasjonen som er gjengitt ovenfor fremgår det nokså klart at Klinikken ikke synes å være 

organisatorisk eller faglig innrettet for å kunne vurdere og ta beslutninger om hvordan en slik undersøkelse bør 

gjennomføres, herunder hva som kan kommuniseres og hva som ikke bør kommuniseres med partene i saken. 

Det forhold at klinikkledelsen ba lederen for avdelingen som skulle være gjenstand for revisjon om selv å ta 

ansvaret for revisjon, viser etter PwCs syn at styringen av slike undersøkelser ikke bør overlates til 

Klinikkledelsen.  

 

Kommunikasjonen mellom Varslingsutvalget, Klinikksjefen, Fagsjefen, HR og internt mellom medlemmene i 

Varslingsutvalget viser etter PwCs syn at det nåværende strukturen medfører uklare styringslinjer og 

ansvarsforhold.  

 

Selv om leder av varslingsutvalget mente at de hadde initiert en revisjon av kodepraksis ved avdelingen allerede 

høsten 2016, framkommer ikke dette av Varslingsutvalgets egne referater. Revisjonen kom heller ikke i gang før 

på høsten 2017, noe som nettopp synes å ha sammenheng med uklare styringslinjer og ansvarsforhold.  

 

5.2 Anbefalte organisatoriske tiltak 
Et robust forsvarsverk mot misligheter bør ha klart definerte roller og ansvar. Det bør etableres forebyggende 

systemer. Viktige forebyggende elementer er opplæring av ansatte og gjennomføring av risikovurderinger. 

Gjennom intervjuene av ansatte ved avdelingen kom det nokså klart fram at ingen hadde fått opplæring i bruk 

av takstkodene for patologifaget. PwC har derfor ingen grunn til å tro at de ulike systemansvarlige som har lagt 

inn koplinger mellom takstkode 705R og ulike analysekoder i systemet har hatt forutsetninger for å vurdere om 

dette var i tråd med forskriften.  

 

Risikoen for feil bruk av takstkodene for patologifaget er åpenbart tilstede. Dette gjelder både risikoen for 

ubevisste og bevisste feil. Det anbefales at foretaket gjennomfører en risikovurdering for å kartlegge hvilke 

risikoer som foreligger ved bruk av de polikliniske refusjonssatsene, herunder hvilke fullmakter som foreligger 

for endring og koding av datasystemet. Dernest bør det sees på hvilke tiltak som kan settes inn for å minimere 

risikoen for avvik herunder hvordan det skal kvalitetssikres at kodepraksisen er i tråd med forskriften. Som 

ledd i denne kvalitetssikringen må det nedfelles rutiner som pålegger Avdelingen å forelegge mulig tolkningstvil 
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ovenfor Helfo før beslutninger om praksis iverksettes. Helfo har en egen svartjeneste som nettopp er ment for 

dette formålet.  

 

I 2011 gjennomførte Konsern-/Internrevisjonene i de regionale helseforetakene en revisjon av medisinsk 

kodepraksis med fokus på DRG-kodesystemet. Hensikten var å avklare om det var etablert god intern styring og 

kontroll som gir rimelig sikkerhet for korrekt koding. I rapporten ble det konkludert med at det gjennomgående 

ikke var «etablert tilstrekkelig styring og kontroll for å oppnå rimelig sikkerhet for korrekt koding». De 

anbefalte tiltakene har overføringsverdi til kodepraksis for de polikliniske takstene: 

 

 Det bør gjennomføres regelmessige og dokumenterte risikovurderinger av prosessen for koding.  

 Det bør gjennomføres en vurdering av de IT-systemer som benyttes for medisinsk koding.  

 De enkelte helseforetak bør sikre en positiv læringssløyfe ved at det gis regelmessig tilbakemelding på 

egen kodepraksis til alle som koder.  

 For å sikre lik og hensiktsmessig praksis mellom avdelinger/lokasjoner ved det enkelte helseforetak bør 

det så langt det er hensiktsmessig utarbeides felles rutiner for medisinsk koding ved helseforetaket.  

 For i større grad å legge til rette for at de ansatte melder fra om eventuell bevisst feilkoding eller andre 

kritikkverdige forhold, bør det vurderes om eksisterende melderutiner sikrer tilstrekkelig vern om den 

som melder fra om slike forhold. 

 

PwC anbefaler et helhetlig rammeverk for forebygging og avdekking av misligheter med klare ansvarsforhold, 

forebyggende systemer, gjennomføring av kontroller samt oppfølging og adekvate reaksjoner: 

 

 

 

PwC stiller spørsmål ved om Varslingsutvalget besitter tilstrekkelig kompetanse til å håndtere varsling om 

misligheter. Med en organisering der varslingsutvalget skal avgjøre slike sakers videre løp, anbefaler PwC 

derfor følgende: 

 

Varslingsutvalget må tilføres en kompetanse som gjør det i stand til å fatte gode beslutninger om hvilke saker 

som bør overføres til linjen for videre oppfølging og hvilke saker som i det fulle bør undersøkes av 



Vestre Viken helseforetak – rapport 

24 
 

 

varslingsutvalget, eventuelt om det skal anmodes om bistand fra konsernrevisjonen, andre interne eller 

eksternt. 

 

PwC kan ikke se noen lovtekniske begrensninger for at det kan opprettes internrevisjon i et helseforetak som 

rapporterer til styret. Men som nevnt er ikke dette den modellen helseforetaksloven har lagt opp til. 

Mislighetsrevisjoner vil i enkelte tilfeller kreve tilgang til opplysninger som helsepersonell har taushetsplikt om 

etter lov om helsepersonell. Det er bare adgang til å fravike taushetsplikten når det er fastsatt i lov, jf. lovens § 

23 nr. 6. Dette er da også bakgrunnen for at Internrevisjonen i de regionale helseforetakene er gitt en egen 

lovhjemmel for dette formålet. I helseforetaksloven § 37 a fjerde ledd gis «internrevisjonen adgang til, uten 

hinder av taushetsplikt, å kreve enhver opplysning, redegjørelse eller dokument og å foreta de undersøkelser 

som den finner nødvendig for å utføre internrevisjon». 

 

En internrevisjon i Vestre Viken vil ikke kunne arbeide under samme fullmaktsregime og må i så fall kalle på 

Internrevisjonen i Helse Sør-Øst. Selv om Varslingsutvalgets mandat gir fullmakt til å innhente nødvendig 

informasjon på alle nivå i organisasjonen, vil også dette mandatet være begrenset av den enkeltes taushetsplikt i 

lov om helsepersonell.   

 

Uavhengig av hvordan Vestre Viken velger å organisere håndtering og oppfølging av varslingssaker bør det 

utarbeides retningslinjer for når det skal anmodes om bistand fra Internrevisjonen i Helse Sør-Øst, eventuelt 

bistand eksternt. Av instruksen til Internrevisjonen i Helse Sør-Øst følger et «ansvar for å sørge for at 

eventuelle interne misligheter som avdekkes blir utredet på en faglig forsvarlig måte.». Dette gjelder i hele 

foretaksgruppen.  

 

Det organet som skal håndtere varsling om kritikkverdige forhold, herunder gjennomføre interne undersøkelser 

bør ha tilstrekkelig kompetanse og retningslinjer som i det minste regulerer følgende forhold: 

 

 Metodikk for behandling av varsler generelt, så som hvilke momenter som bør tas i betraktning før 

det besluttes hvordan varselet skal håndteres. Det er ikke uvanlig at et varsel om kritikkverdige 

forhold inneholder en blanding av vurderingspregede og beskrivende uttrykk. Det må derfor 

besluttes om de vurderingspregede (normative) utrykkene skal konkretiseres. En godt kjent 

varslingskanal vil normalt motta en del ubegrunnede klager. En metodisk første behandling er 

viktig for ikke å «sile vekk» eller utsette behandling av varsler som kan vise seg å være viktig å følge 

opp. Samtidig er det viktig å ikke bruke unødig tid på ubegrunnede varsler. 

 

 Beskrivelse av i hvilke tilfeller forvaltningslovens saksbehandlingsregler gjelder og hvordan disse 

virker inn. Her må det skilles mellom en som varsler om forhold denne ikke selv er part i og en som 

må ansees som part i det forholdet det varsles om. Dersom varsler er part, kan denne ha krav på 

innsyn og kontradiksjon. Den det varsles mot vil normalt ha disse rettighetene. 

 

 Sentrale regler om personvern knyttet til håndtering av varsler, herunder hvordan disse regulerer 

metodikk og fremgangsmåte ved nærmere undersøkelse av varsler. Særlig beskrivelser av reglene 

for avveining av personvern opp mot andre berettigede interesser.  

 

 Nærmere retningslinjer for gjennomføring av undersøkelser/revisjoner, herunder forhold som 

begrenser adgangen til å innhente informasjon slik som reglene om taushetsplikt i lov om 

helsepersonell.  
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PwC vil utarbeide et notat inneholdende en detaljert gjennomgang av det faktum som våre vurderinger bygger 

på. Notatet vil inneholde opplysninger som Vestre Viken, etter PwCs syn bør unntas offentlighet jf. 

offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. 

 

Det orienteres om at PwC har mottatt utleveringspålegg fra politiet som innebærer at denne rapporten og 

notatet vil bli oversendt til politiet. 
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6 Vedlegg –patologiske 
takstkoder 

Refusjonsordningen 

Refusjonsordningen for patologi reguleres av forskrift om poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. 

Satsene for patologi framkommer av forskriftens kapittel 4 avsnitt 5. Satsene er inndelt både etter type 

undersøkelse og omfang. I tillegg gis det refusjon for merarbeid knyttet til enkelte av undersøkelsene.  

 

Avdelingen bruker det kliniske systemet Sympathy som system for behandling av informasjonsflyten og 

refusjonsordningen for prøvene. Hver prøve mottas sammen med en rekvisisjon. Rekvisisjonene kommer dels 

inn elektronisk i Sympathy og dels utenfor systemet i papirform.  

 

Refusjonsordningen inngår som en av flere finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten som har sine 

hovedinntektskilder fra rammetilskudd og innsatsstyrt finansiering (ISF). Refusjonsordningen i 

poliklinikkforskriften er i likhet med ISF ordningen også innsatsfinansiert. En vesentlig forskjell mellom 

ordningene er at refusjoner etter poliklinikkforskriften tilkommer den enkelte enhet/avdeling gjennom 

månedlige refusjoner, mens ISF ordningen tildeles årlig gjennom de regionale helseforetakene. 

Poliklinikkforskriften forutsetter dessuten at pasienten behandles ved en poliklinikk. Det gis ikke refusjoner for 

inneliggende pasienter. Disse ivaretas av rammetilskuddet og ISF-ordningen gjennom det såkalte DRG 

kodesystemet.  

 

Vevsundersøkelser (histologi) 
Ordinære mikroskopiske vevsundersøkelser (histologi) gir ulike refusjonssatser avhengig av omfanget. Når 

vevsprøvene kommer inn til prøvemottaket på avdelingen vil prøvene bli registrert i Sympathy, og det vil bli 

utskrevet det antall briketter/blokker per prøve som man antar er nødvendig for å oppnå formålet med 

undersøkelsen. Vevsprøven deles opp og fordeles på antallet briketter. Hver av brikettene blir fremstilt, 

herunder støpt i parafinblokker. Antall briketter/blokker danner utgangspunktet for hvilken refusjonssats som 

gis: 

 

 

 

Som det fremgår av forskriften i kolonnen «Ref.» gis det kr. 62 i refusjon for fremstilling og gransking av 

vevsprøver (histologiske prøver) på 1-2 blokker, kr. 122 for fremstilling og gransking av vevsprøver med 3-7 

blokker etc. 

 

Prosessen med fremstilling av vevsprøvene starter med at vevet fikseres i en væske. Som regel innebærer det at 

vevet legges i formalin. For å unngå uønsket vevsforandring legges prøvene gjerne i formalin av rekvirenten før 
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denne sendes til avdelingen. Fikseringen virker kjemisk på vevet og hindrer nedbrytning, slik at vevet kan 

fremstilles videre for mikroskopisk undersøkelse. Fikseringen kan ta et par dager. I fremstillingsprosessen av 

prøven støpes vevs-snittene i parafinblokker slik at de kommer i fast form. Deretter skjæres det tynne snitt som 

farges og legges mellom to glassplater (objektglass og dekkglass). Antallet av disse objektglassene tilsvarer 

antall blokker. Når patologen får prøvene til undersøkelse får han objektglassene levert på brett med plass til 20 

på hvert brett.  

 

Nærmere om takstkode 705R 
Refusjonskravet for merarbeid knytter seg til merarbeid for spesifisert legearbeid. Forskriften lyder: 

 

 

 

Forskriften inneholder dessuten en merknad som presiserer bruken av koden: 

 

 

 

Det er noe uklart hva som ligger i begrepet merarbeid. Tas det utgangspunkt i en prøve etter takstkode 705A (1-

7 blokker) er spørsmålet om koden kan benyttes i en av følgende to tilfeller: 

 

- når legen bruker mer enn en halvtime spesifisert legearbeid på å undersøke prøven, eller 

- når legen bruker mer enn en halvtime spesifisert legearbeid utover normaltid på prøven. 

 

Legges sistnevnte tolkning til grunn må legen ha en formening om hva som er normal tidsbruk på prøven. Er 

normaltiden på 705A-prøver 20 minutter, vil ikke koden kunne benyttes før legen har brukt mer enn 50 

minutter spesifisert legearbeid på prøven. Tolkningen vil gi ulik praksis ved bruk av koden avhengig av hva som 

blir oppfattet som normaltid. Forskriften definerer ikke hva normaltid er. 

 

Førstnevnte tolkning gjør beregningen enklere. Denne tolkningen støttes også av at mertiden for kodene 705C 

og 705D er 1 time og 2 timer for de prøvene som er enda mer omfangsrike (mer enn 20 blokker). I det følgende 

legges denne tolkningen til grunn. 

 

Dersom patologen bruker mer enn en halvtime på å undersøke 1-7 blokker med vevsprøver, er det anledning til 

å kreve ekstra refusjon i tillegg til satsen på 62 kroner. For 2017 er den ekstra refusjonssatsen kr. 53. Dersom 

det kreves ekstra refusjon for undersøkelse av 8 blokker eller mer må det skyldes at patologen har benyttet mer 

enn en time på undersøkelsen. Det er bare patologen som kan vite om det er påløpt mertid på den enkelte 

prøven som kvalifiserer til bruk av takstkoden. Dersom refusjon kreves må derfor patologen selv sørge for at 

dette blir registrert i Sympathy i forbindelse med den enkelte undersøkelsen.  

 

Som det framgår videre av takstene for histologiske prøver gjengitt ovenfor er det knyttet en merknad til disse 

prøvene, benevnt «Merknad R17». Av denne fremkommer følgende: 
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En del av fremstillingsprosessen av en vevsprøve innebærer tilsetning av farge. Den mest brukte fargingen 

kalles HE (Hematoxylin, eosin). Ved undersøkelse av en prøve i mikroskop, kan patologen komme til at det ikke 

er tilstrekkelig med normalfarging for å komme frem til et resultat. Patologen legger da inn en bestilling på 

spesialfarging. Det finnes en rekke ulike typer spesialfarger. På samme måte kan det være nødvendig at det tas 

et nytt snitt dypere ned i blokken. Som det framgår av merknaden er både dypere snitt og spesialfarging 

inkludert i den ordinære taksten. 

 

Celleundersøkelser (cytologi) 
Fremstilling og undersøkelse av celleprøver (cytologi) har noe lavere satser enn for vevsprøvene: 

 

 

 

Det gis ikke ekstra refusjon for merarbeid ved undersøkelse av celleprøver. Mange av celleprøvene undersøkes 

av bioingeniørene som er utdannet som screenere.  

 

Spesialundersøkelser 
I noen tilfeller er det ikke tilstrekkelig med ordinær fremstilling av vevsprøven for å kunne stille en sikker 

diagnose. Patologen kan da be om at prøven tilsettes en type antistoffer (immun- og enzymhistokjemi) som 

binder seg til cellene i vevet på ulike måter, og gir en bestemt farge i mikroskopet. Det er ikke unormalt at slike 

tilleggsundersøkelser må gjøres. Denne typen fremstillinger gjøres på et eget laboratorium. Det krever spesiell 

kompetanse og utstyr.  

 

Forskriften hjemler egne refusjonskrav for slike spesialundersøkelser og har gjort en inndeling basert på om 

vevsprøven er fiksert eller ikke, altså om den har vært lagt på formalin eller ikke. Satsene for fikserte immun-

undersøkelser framkommer slik i forskriften: 

 

 

 

Satsene for ufikserte immun-undersøkelser har et noe annet oppsett i forskriften: 
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Her oppfatter vi at forskriften er dels feilaktig og dels misvisende. Det er bare kodene 705M og 705N som hører 

inn under overskriften. Dette kommer vi tilbake til. 

 

Frysesnitt, hurtigdiagnostikk er pr. definisjon ufiksert. Ved kirurgiske inngrep vil det i noen tilfeller være 

behov for analyse av en vevsprøve mens operasjonen pågår. Da er det ikke mulig å fremstille prøven ved 

ordinær fiksering i formalin. I disse tilfellene bringes vevet direkte til patologi-avdeling hvor vevet snittes. Vevs-

snittene fryses ned, hvilket muliggjør umiddelbar undersøkelse av patolog. Teknikken med frysesnitt erstatter 

ordinær fikseringsprosess med væske. Patologen vil da normalt kunne stille diagnose i løpet av ca. 20-30 

minutter slik at kirurgen kan avgjøre omfanget av inngrepet før operasjonen avsluttes. Eksempelvis ved kirurgi 

der det kan foreligge kreftspredning til lymfeknutene, vil en frysesnittdiagnose av vaktpostlymfeknuten (den 

første lymfeknuten som drenerer organet med påvist kreft) være avgjørende for om man må fjerne flere av 

lymfeknutene.  

 

Det er forså vidt naturlig at frysesnitt er oppført i forskriften under kategorien ufiksert materiale. Det er 

derimot ikke forståelig at det skulle dreie seg om immun- og enzymhistokjemi. Så nær som alle frysesnitt-

undersøkelser gjøres uten den ekstra fremstillingen som skjer ved immun- og enzymhistokjemi. Tas forskriften 

på ordet, gir ikke slike undersøkelser rett til refusjon. Forskriften er riktignok fra 2008, men også da ble de 

fleste frysesnitt-undersøkelser gjort uten bruk av immun- og enzymhistokjemi.  

 

Etter takskode 705O kan det kreves refusjon for elektronmikroskopiske undersøkelser. Også her er forskriften 

misvisende. Ved denne typen undersøkelse må prøven fikseres ved bruk av fikseringsvæsken glytaraldehyd. 

Elektronmikroskopi gjøres ikke på ufiksert materiale. 

 

Den Norske Legeforening (heretter Legeforeningen) innhenter data for diagnostisk aktivitet fra alle 

patologiavdelingene i landet hvert år. Registrert diagnostisk aktivitet for 2005 er tilgjengelig på nettet. Denne 

viser at både elektronmikroskopi og frysesnitt er ført opp som egne kategorier ved siden av de nevnte to typene 

(fiksert og ufiksert) med immun- og enzymhistokjemi. Rapporteringen legger dermed også til grunn at denne 

typen undersøkelser ikke hører inn under overskriften i forskriften. 

 

Helfo har en kontakttelefon og en e-postadresse som helseaktørene kan henvende seg ved spørsmål om bruk av 

takstkodene. PwC har fått bekreftet at elektronmikroskopi ikke hører inn under den aktuelle overskriften. Når 

det gjelder frysesnitt, hurtigdiagnostikk stilte vi, den 15. november 2017, følgende spørsmål til Helfo: 

 

“Kan man bruke takstkode 705L på frysesnitt uavhengig av om det gjøres immun- og enzymhistokjemi på 

prøven? Hvis det er tilfelle, lurer jeg på om takstkode 705L er plassert under riktig overskrift i forskriften?” 

 

Den 13. desember mottok vi følgende svar fra Helfo: 

 

«Vi har nå fått avklaring fra Helsedirektoratet: 
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Taksten kan kreves uavhengig av om det gjøres immun- og enzymhistokjemi på prøven. Takst 705L må 

derfor leses uavhengig av noen overskrift.» 

 

Uavhengig av svaret på ovennevnte, er det PwCs oppfatning at begrepet hurtigdiagnostikk er ment som en 

presisering av hva frysesnitt er. Takskode 705L kan ikke brukes for andre metoder enn frysesnitt. Dette temaet 

kommer vi nærmere inn på i avsnitt 3.8 nedenfor (faktum) samt avsnitt 5.4 (vår vurdering). 

 

Når det gjelder spesialundersøkelser generelt, er det verdt å merke seg at forskriften skiller ganske klart på om 

undersøkelsene gjøres på fiksert eller ufiksert materiale. For én spesialundersøkelse på fiksert materiale gis det 

eksempelvis refusjon på kr. 156. For én undersøkelse på ufiksert materiale gis det refusjon på nesten det 

dobbelte beløp. Her er satsen kr. 303.  

 

CITO og Pakkeforløp 
To begreper som har betydning for forståelse av saken og som ikke framgår av forskriften er begrepene CITO og 

pakkeforløp. Cito er latinsk og betyr hurtig. Begrepet er benyttet for prøver som skal prioriteres. Det kan ta 

opptil flere dager og, noen ganger uker fra en prøve mottas ved avdelingen til rekvirenten mottar resultatet fra 

undersøkelsen. For pasienter som må prioriteres merkes derfor prøven med CITO for å sikre at denne ikke 

havner i køen av prøver.  

 

Pakkeforløp har noe av den samme betydningen. Slike prøver har blitt merket med CITO2 på avdelingen. 

Pakkeforløp ble innført av Helsedirektoratet i 2015 for å gi kreftpasienter forutsigbarhet og trygghet gjennom 

bedre pasientforløp. Som ledd i dette stilles det også krav til prioritering av prøver som inngår i pakkeforløp.  

 

Slik PwC forstår forskriften gir verken CITO eller pakkeforløp i seg selv særlige grunnlag for refusjon utover de 

ordinære refusjonssatsene som gjelder for de ulike undersøkelsene.  

 

Bruk av takstkode 705L mot prøver merket CITO 
Et tema i denne saken er forskjell mellom betydningen av ordet hurtigdiagnostikk i takstkode 705L (Frysesnitt, 

hurtigdiagnostikk) og CITO som ikke har en egen takstkode i forskriften. I håndbok for patologi ved Oslo 

Universitetssykehus godkjent 21.10.16 framgår følgende om rekvirentens fremgangsmåte ved behov for disse 

undersøkelsene: 
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Vi viser til tilsyn den 14.11.2017. 

Vedtak om pålegg 

l brev med varsel om pålegg av 17.01.2018 fikk dere frist til 06.02.2018 for å komme med kommentarer. 
Vi har mottatt kommentarer fra dere. 

Virksomheten etterspør innledningsvis referanse til sak der media har omtalt "trøblete arbeidsmiljø og 

store ledelsesproblemer ved Patologen". Referansen er Drammens Tidene 9.10.17 i sak med overskriften 

"Vestre Viken anmeldt for grovt bedrageri" og under avsnittet "Varsler-sak". 

Virksomheten har kommentarer til fem av de åtte varslede påleggene. Arbeidstilsynet tar 
kommentarene til orientering. Vi vedtar sju pålegg, men endrer enkelte lukke-vilkår og begrunnelser 

knyttet til de påleggspunktene virksomheten har kommentert, se under. 

Arbeidstilsynet velger å imøtekomme virksomhetens henstilling om å anse universell utforming av 1. 

etasje av Tybringsgate 6 østre del som tilstrekkelig (arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne). 
Vi forutsetter at bevegelseshemmede også har tilgang til rom nr. 106 og 106A. Tilgangsmuligheten er 

noe utydelig i den innsendte plantegningen. Det er tilrettelagt for bevegelseshemmede i patologibygget 
som ligger ved siden av. 

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir følgende 
pålegg: 

Pålegg -Arbeidstid - oversikt/registrering 

Arbeidsgiver skal sørge for at det foreligger en skriftlig oversikt over arbeidstiden til den enkelte 

arbeidstaker. Oversikten må vise all tid arbeidstakeren har stått til arbeidsgivers disposisjon. 

Vilkår: 

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: 

POSTADRESSE 
Postboks 4720 Torgard 

7468 Trondheim 

Norge 

E-POST 
post@arbeidstilsynet.no 

INTERNm 
www.arbeidstilsynet.no 

TELEFON 
73199700 

ORGANISASJONSNR 
974761211 
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V ÅR REFERANSE 
2017/38326 

• Bekreftelse på at det er informert til alle ansatte at all arbeidstid inkludert overtid skal 

registreres i systemet. Bekreftelsen skal være signert av HVO. 

Hjemmel: arbeidsmiljøloven§ 10-7 

Frist for gjennomføring: 01.07.2018 

Begrunnelse: 

Arbeidsgiver skal sørge for at det foreligger en skriftlig oversikt som viser hvor mye den enkelte 
arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes 
tillitsvalgte. 

Den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver skal registreres. Oversikten skal vise antall timer 
alminnelig arbeidstid (eventuelt gjennomsnittsberegnet arbeidstid) og overtid for den enkelte 

arbeidstaker. l tillegg må det eventuelt fremkomme av registreringene hvor mye av arbeidsdagen som 

utgjør pauser som ikke er definert som arbeidstid. Oversikten skal føres fortløpende. 

Registreringene av arbeidstiden skal være et verktøy for arbeidsgiver til å kunne føre løpende kontroll 

med arbeidstiden til den enkelte arbeidstaker. Dette innebærer: 

• påse at arbeidstaker holder seg innenfor arbeidstidsbestemmelsene 
• påse at arbeidstidsordningen er slik at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige psykiske eller 

fysiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn 

Virksomheten opplyser i tilbakemeldingen at arbeidstiden på Patologen registreres i GAT; et elektronisk 

verktøy som er en løsning for bemanningsplanlegging og ressursstyring. 

Arbeidstilsynet forsto under tilsynet at ikke all overtid faktisk blir registrert. Virksomheten tilbakeviser 
dette i brev 06.02.18, og opplyser at påstanden er ukjent for arbeidsgiver. Dere skriver at ledere har 

informert på legemøter/personalmøter at all overtid skal avtales og godkjennes i forkant med leder og 
registreres. 

Etter deres tilbakemelding, finner Arbeidstilsynet det riktig å endre vilkåret for å lukke pålegget: Vi 
anser kravet om beskrivelse av hvordan overtid registreres som oppfylt, så sant også HVO signerer 
bekreftelse på at informasjon om at all oversikt skal registreres, er gitt til alle ansatte. Spesifiseringen av 

at også HVO må signere for å lukke pålegget, skyldes at vi under tilsynet noterte at det nettopp var HVO 
som uttalte at ikke all overtid faktisk ble registrert. Arbeidstilsynet anser ikke endringen å være stor nok 

til å varsle pålegget på nytt. 

Inntil vi mottar beskrivelse som er medundertegnet av HVO, anser vi at det er brudd på bestemmelsen 

om at det skal foreligge en oversikt over arbeidstiden. 
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V ÅR REFERANSE 
2017/38326 

Pålegg- Arbeidstidsordning- vurdering av forsvarlighet (virksomheter over 50 ansatte) 

Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidstidsordningen er fullt forsvarlig slik at hensynet til helse, velferd og 

sikkerhet er ivaretatt. På bakgrunn av vurderingen skal det eventuelt iverksettes nødvendige tiltak. 

Verneombudet skal medvirke i vurderingen av arbeidstidsordningen samt i utarbeidelse og iverksettelse 
av nødvendige tiltak. Arbeidsmiljøutvalget skal behandle helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til 
arbeidstidsordningen. 

Vilkår: 

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: 

• Kopi av vurderingen av den reelle arbeidstiden til legene 
• Beskrivelse av eventuelle tiltak 

• Beskrivelse av hvordan verneombudet har medvirket 

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 10-2 første ledd, 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 7-2 andre 

ledd bokstav f, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning§ 7-1 andre ledd og sjette ledd og 
forskrift om systematisk helse-, mil i ø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 
andre ledd nr. 6 

Frist for gjennomføring: 01.07.2018 

Begrunnelse: 

Et hovedformål med arbeidstidsbestemmelsene er å sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke 
påfører dem og deres nærmeste familie unødige helsemessige og sosiale belastninger og slik at det er 

mulig å ivareta sikkerhetshensyn. For å verne arbeidstakerne mot for lang og ubekvem arbeidstid og 
sikre balanse mellom arbeid og hvile, fastsetter arbeidsmiljøloven regler om hvor lang arbeidstiden kan 

være og når på døgnet arbeidstiden kan plasseres. Kravet om full forsvarlig arbeidstidsordning gjelder 

selv om ordningen er i samsvar med rammene i arbeidstidskapitlet og eventuelt inngåtte avtaler. 
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Under tilsynet kom det frem at ikke all overtid registreres og at leger har sendt klage til ledelsen om at 
arbeidstiden overskrider inngåtte avtaler. Det fremgår at arbeidstiden oppleves belastende. Arbeidsgiver 

har ikke i samarbeid med arbeidstakerne vurdert arbeidstidsordningens betydning for arbeidstakernes 
helse, sikkerhet og velferd. 

Det foreligger brudd på bestemmelsen om vurdering av arbeidstidsordningen. 

Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - gulvareal 

Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidsplasser har et gulvareal som er så stort at det blir tilstrekkelig fri 

plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser, og slik at arbeidet og bruk av arbeidsutstyr ikke 

medfører fare for sikkerhet og helse. 
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Vilkår: 

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: 

V ÅR REFERANSE 
2017/38326 

• Bekreftelse på at arbeidsplassene på Patologen er dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets 

art, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker. Bekreftelsen skal være signert av verneombud 
og HVO, eventuelt at sak er behandlet i AMU. Alternativt: bindende planer med tidsfrist om 

hvordan den arealmessige kapasiteten skal forbedres. 

• Beskrivelse av arbeidstakernes medvirkningen i prosessen. 

Hjemmel: arbeidsmiljøloven§ 4-4 første ledd og forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser 

og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-1 andre ledd 

Frist for gjennomføring: 01.07.2018 

Begrunnelse: 

Arbeidsgiver skal sørge for at det fysiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. 

Virksomheten påpeker i tilbakemeldingen at alle tiltak i masterplan 2015 er lukket med unntak av 
arbeidsplass AP 246. Virksomheten mener at Arbeidstilsynet ikke har grunnlag for å gi pålegget fordi det 
ikke kommer fram konkret hva Arbeidstilsynet mener er for lite ved dagens areal. Virksomheten mener 

påleggspunktet baserer seg på en subjektiv vurdering og på et faktum som ligger fram i tid. Dere 
erkjenner at det vil komme et økt arealbehov, men mener at problemet ikke løses ved en ny kartlegging 

av eksisterende og fremtidig behov sammenholdt med disponibelt areal. 

l kartlegging av 2013 ble både møterom og lav spiseromskapasitet kommentert. l forslag til tiltak ble det 

skrevet at: "Vi ser ingen mulighet til nye tiltak for den enkelte risikofaktor fordi alle er knyttet til at 
bygget er for lite i forhold til aktivitene". Det ble likevel besluttet å innrede østlige peisestue i 

Tybringsgate til Cytologisk lab. og øvrige tiltak ble nedfelt i masterplan 2015. Tiltakene som er 
gjennomført i henhold til den sistnevnte planen, har bidratt til en bedre utnyttelse av eksisterende areal. 

Likevel har endringene trolig ikke løst alle problemene knyttet til størrelsen på arbeidsplassene og 

organiseringen av arbeidsplassene. Dette underbygges av følgende: 

• Tips mottatt av Arbeidstilsynet i forkant av kontrollen: Tybringsgate 6 er fullt og ikke egnet til 
kontorbruk, små kontorer, lokalene er ikke tilpasset mengden prøver i dag. 

• Flertallet i et lO-talls samtaler med medarbeidere i etterkant av tilsynet: Oppsummert: 
Trange lokaler 

• Arbeidstilsynets observasjon under befaringen: Det mangler møterom. Spiserommet er ikke 
tilpasset dagens antall ansatte. Mottaket fremstår trangt og fullt. 

Klinikkdirektør erkjenner plassproblemene da han i tilbakemelding til Arbeidstilsynet 06.02.18 opplyser 
at det utredes muligheter for å få satt opp brakkerigg i tilknytning til lokalene som disponeres av 
avdelingen i dag. 
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VÅR REFERANSE 
2017/38326 

Primært etterspør Arbeidstilsynet en bekreftelse på at arbeidsplassene er fullt forsvarlig slik 

arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter krever. Det innebærer at lokalene skal være dimensjonert, 
innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker. Bekreftelsen skal være 

signert av verneombud og HVO, eventuelt behandlet i AMU. 

Hvis det fysiske arbeidsmiljøet ikke er forsvarlig, ber vi om at det sendes inn en plan om hvordan 

kapasiteten skal forbedres slik at arbeidsmiljøet faktisk blir forsvarlig. Planen må innebære å 
kartlegge dagens arealbehov og konkludere hvorvidt eksisterende areal er tilstrekkelig til å ivareta et 

forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. 

Det foreligger brudd på bestemmelsen om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. 

Til orientering: Den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er melde- eller 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og som skal brukes eller ventelig vil bli brukt av virksomhet 

som går inn under denne lov, har plikt til å innhente Arbeidstilsynets samtykke på forhånd, jf 
arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Oppføring av brakkerigg vil, for eksempel, være søknadspliktig. 

Pålegg - Ventilasjon - kartlegging av funksjon og kapasitet 
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Arbeidsgiver skal kartlegge og vurdere funksjonen og kapasiteten av ventilasjonsanlegg i arbeidslokalene 

i virksomheten. Verneombud/ansattes representant skal medvirke i utarbeidelsen av kartleggingen. 

Vilkår: 

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: 

• Kopi av kartlegging av inneklimaet i arbeidslokalene i Patologibygget i Amtmann Bangs gate. 

Hlemmel: arbeidsmiljøloven§§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, 3-2 første ledd bokstav c og 4-4 
første ledd, forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
(arbeidsplassforskriften) §§ 2-14 og 7-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6 

Frist for gjennomføring: 01.07.2018 

Begrunnelse: 

Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom m.v. får 

tilfredsstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt og 
beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer m.v. For at disse kravene skal være oppfylt, må 

arbeidsgiver sørge for at ventilasjonen fungerer hensiktsmessig. 

Det er installert ventilasjon i Patologibygget i Amtmann Bangs gate, og det er sendt 
innreguleringsrapport til Arbeidstilsynet, datert 30.11.16. Virksomheten kommenterer i tilbakemelding 
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06.02.18 at antall ansatte ikke er økt siden ombyggingen da rapporten ble laget, og at anlegget er 

beregnet å ha kapasitet for dagens virksomhet. Arbeidstilsynet velger å legge uttalelsen til grunn. 

Vi bemerker at virksomheten har tatt gode grep for å forbedre inneklimaet, dere har gjort målinger av 

eksponering for Forma lin og løsemidler som ligger langt under grenseverdier. 

Likevel har Arbeidstilsynet mottatt tilbakemeldinger fra de ansatte både før, under og etter tilsynet som 

tyder på at inneklimaet fremdeles ikke er tilfredsstillende. Det samsvarer også med våre egne 

observasjoner under befaringen. 

• Tips mottatt av Arbeidstilsynet i forkant av kontrollen: Dårlig luft, jevnlig lukt av kloakk i 
kjelleren. 

• Flertallet i et lO-talls samtaler med medarbeidere i etterkant av tilsynet: 
Oppsummert: Dårlig luft i begge bygg, for kaldt om vinteren og for varmt om sommeren. 
Problemer med temperaturkontro/1. 

• Arbeidstilsynets observasjon under befaringen: Tung og innestengt luft. 

Ettersom det i tilbakemeldingen fra virksomheten fremkommer at ventillasjonsanlegget imøtekommer 

de tallmessige kravene etter veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (veil. nr. 444\, må 

virksomheten kartlegge hva som må til for å gjøre inneklimaet tilfredsstillende, og følge opp med tilta l< 
som for eksempel kjøling på anlegget, regulering av innetemperatur etc. Veiledning: 

https:/ /www.arbeidstilsynet.no/contentassets/3f86f6d2038348d18540404144f76a22/luftkvalitet-pa
arbeidsplassen. pdf 

Det foreligger brudd på bestemmelsen om kartlegging og vurdering av ventilasjonsforholdene. 

Pålegg- Inneklima og luftkvalitet- plan for installasjon av klimaanlegg (ventilasjon) 
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Arbetdsgt'ler skal utarbeide p\ an ~or insta\\as)on a'J k\\ma;m\egg ~or å oppnå t\\~redssti\\ende innek\ima og 

luftkvalitet. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant. 

Vilkår: 

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: 

• Kopi av plan for installasjon av klimaanlegg (ventilasjon) i Tybringsgate 6 med frist for 

gjennomføring 

• Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket 

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 3-2 første ledd bokstav c, 

forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-14 

første ledd og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6 

Frist for gjennomføring: 01.07.2018 
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Arbeidsgiver skal utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen for helseskader. 
Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv. får 

tilfredsstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og 

beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer m.v. For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen, skal 

arbeidsgiver sørge for sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav. Plan skal 
utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

Klimaanlegg, som regel mekanisk ventilasjon, er et nødvendig tiltak for å sikre tilfredsstillende 

luftkvalitet. Dersom normene i Arbeidstilsynets veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen 
følges, vil det vanligvis være mulig å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet l lokaler uten forurensende 
prosesser og aktiviteter. 

Under tilsynet kom det frem at luftkvaliteten ikke oppleves som tilfredsstillende. Dette underbygges i 

rapport fra Synergi Helse etter gjennomførte målinger 27.11.17. Måleresultatene viser at det ikke er 

tilstrekkelig ventilasjon/lufting i forhold til antall personer som oppholder seg på kontorene. Det 

konkluderes med at det bør undersøkes om det er mulig å installere balansert mekanisk ventilasjon. 

Arbeidsgiver har ikke utarbeidet plan for installasjon av klimaanlegg for å forbedre inneklima og 
luftkvalitet på arbeidsplassen. 

Det foreligger brudd på bestemmelsen om plan. 

Til orientering: Den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er melde- eller 

søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og som skal brukes eller ventelig vil bli brukt av virksomhet 

som går inn under denne lov, har plikt til å innhente Arbeidstilsynets samtykke på forhånd, jf 
arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Installering av et mekanisk ventilasjonsanlegg vil normalt være 

søknadspliktig. 

Pålegg - Organisering, tilrettelegging og ledelse - tiltak og plan 

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan som sikrer at arbeidet er organisert, tilrettelagt 
og ledet slik at arbeidet Ikke utsetter arbeidstakerne for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og 

slik at sikkerhetshensyn ivaretas. Verneombud/ansattes representant skal medvirke i utarbeidelsen av 
tiltak og plan. 

Vilkår: 

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: 

• Oversikt over hvilke tiltak som er iverksatt og/eller 
• Plan med frist for gjennomføring av tiltak 
• Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket 
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Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 4-1 andre ledd og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og forskrift om 

systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd 
nr. 6 

Frist for gjennomføring: 01.07.2018 

Begrunnelse: 

Arbeidsgiver skal ved planlegging og utforming av arbeidet legge vekt på å forebygge skader og 

sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, 

teknologi mv. skal være slik at ikke arbeidstakerne utsettes for uheldige fysiske eller psykiske 

belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. Dersom arbeidet er organisert, tilrettelagt og ledet slik 

at arbeidsmiljøet ikke er fullt forsvarlig, må arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak. 

Utarbeidelse av planer og tiltak skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

Under tilsynet og i etterfølgende dialog med arbeidstakerne går det fram at arbeidet er organisert, 

tilrettelagt og ledet på en måte som kan utsette arbeidstakerne for uheldige helsebelastninger. Tilsendt 

MU for seksjon laboratorium og logistikk 2016 viser at resultat på arbeidsglede, trygghet, respekt, sosialt 

samspill, likeverd, konflikter og Iederadferd skiller seg negativt ut fra referansen. Arbeidstilsynet har 

heller ikke mottatt noen tiltaksplan etter MU for denne seksjonen. l flere av tipsene og 

tilbakemeldingene som Arbeidstilsynet har mottatt, går det videre fram at ansatte opplever at den 

nærmeste ledelsen i realiteten ikke håndterer psykososiale utfordringer slik det forventes av en 

leder. Ansatte beskriver at de opplever i stedet å bli "kalt inn på teppet til HR" hvis de melder fra om 

problemer i arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet mener denne organiseringen er uheldig. 

Virksomheten har i tilbakemelding 06.02.18 kommentert at Patologen skal igangsette et 

organisasjonsutviklingsprosjekt. Dere antar det kan gjennomføres innen fristen 01.07.18, men at det må 

avklares med vernetjenesten og tillitsmannsapparatet. Virksomheten lister opp temaene 

organisasjonsutviklingsprosjektet vil inneholde: 

• Selve organiseringen, herunder: Strukturelle forhold, ledelse og styring, rammer, kvalitetsarbeid, 

samarbeidsarenaer 
• Arbeidsmiljø, herunder: samhandling, samarbeid, organisasjonskultur, holdninger- adferd, 

verdier, kommunikasjon 
• Arbeidsflyt, herunder: Prosessforbedring, effektiv drift, gode vekslinger og tverrfaglig samarbeid, 

kontinuerlig forbedring. 

Arbeidstilsynet ser positivt på det planlagte prosjektet. Ettersom fristen ikke er avklart og 

vernetjenesten ikke har undertegnet, velger vi å vedta det varslede pålegget. 

Det foreligger brudd på bestemmelsen om at arbeidet skal være planlagt og tilrettelagt slik at 

arbeidsarbeidstakerne ikke utsettes for uheldige helsebelastninger. 



Arbeidstilsynet 

Pålegg - Arbeidsmiljøutvalg - oppgaver 

VÅR REFERANSE 
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Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøutvalget deltar i planleggingen av verne- og 
miljøarbeidet i virksomheten og følger utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes 
sikkerhet, helse og velferd. 
Vilkår: 

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: 

• Beskrivelse av AMU's sammensetning og funksjon i virksomheten 

• Kopi av handlingsplan for verne- og miljøarbeidet i virksomheten 

• Beskrivelse av hvilke oppgaver arbeidsmiljøutvalget behandler 

• Referat fra siste møte i arbeidsmiljøutvalget 

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 7-2 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning§ 2-3 

Frist for gjennomføring: 01.07.2018 

Begrunnelse: 

Arbeidsgiver skal sørge for at AMU deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten og 

følger utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 

Arbeidsmiljøutvalgets hovedoppgave er å medvirke til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og det 
har myndighet til å behandle alle saker som gjelder arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 

Utvalget skal blant annet behandle: 

• spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har 

betydning for arbeidsmiljøet 
• planer om oppføring av bygning eller bygningsmessig arbeid som krever Arbeidstilsynets 

samtykke 

• andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som innkjøp av maskiner, 

rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak, 

• vedlikehold av virksomhetens systematiske helse- miljø- og sikkerhetsarbeid 

• helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet arbeidstidsordninger 

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha like mange medlemmer i utvalget, og ved stemmelikhet i saker gjør 
lederens stemme utslaget. Lederen for utvalget velges vekselsvis av arbeidsgivers og arbeidstakers 

representanter. Medlemmer av AMU velges for to år av gangen. 

Under tilsynet var det ikke enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes representant (HVO) om 

hvorvidt AMU utfører alle oppgaver i henhold til kravene i arbeidsmiljølovgivningen.! skriftlig 
tilbakemelding fra klinikk-direktør 6.12.17 går det fram at "Samhandling med vernetjenesten og 
tillitsvalgt-apparatet skal styrkes, og kommunikasjonen mellom ledere og øvrige ansatte skal bedres". 

Vi forstår dette slik at arbeidsgiver tilkjennegir at de har utfordringer i å bruke vernetjenesten, 
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herunder AMU etter hensikten, men det fremkommer ingen konkretisering av utfordringene eller 
tidsfrist for å løse dem. 

Det foreligger brudd på bestemmelsene om arbeidsmiljøutvalgets oppgaver. 

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegg innen fristen? 

Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven§ 18-7. 

Tvangsmulkt vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til dere har oppfylt 

pålegget, eller at dere må betale et engangsbeløp. Vi kan også helt eller delvis stanse virksomhetens 

aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljøloven § 18-8. 

Dere kan klage 

Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar 

vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens 
dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage. 

Hva må dere gjøre? 

Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. Tilbakemeldingen skal 
undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av 

verneombudet eller en representant for de ansatte. 

Gi informasjonen videre til verneombudet 

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver 

gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til 
representanten for de ansatte. 

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. 

Har dere behov for mer informasjon? 

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og 
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til 

saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/38326. 
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Med hilsen 
Arbeidstilsynet 

Runar Hauge 
tilsyns! eder 
(sign.) 

Lilian Wæhler Stenseng 
seniorrådgiver/jurist 
(sign.) 
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Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. 

Kopi til: 
Hovedverneombud 
Verneombud 
VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKESHUS- LABORATORIETJ, Postboks 800, 3004 DRAMMEN 
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Saksfremlegg  
 
Årlig melding 2017 for Vestre Viken 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 6/2018 26.02.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding 2017 for Vestre Viken, med de endringer som 
fremkom i styremøtet. 
 
 
 
 

Drammen, 19.februar 2018 
 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 19. februar 2018 
Saksbehandler: Solveig Ragnhild 

Tørstad 
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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  
Ifølge § 14 i vedtektene for foretaket skal styret i Vestre Viken hvert år sende en melding til 
Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets rapport for foregående år og styrets plandokument for 
virksomheten. Frist for Årlig melding 2017 er 28. februar 2018. Meldingen utarbeides etter mal 
gitt av Helse Sør-Øst RHF. 
 
Årlig melding fra helseforetakene danner grunnlag for Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF til 
Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Saksutredning  
I tillegg til innledning inneholder Årlig melding to deler: 

• Rapporteringsdel (del II) hvor det rapporteres på hvordan helseforetaket har svart opp 
mål for 2017 i ”Oppdrag og bestilling” og øvrige bestillinger/pålegg gitt i foretaksmøter. 

• Styrets plandokument (del III) skal være av strategisk og overordnet karakter og vise 
hovedtrekkene i fremtidig drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av det 
regionale foretaket som eier. 

 
En foreløpig rapportering (del II) ble avgitt til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 19. januar 2017.  
 
Årlig melding forutsettes utarbeidet med medvirkning fra ansattes representanter og 
brukerutvalget.  Prosess ved utarbeidelse av Årlig melding 2017 er gjennomført i henhold til 
følgende plan: 
 

 
 
 
Utkastet til Årlig melding 2017 for Vestre Viken er gjennomgått med de foretakstillitsvalgte og 
foretakshovedverneombud i dialogmøte, og det er mottatt innspill til dokumentet. 
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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. 

 

Brukerutvalget har fått gjennomgått utkastet med mulighet til å fremme innspill. 
Brukerutvalgets årsmelding for 2017 er vedlagt Årlig melding. 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Styret får nå vedlagte Årlig melding for 2017 til behandling. Plandelen bygger på tidligere 
utarbeidede planer i Strategi 2025, Økonomisk langtidsplan og vedtatt budsjett og mål for 2017, 
i tillegg til de regionale føringer om mål og årlig oppdrag. 
 
Årlig melding for 2017 er utarbeidet i samsvar med eiers føringer. Etter styrets behandling vil 
meldingen vil deretter bli sendt inn til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 28. februar 2018. 
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret vedtar det fremlagte forslag til 
Årlig melding 2017 for Vestre Viken, med de endringer som eventuelt fremkommer under 
styrets behandling av meldingen 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Forslag til Årlig melding for 2017 for Vestre Viken  
2. Kliniske måleparametre 2017 
3. Årlig melding fra Brukerutvalget 2017 
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Drammen, 28. februar 2018 
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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1. INNLEDNING 
1.1. Vestre Viken HFs oppgaver og organisering 
 Vestre Viken helseforetak ble opprettet 1. juli 2009. Vestre Viken yter 
spesialiserte helsetjenester til befolkningen i 26 kommuner fordelt på 4 fylker.  
Prehospitale tjenester ytes også, med unntak av prehospitale tjenester for kommunene 
Asker og Bærum som fortsatt utføres av Oslo universitetssykehus.  
 
Foretaket er organisert med 8 klinikker samt sentrale stabsavdelinger. Fire klinikker er 
organisert med utgangspunkt i de fire somatiske sykehusene, mens fire klinikker – 
klinikk for henholdsvis medisinsk diagnostikk, psykisk helse og rus, prehospitale 
tjenester og intern service – er organisert ut fra funksjoner på tvers av lokasjonene. 
Organisasjonskartet fremgår av figuren nedenfor.  
 
Den somatiske aktiviteten er fordelt på Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike 
sykehus med Hallingdal sjukestugu. Aktivitet innen psykisk helse og rus fordeler seg 
mellom sykehusavdelinger som ligger i Lier og på Blakstad og 5 distriktspsykiatriske 
sentre (Asker, Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg DPS), Barne- og 
ungdomspsykiatrisk avdeling, samt Avdeling for rus og avhengighet med 5 lokasjoner. 
 

 
  
Vestre Viken hadde gjennomsnittlig 9377 ansatte i 2017. Tallet inkluderer alle som 
hadde gyldig arbeidsavtale med foretaket (inkluderer også timelønnede). Brutto 
månedsverk har i gjennomsnitt vært 7179.  
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Involvering av ansatte i virksomheten skjer gjennom foretakets tillitsvalgte og 
verneombud på alle nivåer. De er valgt av organisasjonene innenfor avtalt ramme. 
Involvering skjer gjennom informasjon, drøfting og forhandlinger.  
 
Brukerutvalget i Vestre Vikens har i 2017 arbeidet i henhold til mandatet, som er i 
samsvar med regionale føringer. Årsmelding fra Brukerutvalget er vedlagt. 
 
Ungdomsrådet i Vestre Viken ble etablert i 2015. Det skal bidra til god 
brukermedvirkning for ungdom som er pasienter i helseforetaket - på ungdoms 
premisser, både med tanke på fysiske og psykiske helseutfordringer. Ungdomsrådet har 
hatt aktivitet hele driftsåret 2017.  
 

1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
 Styret for Vestre Viken vedtok en strategiplan, Strategi 2025, i desember 2011. 
Strategiplanen, med enkelte senere justeringer har vært førende for utviklingen av 
foretaket.  
 
Vestre Viken legger eiers visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag til grunn for sin 
virksomhet. 
Visjonen er: ”Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, 
uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi” 
 
Verdigrunnlaget er de tre nasjonale verdier for helsetjenesten: 

• Kvalitet 
• Trygghet 
• Respekt 

 

1.3. Mål for Vestre Viken HF i 2017 
 Mål for foretaket formidles fra det regionale foretaket gjennom Oppdrag og 
bestilling. Styret vedtar budsjett og mål som angir foretakets mål og økonomiske 
rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet 
innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til 
eiers krav, helseforetakets egne mål, herunder å bidra til god kvalitet og 
pasientsikkerhet. 
 
De overordnede mål i 2017 har vært: 

• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
o Ventetiden skal reduseres og være under 45 dager for psykisk helsevern 

og under 58 dager for somatikk.  
o Ingen fristbrudd 
o Andelen nye kreftpasienter skal være minst 70 % og minst 70 % av 

pakkeforløpene skal gjennomføres innen standard forløpstid 
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

o Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 

o Redusere bruk av tvang 
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
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o Andel sykehusinfeksjoner under 3 % 
o Minst 20 % av pasientene med hjerneinfarkt får trombolyse 
o Det skal ikke være korridorpasienter 
o 30 % reduksjon av bredspektrede antibiotika i sykehus i 2020 

sammenliknet med 2012  
o Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 

• Sikre effektiv drift, ressursutnyttelse og økonomisk handlingsrom 
 
 

1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll 
 Ny forskrift Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten trådte i 
kraft 1. januar 2017. Vestre Viken har fulgt opp denne. Kvalitetssystemet i Vestre Viken 
er i samsvar med kravene i denne forskriften og med Forskrift om systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid. Hensikten med kvalitetssystemet er å sikre god styring og 
kontroll med virksomheten. Det gjennomføres Ledelsens gjennomgang (LGG) en gang 
årlig for å vurdere om system for internkontroll er virksomt, hensiktsmessig og effektivt. 
Klinikkene vurderer på avdelings- og klinikknivå om elementene i kvalitetssystemet 
fungerer som forutsatt. På foretaksnivå sammenfattes klinikkenes LGG-rapporter og det 
gjøres en overordnet risikovurdering om elementene i kvalitetssystemet er i henhold til 
krav og interne behov.  
 
Internkontroll inngår i administrerende direktørs organisering av 
virksomhetsstyringen. Det legges årlig en plan for overordnede revisjoner. Planen 
bygger på resultater i kvalitetssystemet og kilder er avvik, klager, risikovurderinger, 
tilsyn og innspill fra klinikker og staber. All revisjonsvirksomhet innen områdene 
kvalitet, HMS og legemiddelhåndtering blir koordinert. 
 
Fullmaktstruktur for de ulike ledernivåene er implementert. 
  
Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle kultur for åpenhet, samt for å avdekke og 
forebygge feil og mangler. Det er god meldekultur i virksomheten og det meldes avvik og 
forbedringsområder i Synergi fra alle klinikker og avdelinger. Disse brukes systematisk 
til læring og forbedring. Vestre Viken har etablert en elektronisk tilbakemeldings-
mulighet for pasienter/pårørende og samarbeidspartnere på internett som skal bidra til 
lav terskel for å melde feil og mangler. Systemet er en del av avvikssystemet og bidrar til 
at uønskede hendelser håndteres raskere og mer systematisk. 
 
Det rapporteres tertialvis til styret om eksterne tilsyn som er gjennomført og 
oppfølgingen av disse.  
 
Det rapporteres regelmessig til styret om styring og kontroll med budsjettoppfølging, 
mål for pasientbehandling mv.  
 
Det inngås årlig driftsavtaler mellom administrerende direktør og klinikkdirektører og 
tilsvarende mellom klinikkenes ledernivåer. Driftsavtalen konkretiserer den enkelte 
klinikks mål med utgangspunkt i Oppdrag og Bestilling for Vestre Viken. Klinikkene har 
regelmessige møter med administrerende direktør med oppfølging av elementene i 
driftsavtalene. 
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Klinikkene gjennomfører risikovurderinger hvert tertial relatert til måloppnåelse av 
Oppdrag og bestilling fra HSØ. Resultatene sammenfattes i en overordnet 
risikovurdering for Vestre Viken. Risikovurderingene er en del av tertialvis rapportering 
til styret og er et gjennomgående verktøy i virksomhetsstyringen. 
 

1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte 
 Brukerutvalget (BU) har i samarbeid med ledelsen i Vestre Viken utviklet gode 
arbeidsformer. Utgangspunktet for dette arbeidet har vært de 13 punktene for 
brukermedvirkning vedtatt i HSØ. Brukerutvalgets egen årsmelding for 2017 er vedlagt. 
 
Vestre Viken har et aktivt Brukerutvalg bestående av 10 personer, 7 kommer fra FFO, 1 
fra SAFO, 1 fra Kreftforeningen og 1 fra rusorganisasjonene. Det har i 2017 vært 
gjennomført 8 møter. Leder og nestleder møter på styremøter og styreseminarer med 
møte- og talerett. 
 
BU er representert sentralt i alle 8 klinikker med 2 personer i hver klinikk, i klinikkens 
kvalitetsutvalg, i utvidede klinikkledermøter, samt i Vestre Vikens større prosjekter.   
BU er også representert i Vestre Vikens sentrale kvalitetsutvalg, styringsgruppe for 
digital samhandling, forskningsutvalget samt utvidet ressursgruppe for trygg 
utskrivning som har to brukerrepresentanter. BU har videre representanter i 
overordnet samarbeidsutvalg (OSU) og er representert i de lokale samarbeidsutvalg.  
 
Vestre Viken sitt ungdomsråd, er organisert med koordinator og kontaktpersoner til 
avdelinger som behandler ungdom. Ungdomsrådet har representasjon fra somatikk, 
inklusive habilitering og fra barne- og ungdomspsykiatri. I mai 2017 gjennomførte 
ungdomsrådet et arrangement for skoleledere, andre ungdomsråd og ledere fra de 
avdelinger som i dag behandler ungdom i alderen 12-25 år. Tema var hva som er viktig 
for et ungt menneske med sykdom eller funksjonsnedsettelse i møtet med sykehus, 
skole og kamerater, Ungdomsrådet presenterte sitt budskap i 3 videofilm (se 
Ungdomsrådets sider) og supplerte med sine egne erfaringer. 
 
Vestre Viken arbeider for å sikre de ansattes medvirkning på alle nivåer i 
organisasjonen. Medvirkning fra ansatte er organisert gjennom fagforeningene og 
vernetjenesten sin representasjon, ved ansattvalgte representanter i Vestre Viken sitt 
styre samt gjennom direkte deltakelse i prosjekt- og arbeidsgrupper i utviklings- og 
omstillingsprosesser. For sentrale staber er det valgt et eget hovedverneombud, som 
startet november 2017.  
 
Det er inngått lokale samarbeidsavtaler med henholdsvis fagforeningene og med 
vernetjenesten. De respektive avtalene klargjør hvordan Hovedavtalens bestemmelser 
om informasjon, samarbeid og medbestemmelse skal praktiseres i Vestre Viken. 
Avtalene regulerer også hvordan ordningene skal være organisert samt hvor stort 
frikjøp er for den enkelte fagforening. For vernetjenesten er det utarbeidet en prosedyre 
og en samarbeidsavtale. Disse regulerer områder som ikke er omtalt i arbeidsmiljøloven, 
samt frikjøp og utgifter til kurs og møter. I tillegg beskriver den hvordan 
Arbeidsmiljølovens krav om informasjon, drøfting og medvirkningsplikt, samt de 12 
prinsipper for medvirkning i omstilling, skal oppfylles. Møtestruktur, deltakelse i 
styringsgrupper, arbeidsgrupper, prosjektgrupper med videre er satt i system. 
 

https://vestreviken.no/rettigheter/brukermedvirkning
https://vestreviken.no/rettigheter/brukermedvirkning
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2. SAMMENDRAG 
2.1. Positive resultater og uløste utfordringer 
 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var 57 dager i 2017 innen 
somatikk, således nådde foretaket ventetidsmålet på dette området. Innen psykisk helse 
og rus var gjennomsnittlig ventetid 47,6 dager og dermed er ikke målet om 45 dagers 
ventetid nådd. Ventetiden har særlig vært lengre enn målet innen barne- og 
ungdomspsykiatrien. Det er gjennomført tiltak for å redusere ventetiden i løpet av 
høsten, og ventetiden innen psykisk helse og rus var lavere mot slutten av året. Dette 
arbeidet fortsetter i 2018.     
 
Andel fristbrudd er høyere enn året før og var 1,8 % for 2017. Det skyldes spesielle 
utfordringer i enkelte perioder. Det forventes at utfordringene løses tidlig i 2018. Målet 
er at fristbrudd ikke skal forekomme. 
 
Innen pakkeforløp for kreft nådde foretaket målet om at minst 70 % av pasienter med 
kreft skal være inkludert i pakkeforløp (resultat 74 %). Andel behandlet innen normert 
forløpstid er 62%, noe under målet. Målet nås for noen pakkeforløp, men andre ligger 
under. Andelen er høyere for pasienter som har hatt hele sitt forløp innen eget foretak 
(71 %). Det er nødvendig med forbedringsarbeid både internt og knyttet til samarbeid 
med andre foretak. 
 
Mål med prevalens av sykehusinfeksjoner under 3 % ble for første gang oppnådd i 2017 
ved de to nasjonale prevalensundersøkelsene.  
 
Andel korridorpasienter i 2017 var 1,2 % i 2017, en reduksjon fra 1,7 % i 2016. Det er 
utfordrende å unngå korridorpasienter. Det er gjort tiltak som bedre utnyttelse av total 
sengekapasitet, bruk av bufferrom ved overbelegg og arbeid med gode og effektive 
pasientforløp for å holde andelen korridorpasienter lavt. 
 
Aktiviteten i pasientbehandlingen innen somatikk har vært høyere enn året før, selv om 
den ble litt under målet. Parametre for aktivitet innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling er endret i 2017 sammenliknet med tidligere. Det gjør 
aktivitetsmålingen usikker, men foretaket har ikke nådd aktivitetsmålet. Det pågår en 
betydelig omstilling innen klinikk for psykisk helse og rus. Det er gjort tiltak for å øke 
den polikliniske og ambulante aktiviteten. Tiltakene videreføres og videreutvikles i 
2018. 
 
Vestre Viken nådde ikke det økonomiske resultatet som var budsjettert. Det er iverksatt 
tiltak for å oppnå styringsfart i tråd med budsjett for 2018.   
   

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering 
Organisasjonen i Vestre Viken med lokal ledelse ved de somatiske sykehusene og noen 
klinikker på tvers er videreført. Den vurderes å fungere gjennomgående godt. 
Viseadministrerende direktør gikk av med pensjon i løpet av året. Stillingen ble da 
omgjort til en direktørstilling for kompetanse i foretaksledelsen. Stabsområdet har hatt 
en gjennomgang av organiseringen i 2017. Dette har medført noen endringer internt i 
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stabsområdet samt mellom stabsområdet og klinikk for intern service fra 2018. 
Stabsområdet har gjennomført en rekrutteringsprosess for ny direktør for teknologi. 
Dette er en styrking med tanke på fremtidig utvikling og satsing innen dette fagområdet 
i foretaket.   
 
Styret i Vestre Viken gjennomførte styreevaluering i møtet 27. november. 
Det var gjennomført en spørreundersøkelse i forkant. Konklusjon på 
spørreundersøkelsen: Styret er godt samstemt. I styremøtet ledet styreleder videre 
evaluering med et gruppearbeid. Oppsummering av gruppearbeidet: 
Synspunkter på eget arbeid i styret: 

• Jobber effektivt 
• Har pasientperspektiv 
• Har god kompetanse 
• Har god og åpen kommunikasjon 
• Har forberedte deltakere 
• Har god møteledelse 
• Har godt tilrettelagte saker 
• Støtter og ivaretar ledelsen 

 
Omstillingsarbeid innen klinikk for psykisk helse og rus har pågått i 2017 med samling 
av psykisk helsevern på sykehusnivå på Blakstad og avvikling av Lier 1. mars 2018. Det 
har vært arbeidet med tilpasning av sengekapasiteten i DPS-ene samtidig som en bygger 
opp FACT-team i opptaksområdet i samarbeid med kommunene. FACT (Flexible 
Assertive Community Treatment)-team er tverrfaglige team som utvikles i samhandling 
mellom DPS, psykisk helsevern på sykehusnivå og kommuner. 
 
Nytt sykehus i Drammen er vedtatt bygget på Brakerøya av Stortinget i 2017.  Helse Sør-
Øst har ansvaret for byggeprosjektet. Forprosjekt er forberedt i 2017 ved Sykehusbygg 
HF, Forprosjektet startet i januar 2018. Vestre Viken har etablert prosjektorganisasjon 
som skal ivareta medvirkning, forankring, virksomhetsutvikling og forberedelse til 
overtakelse av bygget i 2024/2025.  
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DEL II: RAPPORTERINGER 

 
 

3. RAPPORTERING FOR STYRINGSBUDSKAP 2017 
3.1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
 
Ventetid og fristbrudd 
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 2017 
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har 
fått helsehjelpen påstartet 
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og 
private rusinstitusjoner 59,0 56,7 

Vestre Viken 57,9 56,6 
• Somatikk  57,3 
• Psykisk helsevern og TSB  47,6 

 
Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenlignet med 2016. 
 
Gjennomsnittlig ventetid skal være under 45 dager for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling og under 60 dager for somatikk. 
 
Innen somatikk har Vestre Viken hatt mål om 58 dager i gjennomsnittlig ventetid, som 
er én dag lavere enn i 2016. Ventetid er 57,3 dager, og således er målet oppnådd, både 
hva angår eget mål og målet fra Helse Sør-Øst. 
 
Innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har målet vært 
gjennomsnittlig ventetid under 45 dager.  Det er ikke nådd for året som helhet idet 
ventetiden har vært 47,6 dager. Ventetiden har imidlertid vært under 45 dager de siste 3 
månedene av året. Tiltak for å nå målet er økt poliklinisk aktivitet ved å dreie mer 
ressurser fra døgnbehandling til poliklinisk behandling, og ved mer effektiv ressursbruk. 
Det har høsten 2017 pågått en betydelig omlegging i så måte. I tillegg kommer økt 
oppmerksomhet rettet mot områder med spesielt lang ventetid. Det er en gunstig 
utvikling mot slutten av året, som forventes at fortsetter i 2018. Det vises også til omtale 
av psykisk helsevern og rus nedenfor. 
 
 
 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 2017 
Antall fristbrudd 
Vestre Viken 526 1200 
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Ingen fristbrudd. 
Antall fristbrudd for 2017 er 1200, noe som utgjør 1,8 %, som er over målsettingen og 
også høyere enn året før. Det skyldes to forhold: Våren 2017 hadde brystdiagnostisk 
senter en kortvarig periode med en pasienttilstrømming (særlig knyttet til screeningen i 
mammografiprogrammet) som overskred kapasiteten. Det medførte at en del pasienter 
fikk time noen få dager etter fristen. I de siste månedene av året har øyeavdelingen fått 
en rekke fristbrudd. Det skyldes en betydelig pågang som har utfordret kapasiteten samt 
redusert kapasitet en periode. Det planlegges løst ved inngangen til 2018 ved ekstra 
innsats for å komme ajour igjen ved denne avdelingen. For den øvrige del av 
virksomheten er det kun spredte fristbrudd. 
 
• Annen oppgave 2017 
Helse Sør-Øst RHF skal følge opp Helsedirektoratets gjennomgang av kvalitet i 
ventelisteregistreringen som er ventet publisert 1. februar 2017. Vestre Viken HF 
skal følge opp gjennomgangen og iverksette tiltak for å bedre kvaliteten der det er 
nødvendig. 
Vestre Viken har rutiner som skal sikre kvaliteten i ventelisteregistreringen. Likevel 
oppstår det noen feil som da rettes fortløpende. Det er ikke mottatt krav om spesifikke 
oppfølgende tiltak fra Helse Sør-Øst RHF på dette området. 
 
Kreftbehandling 
 
• Mål 2017 
 
Basert på innrapportering fra helseforetakene (desember I) 2017 
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp 
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 73,1 % 
Vestre Viken 74,3 % 
 
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp skal være minst 70 prosent. 
1647 pasienter er inkludert i pakkeforløp av totalt 2216 pasienter registrert med 
kreftdiagnoser, noe som gir en andel på 74,3 %. Målet er med andre ord nådd. 
 
Basert på innrapportering fra helseforetakene (desember I) 2017 
Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen 
definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp 
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 64,4 % 
Vestre Viken 62,1 % 
 
Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard 
forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 prosent. 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 krefttyper) 
innen maksimal anbefalt forløpstid skal være minst 70 prosent. Tall hentes fra 
Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
1030 av totalt 1658 pakkeforløp ble gjennomført innen standard forløpstid fra inklusjon 
i pakkeforløp til start behandling; noe som gir en andel på 62 %. Dette er således under 
målet. Noen pasienter har hele sitt pakkeforløp i Vestre Viken mens andre har forløpet 
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også ved annet foretak, som regel Oslo universitetssykehus. Av de 1319 pakkeforløpene 
som hadde hele sitt forløp i Vestre Viken, ble 936, dvs. 71 %, behandlet innen standard 
forløpstid. Således ble målet oppnådd for de pasientene som hadde hele sitt forløp innen 
foretaket. Måloppnåelsen varierer mellom de ulike kreftformene. Av de mer hyppige 
kreftformene er det god måloppnåelse ved brystkreft, blærekreft og ondartede 
føflekksvulster, mens forløpstider er under målet for tykk-/endetarmskreft og 
prostatakreft. 
 
Det er i løpet av året identifisert og forbedret noen flaskehalser i forløpene. Det arbeidet 
fortsetter i 2018. En del pasienter har forløp både i Vestre Viken og Oslo 
universitetssykehus. Det er behov for bedre pasientflyt mellom foretakene. Det pågår 
arbeid for å innføre regionale multidisiplinære videokonferanser på flere kreftområder 
enn de som er i dag, noe som vil effektivisere samhandlingen. Det har i lengre tid vært 
slike møter for lungekreft, og høsten 2017 ble det startet tilsvarende møter for 
gynekologisk kreft. Flere fagområder vil komme i løpet av 2018.  
Innføring av elektronisk epikrise og henvisning i løpet av 2018 vil også lette 
kommunikasjonen. 
 
• Annen oppgave 2017 
Siden 2015 har sykehusene regransket celleprøver til kvinner som har fått 
livmorhalskreft, og som har hatt normale celleprøver mindre enn fem år tidligere. 
Sykehusene har ansvar for å sikre at kvinner med livmorhalskreft får informasjon 
om tidligere celleprøver som har vært feiltolket. Helseforetak og private ideelle 
sykehus i Helse Sør-Øst som har ansvar for denne pasientgruppen må påse at det er 
etablert gode rutiner for hvordan man informerer kvinner som har fått en betydelig 
endret diagnose etter en regransking av tidligere prøver. 
Arbeid med regranskning av prøver fra 2016 ved Avdeling for patologi (6 prøver) har 
vært forsinket i 2017. Det er planlagt utført i løpet av februar 2018, og rutiner for 
informasjon til kvinner vil bli gjennomgått i den forbindelse. 
 
Som en del av arbeidet med pakkeforløp for kreftpasienter skal Oslo 
universitetssykehus pilotere og etablere 3-strøms multidisiplinære team-møter 
(MDT-møter) som arbeidsmetodikk i Helse Sør-Øst. I første omgang skal dette 
etableres for gynekologiske kreftgrupper, lungekreft, tykk- og endetarmskreft og 
prostatakreft. MDT-møter skal gjennomføres som videokonferanser i møterom som 
har mulighet for 3-strøms oppkobling. Vestre Viken HF skal etablere tilstrekkelig 
antall 3-strøms møterom i løpet av 2017 slik at det tilrettelegges for pilotprosjektet. 
Sykehuspartner skal medvirke i etableringen av de tekniske løsningene. 
Vestre Viken har 3-strøms møterom til slike multidisiplinære team-møter. Møter innen 
lungekreft har vært etablert i lengre tid. Det er startet opp møter innen gynekologisk 
kreft, De øvrige forventes etablert i 2018, Oslo universitetssykehus leder dette arbeidet. 
 
Pakkeforløp hjerneslag 
 
• Annen oppgave 2017 
Vestre Viken HF skal implementere pakkeforløp hjerneslag. 
Pakkeforløp hjerneslag fase 1 ble lansert 18.desember 2017.  Vestre Viken har følgelig 
ikke startet implementering av dette i 2017. Målepunktene for fase 1 vil bli registrert via 
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Norsk hjerneslagregister (NHR). Rutiner for dette er ivaretatt av aktuelle fagpersoner. 
Foretakene er bedt om at denne registreringen skjer fra 1.februar 2018.  
 
Vestre Viken har i 2017 utarbeidet helhetlig pasientforløp hjerneslag «fra hjem til hjem», 
hvor også kommunene har vært involvert. De opprettede målepunktene for pakkeforløp 
hjerneslag vil kobles til dette pasientforløpet slik at tilfredsstillende forløpstider 
ivaretas. 
 
Effektivitet og kapasitetsutnyttelse 
 
• Mål 2017 
Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom sykehusene, jf. 
annen oppgave 2017. 
Vestre Viken følger effektiviteten og kapasitetsutnyttelsen ved de fire somatiske 
sykehusene i foretaket, og benytter det i forbedringsarbeid.  Det er i løpet av året 
utviklet bedre forbruks- og virksomhetsanalyser innen psykisk helsevern og TSB i 
foretaket. 
 
• Annen oppgave 2017 
Helse Sør-Øst RHF skal i 2017 gi styringsmessig prioritet til oppfølging av forskjeller 
i kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus målt ved følgende 
indikatorer: 
• Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor 

planlagt dato er passert ved rapporteringstidspunktet 
• Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten. 
• Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall polikliniske 

konsultasjoner innenfor fagområdet 
• Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske 

konsultasjoner innenfor fagområdet. 
• Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast 

behandlingssted. 
 
De regionale helseforetakene skal i oppfølgingsmøter i 2017, rapportere særskilt på 
utviklingen i disse indikatorene innen psykisk helsevern, ortopedi, 
hjertesykdommer, plastikkirurgi, øyesykdommer, og øre-nese-hals sykdommer, 
hensyntatt evt. forskjeller i den enkelte indikators relevans for ulike fagområder. 
Vestre Viken HF skal følge opp prioriteringene innen sine fagområder og påse at 
fortløpende rapporteringer gir tilstrekkelig grunnlag for det regionale 
helseforetakets rapporteringsplikt. 
Det er i løpet av 2017 utviklet regionale data for andel pasienter i et forløp som har 
passert planlagt dato for neste kontakt. Foretaket har rettet økt oppmerksomhet mot 
reduksjon i antallet, både ved tettere oppfølging og ved å bedre datakvaliteten. Det er for 
øvrig ikke kommet regionale føringer på andre områder. 
 
Det foreligger data som viser betydelig variasjon i forbruksmønster samt innhold i 
tjeneste, blant annet fordeling døgn vs. dagbehandling og gjennomsnittlig liggetid 
for samme tilstand. Vestre Viken HF skal evaluere egen praksis mot nasjonalt 
gjennomsnitt og iverksette tiltak som bidrar til å redusere uberettiget variasjon. 



13 
 

Vestre Viken skiller seg ikke vesentlig fra nasjonalt gjennomsnitt på de aller fleste 
områder. Det er derfor ikke gjort spesifikke tiltak på området, men utviklingen følges. 

3.2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 
Vekst psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 
• Mål 2017 
 
Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten 
skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, 
legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og 
«private institusjoner med oppdragsdokument») og aktivitet (polikliniske 
konsultasjoner). 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
Gjennomsnittlig ventetid skal ha prosentvis større reduksjon innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes 
fra Helsedirektoratet. 
 
Basert på tall hentet fra 
Helsedirektoratet 

Somatikk VOP BUP TSB 

Endring i gjennomsnittlig ventetid fra 
2016 til 2017 
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle 
sykehus og private rusinstitusjoner -4,2 % 2,5 % 0,5 % 0,5 % 
Vestre Viken -2,5 % 1,6 % 0,4 % -10,2 % 
 
VOP=Psykisk helsevern voksne, BUP=barne- og ungdomspsykiatri, TSB=tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 
Gjennomsnittlig ventetid i somatikk er redusert fra 59 dager i 2016 til 57 dager i 2017 
(mål 58 dager). Målsettingen var å redusere gjennomsnittlig ventetid innen psykisk 
helsevern og TSB fra 47 dager i 2016 til 45 dager i 2017. Det har ikke lyktes. I årets tre 
siste måneder har imidlertid målet vært oppnådd. 
 
Det er gjennomsnittlig ventetid innen barne- og ungdomspsykiatrien som har ligget 
vesentlig over målkravet. Det har høsten 2017 blitt iverksatt tiltak for å få ventetiden 
ned. Det gjøres nå raskere inntak av de alvorlig syke, spesielt ved spiseforstyrrelser og 
ved mistanke om psykose/bipolar lidelse. For pasienter med 12 ukers rettighetsfrist gis 
første time 2 uker tidligere enn før. Dette har medført en betydelig nedgang i ventetid. I 
årets tre siste måneder har gjennomsnittlig ventetid innen barne- og ungdoms-
psykiatrien vært 49 dager, således en forbedring. Det arbeides med videre reduksjon for 
å nå målkravet. 
 
Innen psykisk helsevern for voksne har ventetiden i 2017 vært 44 dager, og ventetiden 
innen TSB har blitt betydelig redusert til 33 dager.  Innen psykisk helsevern for voksne 
er det høsten 2017 startet på en omstilling med økt poliklinisk aktivitet og vridning av 
aktiviteten fra døgnbehandling til poliklinisk behandling. Arbeidet fortsetter i 2018.  
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Kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men 
holdes utenfor) skal ha prosentvis større økning for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra de regionale 
helseforetakenes regnskap. 
 
Basert på innrapportering fra 
helseforetakene (desember I) 

Somatikk VOP BUP TSB 

Endring i kostnader fra 2016 til 2017 
Foretaksgruppen Helse Sør-Øst 0,2 % 1,8 % 1,4 % -1,3 % 
Vestre Viken 1,6 % -2,0 % -0,9 % -3,9 % 
 
Kostnader pr tjenesteområde er uendret i somatikk, og viser en mindre reduksjon i 
psykisk helse og rus.  Reduksjonen i psykisk helse og rus (PHR) kan i stor grad knyttes 
til avvikling av tilbudet ved «Strandveien» boliger i løpet av 2017, hvor Vestre Viken 
drev et kommunalt tilbud for Asker og Bærum kommuner finansiert av kommunene, 
samt en større pågående omstilling på tjenesteområdet med følgende tiltak: 
• Redusert døgnkapasitet DPS 
• Bedre tilpassing av bemanning til aktivitet 
• Styrking av ambulant og poliklinisk kapasitet 
• Etablering av psykoseenhet ved Asker DPS Sikta 
• Bedre pasientflyt og forløpsstyring, samt reduksjon av overforbruk i 2017  
 
Klinikk for psykisk helse og rus arbeider med omstilling.  Dette er nødvendig for å 
redusere overforbruk og øke produktivitet i klinikken.  Målet med omstillingen er å 
effektivisere driften, styrke pasientbehandling og redusere ventetider.  I budsjett 2017 
ble PHR tildelt 5 MNOK i økte basismidler for å styrke aktivitet.  I budsjett 2018, er det 
bevilget ytterligere 8 MNOK i økt ramme til dette formål (til sammen 13 MNOK). 
 
Årsverk skal ha prosentvis større økning for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra de regionale 
helseforetakenes HR-systemer og SSB for private. 
 
Basert på innrapportering fra 
helseforetakene (desember I) 

Somatikk VOP BUP TSB 

Endring i brutto månedsverk 
(utbetalt tid) fra 2016 til 2017 
Foretaksgruppen Helse Sør-Øst 0,5 % -1,0 % -1,6 % -0,2 % 
Vestre Viken 1,6 % -3,1 % -2,3 % -1,2 % 
 
Totalt viser Vestre Viken en økning på 30 årsverk i 2017 i forhold til 2016, en økning på 
kun 0,4 %. 
 
Årsverk innenfor somatikk øker med 1,6 % fra 2016 til 2017.  Økning er en funksjon av 
aktivitetsvekst, og høyt fravær.  Vekst i årsverk innenfor somatikk er 1,5 % høyere enn 
budsjettert. 
 
Årsverk innenfor psykisk helsevern og rus har vært stabilt innenfor rusbehandling 
(endring på kun 3 årsverk), mens årsverk innenfor voksenpsykiatri og barne- og 
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ungdomspsykiatri er redusert med henholdsvis 3,1 % og 2,3 %.  Reduksjon i årsverk 
innenfor voksenpsykiatri er i stor grad knyttet til nedleggelse av kommunalt finansiert 
behandlingstilbud ved «Strandveien» i løpet av 2017, samt en større pågående 
omstilling som nevnt under avsnitt 3.2. 
 
Aktivitet (polikliniske konsultasjoner) skal ha prosentvis større økning for psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes 
fra Helsedirektoratet (Helfo). 
 
Basert på innrapportering fra 
helseforetakene (desember I) 

Somatikk VOP BUP TSB 

Endring i antall polikliniske 
konsultasjoner fra 2016 til 2017 
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle 
sykehus 2,6 % -3,9 % -9,8 % -0,8 % 
Vestre Viken 3,6 % -3,9 % -18,6 % 3,0 % 
 
Aktivitetsvekst innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rehabilitering er 
2,6 % etter gammel tellemetodikk. Somatikken har en økning på 3,6 % fra fjoråret og har 
dermed en større økning i antall polikliniske konsultasjoner enn PHR.   Endring i 
tellemetodikk gjør det vanskelig å måle faktisk vekst innenfor psykisk helse og rus. 
Det er i aktivitetsbudsjett for 2018 planlagt større vekst i polikliniske konsultasjoner 
innenfor PHR enn somatikken. Budsjettert vekst i poliklinisk aktivitet i PHR planlegges 
nådd delvis ved økt produktivitet og delvis ved økt bemanning i poliklinikkene.  
 
 
Tvang 
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 2017 
Antall tvangsinnleggelser innen psykisk 
helsevern for voksne per 1000 
innbyggere 

1. tert. 2. tert. 3. tert. 1. tert. 2. tert. 

Vestre Viken HF 0,57 0,65 0,66 0,62 0,53 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 

Per 10 000 
innbyggere 

2017 
Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk 
helsevern med minst ett tvangsmiddelvedtak 
per 1000 innbyggere 
Vestre Viken 3,9 Foreligger ikke 
 
I samarbeid med kommunene redusere antall tvangsinnleggelser innen psykisk 
helsevern for voksne per 1000 innbyggere sammenliknet med 2016. 
Klinikk for psykisk helse og rus har iverksatt en rekke tiltak for å redusere bruk av 
tvang, både i forhold til tvangsinnleggelser og bruk av tvangsmidler.  
 
Tiltak i samarbeid med kommunene for reduksjon av tvangsinnleggelser: 
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• Utarbeidet og tatt i bruk e -Læringskurs «Redusert og riktig bruk av tvang» som 
omhandler forståelse og bruk av lovverk ved innleggelser. Brukes i forbindelse 
med opplæring både i spesialisthelsetjenesten og av legevakt/fastleger 

• Undervisning for kommuner og fastleger om lovverk, inklusive nye endringer. 
• Tettere dialog med fastleger og legevakt 

 
Registrere med mål om å redusere antall pasienter i døgnbehandling i psykisk 
helsevern som har minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere. 
 
Følgende tiltak er gjennomført i 2017: 

• Etablert prosjekt med midler fra Helsedirektoratet: «Redusert tvangsmiddelbruk 
og redusert opplevd tvang i akuttpsykiatrisk behandling i Vestre Viken» 

• Handlingsplaner for redusert tvangsbruk i avdelingene 
• Opplæring av behandlere ved sykehus og ved DPS i nytt lovverk inkludert 

vurdering av samtykkekompetanse 
• Etablert dialoggrupper ved sykehus i samarbeid med Nasjonalt senter for 

erfaringskompetanse 
• Månedlig rapportering til klinikkledelsen fra avdelingene  
• Utarbeidet og tatt i bruk nye, mer detaljerte vedtaksmaler med tydeliggjøring av 

grunnlag for tvangsmiddelbruk 
• Gjennomført 2 internrevisjoner pr seksjon som benytter tvangsmidler 

 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne per 1000 innbyggere skal 
være redusert sammenlignet med 2016. Tall hentes fra Helsedirektoratet 
(publiseres tertialvis). 
I løpet av 2016 var det en svak stigning fra 1. til 3. tertial, mens tendensen i 2017 er 
nedadgående. I andre tertial 2017 er resultatet 0,53 som er det laveste tallet for 
2016/2017. 
 
Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern med minst ett 
tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere registreres med mål om å redusere. Tall 
hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
 
• Annen oppgave 2017 
Vestre Viken HF skal levere komplette og kvalitetssikrede data om 
tvangsinnleggelser, tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler for 2016 til NPR ved 
ordinært rapporteringstidspunkt, jf. krav for 2014 og 2015 i Tilleggsdokument til 
oppdrag og bestilling 2016, datert august 2016. 
Klinikken rapporterer konkrete og korrekte data om tvangsmiddelbruk, og har i tillegg 
utarbeidet nye retningslinjer for oppfølging og kvalitetssikring av registreringspraksis. 
Særlig oppmerksomhet om dette er nødvendig også fordi Vestre Viken, i likhet med de 
øvrige foretak, fortsatt opererer med håndskrevne protokoller. 
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Tilbud til barn og unge 
 
• Annen oppgave 2017 
Vestre Viken HF skal etablere Barnevernansvarlig i BUP i henhold til anbefalingene 
fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
https://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helsehjelp-til-barn-i-barnevernet. 
Direktoratene har i oppdrag å utarbeide en kortfattet beskrivelse og rutiner for en 
slik funksjon i løpet av første halvår 2017. 
Barne – og ungdomspsykiatrisk avdeling i Vestre Viken har et ambulant team på 
avdelingsnivå som arbeider med ungdom med psykiske lidelser og lavt funksjonsnivå på 
barnevernsinstitusjoner. 

Alle seksjonene i avdelingen har barnevernsfaglig kompetanse. Siden avdelingen er i en 
større omstillingsprosess som ennå ikke er sluttført, er det foreløpig ikke utpekt egne 
kontaktpersoner for barnevernsinstitusjoner. Avdelingen arbeider imidlertid med å få 
oversikt over gjeldende samarbeidsavtaler mellom lokalpoliklinikkene og 
barnevernsinstitusjonene i opptaksområdet. 

Avbrudd i behandling 
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2017 
Avbrudd døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 

Foreligger 
ikke. 

 
 
Avbrudd døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling registreres og det 
sikres færrest mulig avbrudd. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres 
tertialvis). 
Følgende tiltak er gjennomført i 2017: 
 

• Vurderingsarbeidet => nyttevurdering med Avdeling for rus og 
avhengighetsbehandlings (ARA) inntaksteam, sammen med spesialist og lege fra 
ARA. 

o Kvalitetssikring at døgnbehandling er det riktige valget, samt at 
behandlingstilbudet i størst mulig grad er i tråd med pasientens behov. 

• Tilgjengelighet => Inntaksteam i ARA er tilgjengelige for samtaler/drøftinger 
med samarbeidspartnere og pasienter fram til innleggelse. 

• Forvern => seksjonene ARA Tyrifjord og ARA Blakstad gjennomfører samtaler 
med pasient før innleggelse.  

• Samarbeidsmøter under innleggelse med de ulike relevante instansene 
(kommune, fastlege, NAV, ruskonsulenter) 

• Motivasjonsarbeid under behandling/innleggelse.  
• Ved ikke planlagt avbrudd ved ARA Tyrifjord og ARA Blakstad, vil ARA vurdere 

re-inntak av pasienten innen kort tid, der dette vurderes som hensiktsmessig. 
dvs. Det gjøres da individuelle vurderinger.  
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I tillegg er det fremkommet at pasientene har god effekt av poliklinisk behandling før, 
under og etter innleggelse ved døgnseksjon. Det er en målsetting å få et tettere 
samarbeid med ruspoliklinikkene internt i klinikken.  
 
LAR 
 
• Annen oppgave 2017 
Vestre Viken HF skal sikre at kvinner i LAR får informasjon om LAR-behandling og 
graviditet og tilbud om nedtrapping av LAR-medikamenter, og tilgang til gratis 
langtidsvirkende prevensjonsmidler i regi av LAR. 
Status i arbeidet 

• Alle pasienter får et informasjonshefte ved oppstart i LAR, hvor det omtales 
graviditet i LAR og orienteres om tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon.  

o Det blir sendt brev fra ARA til gynekologisk poliklinikk, hvor det bes om at 
regningen for langtidsvirkende prevensjon sendes til ARA. 

• I det første møtet i ansvarsgruppa, med fastlege til stede, gis informasjonen 
muntlig til pasienter hvor dette er aktuelt.  

• ARA veileder hvordan metadon/buprenorfin virker på foster og gir hjelp til å 
vurdere aktuelle tiltak i svangerskapet.  

 
Finansieringsordning 
 
• Annen oppgave 2017 
Vestre Viken HF skal forebygge evt. uønskede tilpasninger som følge av omleggingen 
av finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern og rusbehandling i 
2017. Omleggingen skal brukes som et virkemiddel for å understøtte ønsket faglig 
innretning av disse tjenestene. 
 

Status i arbeidet: 
• Fokus på innføring av ISF med opplæring av alle behandlere og kontoransatte 
• Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av nasjonale særkoder i klinikken 
• Ny finansieringsordning brukes som et incitament til å utvikle klinikkens 

behandlingstilbud i retning av mer ambulant virksomhet, etablering av FACT 
team, større andel direkte konsultasjoner og strukturerte dagtilbud der dette er 
ønskelig ut fra et faglig perspektiv 

• Kontroll av riktig koding 
 

3.3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Timeavtale 
 
• Mål 2017 
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
Pasientene har fått timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning i 84 %. 
Målet har vært 90 %. Lang planleggingshorisont på poliklinikkene er viktigste tiltak for å 
oppnå dette. Det arbeides med ytterligere forbedring på dette området. 
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Korridorpasienter 
 
• Mål 2017 
 
Basert på innrapportering fra helseforetakene (desember I) 2017 
Andel korridorpasienter - somatikk 
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,1 % 
Vestre Viken 1,2 % 
 
Ingen korridorpasienter. 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
Andel korridorpasienter på sykehus skal være 0 prosent. Tall hentes fra 
Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
Vestre Viken har omtrent samme andel korridorpasienter i somatikk som 
gjennomsnittet i Helse Sør-Øst. Andelen er klart lavere i 2017 enn året før hvor andelen 
var 1,7 %. Utnyttelse av total sengekapasitet, bruk av bufferrom ved overbelegg og 
arbeid med gode og effektive pasientforløp er viktige tiltak for å holde andelen 
korridorpasienter lavt.  
 
Ringerike sykehus har høyest andel korridorpasienter i Vestre Viken. Dette sykehuset 
har enerom, og ikke noen bufferkapasitet. Økt bruk av Hallingdal sjukestugu og økt bruk 
av observasjonspostsenger har vært spesifikke tiltak ved Ringerike sykehus. Det er 
behov for videre forbedringstiltak for å redusere andelen. Det må imidlertid holdes opp 
mot plikten til å ta imot øyeblikkelig hjelp-pasienter. 
 
Infeksjoner 
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Folkehelseinstituttet 2016 2017 
Andel sykehusinfeksjoner 2. tert. 4. tert. 2. tert. 
Helse Sør-Øst 4,2 4,2 3,1 
Vestre Viken HF 3,9 2,7 2,1 
 
Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
 
Andel sykehusinfeksjoner skal være redusert sammenlignet med 2016. Tall hentes 
fra Folkehelseinstituttet (publiseres 2 ganger årlig). 
Andel sykehusinfeksjoner målt ved de to nasjonale prevalensundersøkelsene er 
redusert sammenlignet med 2016, fra 3,3 % i 2016 til 2,9 % i 2017. Vestre Viken har 
således nådd målet om en prevalens under 3 % i 2017. 
 
For å nå målet arbeider foretaket kontinuerlig med bekjentgjøring av 
infeksjonsforekomst, der hvor det praktiske smittevernarbeidet utøves.  

• Startet opp forbedringsarbeid på avdelinger med høy infeksjonsforekomst 
• Implementering av infeksjonskontrollprogrammet i hele organisasjonen  
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• Opplæring av ansatte i basale smittevernrutiner 
• Gjennomført internrevisjon rettet mot smittevern i klinikkene 
• Gjennomført kampanje for håndhygiene 
• Gjennomført kampanje for influensavaksinasjon blant ansatte 

 
Resistens og antibiotika 
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Sykehusenes 
legemiddelstatistikk 

2012 2016 2017 Prognose 
2020 

Samlet forbruk av 
bredspektrede antibiotika 

22,0 20,4   

 
30 prosent reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske 
sykehus i 2020 sammenliknet med 2012. (Målt som disse fem bredspektrede 
midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner). 
Vestre Vikens bruk av bredspektrede antibiotika ble redusert fra 22,0 i 2012 til 20,4 
DDD/100 liggedøgn i 2016, dette tilsvarer en reduksjon på 7,3 % i nevnte tidsperiode. 
Tall for 2017 foreligger ikke. 
 
Smittevernavdelingen overvåker årlig forbruk av antibiotika i Vestre Viken. Dataene 
foreligger på flere ledelsesnivåer, ned til avdelingsnivå. Resultat-rapportering inngår i 
overvåkingen, denne rapporteringen omfatter flere ledernivåer, også toppledelsen.  
En prosjektstilling for infeksjonsmedisiner i 20 % stilling har i deler av 2017 vært 
involvert i innsats rettet mot avdelinger med høyt forbruk/uheldig forbruksprofil.  
 
• Tall for resultatoppnåelse 
Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 2020 sammenliknet med 
2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. 
generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner) skal vise 30 
prosent reduksjon i samlet bruk i 2020 sammenlignet med 2012. Tall hentes fra 
Sykehusenes legemiddelstatistikk (publiseres tertialvis). 
Det må arbeides systematisk for å få målet i 2020.  Tiltak er oppfølging av at nasjonale 
retningslinjer følges og at arbeidet med antibiotikastyringsprogram er forankret i 
linjeledelsen. Vestre Viken har startet arbeidet.   
 
Trombolysebehandling 
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2014 2015 2016 
Andel pasienter med hjerneinfarkt som er 
trombolysebehandlet, og får denne 
behandlingen innen 40 minutter etter 
innleggelse 

   

Helse Sør-Øst 59,8 59,3 61,8 
Vestre Viken HF 52,0 50,7 58,9 



21 
 

 
Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne 
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse skal være minst 50 prosent. Tall 
hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
Det foreligger ikke tall for andelen pasienter med trombolysebehandling ved hjerneslag 
som får behandling innen 40 minutter for 2017. Andelen behandlet innen 40 minutter 
har imidlertid vært økende i Vestre Viken de siste årene, og lå i 2016 omtrent på 
gjennomsnittet for Helse Sør-Øst. Total andel pasienter med hjerneslag som får 
trombolysebehandling har ligget høyere i Vestre Viken enn gjennomsnitt i HSØ og landet 
totalt.  
 
Trombolysebehandling gis ved alle foretakets fire somatiske sykehus og ved Hallingdal 
sjukestugu. Det har vært arbeidet systematisk med reduksjon av «door-to-needle»-tid i 
løpet av året. Det forventes å gi bedrede data på området når de foreligger. 
 
Samvalg 
 
• Annen oppgave 2017 
Arbeidet med å sikre pasienten som likeverdig part i pasientbehandling skal 
styrkes. Det må legges til rette for pasientenes rett til å delta i beslutninger som 
berører egen helse og behandling. 
Det er i 2017 satt ytterligere fokus på pasienten som likeverdig part i 
pasientbehandlingen gjennom involvering av pasienter og brukere på systemnivå og i 
arbeid med pasientforløp og tjenesteutvikling. Klinikkene har egne satsningsområder 
som bidrar til å styrke pasienten og pasientens rolle i beslutninger om egen helse og 
behandling, som for eksempel et spesielt arbeid med kommunikasjon i Bærum sykehus.  
 
Prioritering 
 
• Annen oppgave 2017 
Det vises til Stortingets behandling av Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens 
helsetjeneste – Melding om prioritering. Foretaksmøtet ba de regionale 
helseforetakene om å legge prinsippene for prioritering til grunn for innføring av 
nye legemidler og metoder i spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene 
og Statens legemiddelverk skal etablere en felles tilnærming til hvordan 
prinsippene for prioritering skal operasjonaliseres i tråd med forslagene i 
meldingen og tilpasset endringene i legemiddelforskriften som vil bli sendt på 
høring i 2017. Vestre Viken HF skal følge opp dette arbeidet innenfor sitt 
ansvarsområde og om nødvendig delta i prosessen etter nærmere henvendelse fra 
Helse Sør-Øst RHF. 
Vestre Viken har fulgt opp de føringer som har kommet vedrørende innføring av nye 
legemidler og metoder. Dette er fulgt opp i lederlinjen. 
 
Vestre Viken HF skal legge til rette for at lederopplæringene som tilbys i ulike deler 
av tjenesten gir ledere en klar forståelse av deres ansvar for å innrette sin 
virksomhet i tråd med prinsippene for prioritering. 
Prioritering er tema i foretakets ledergrupper. 
 
GTT-undersøkelse 
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• Tall for resultatoppnåelse 
Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene skal reduseres med 25 prosent 
innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT-undersøkelsen for 2012. 
 
Vestre Viken har gjennomført Global Trigger Tool siden 2010 på foretaksnivå. Det er det 
samme teamet som har gjennomført undersøkelsene i hele perioden. Det telles andel 
pasienter med skader enten skaden er oppstått i foretaket eller i andre ledd i 
helsetjenesten. Andel med skader var 18,8 % i 2016 mot 14,2 % i 2012. Det har således 
heller vært en økning enn reduksjon sammenliknet med 2012. Sistnevnte år hadde den 
laveste andelen i hele perioden. 
 
Skader med betydelige konsekvenser er meget sjeldne, det har vært tre slike skader i 
løpet av de siste 5 årene i Vestre Viken. Hyppigste skader er hendelser i forbindelse med 
legemidler, sårinfeksjoner etter operasjon, og urinveisinfeksjoner. Det gjelder både i 
Vestre Viken og nasjonalt. Andelen pasientskader målt ved GTT i Vestre Viken ligger 
gjennomgående litt høyere enn de nasjonale tallene. Årsaken til det er usikker. Andre 
kvalitetsindikatorer gir ikke holdepunkter for at andel pasientskader er høyere i Vestre 
Viken enn ellers i landet. Det har vært lagt vekt på å få en god registrering av hendelser. 
Det er ikke fremkommet opplysninger gjennom GTT-registreringen som peker på 
spesifikke behov for forbedringstiltak utover det som ellers er identifisert. 
 
Overlevelse 
 
30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016 (uansett årsak til innleggelse). 
Datakilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): 
Publiseres i 2017 (gjennomføres årlig). 
 
30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 2016. Datakilde: Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 
(gjennomføres årlig). 
 
30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 2016. Datakilde: Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 
(gjennomføres årlig). 
 
30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 2016. Datakilde: Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 
(gjennomføres årlig). 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
 
Tall hentet fra Folkehelseinstituttet 2016 
30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016:  
uansett årsak til innleggelse  

• Helse Sør-Øst 95,1 
• Vestre Viken HF 95,6 

innleggelse for hjerneslag  
• Helse Sør-Øst 87,1 
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• Vestre Viken HF 87,7 
innleggelse for hoftebrudd  

• Helse Sør-Øst 91,2 
• Vestre Viken HF 91,3 

innleggelse for hjerteinfarkt  
• Helse Sør-Øst 92,5 
• Vestre Viken HF 93,4 

 
Vestre Viken har signifikant bedre 30-dagers overlevelse etter innleggelse for 1. gangs 
hjerteinfarkt enn landsgjennomsnittet i dataene presentert i 2016 (data for perioden 
2014-2016). For overlevelse uansett innleggelsesårsak og overlevelse etter hoftebrudd 
eller hjerneslag skiller Vestre Viken seg ikke fra landsgjennomsnittet. 
 
De nasjonale retningslinjer for behandling følges på sine respektive områder. Vestre 
Viken har hatt en felles behandlingslinje for hjerneslag for alle de fire somatiske 
sykehusene i flere år. Den er utvidet til et pasientforløp «hjem til hjem» i samarbeid med 
kommunene i 2017. Tilsvarende har det også vært en behandlingslinje for hoftebrudd, 
som er utvidet på samme måte. Det arbeides med kontinuerlig forbedring på områdene. 
 
Vold og trusler 
 
• Annen oppgave 2017 
Helse Sør-Øst RHF skal bidra i Helsedirektoratets kartlegging av omfanget av vold 
og trusler mot helsepersonell og medpasienter, og av hvordan helsetjenestens 
arbeidsgivere ivaretar beredskap for forebygging og håndtering av vold og trusler 
som del av HMS-arbeidet. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med nærmere 
informasjon hvis det er aktuelt med videre oppfølging fra Vestre Viken HF. 
Vestre Viken har rapportert til HSØ på omfanget av hendelser mot ansatte og mot 
pasienter. Det har vært tema internt i tertialvise HMS-rapporteringer. 
Vestre Viken har dette som et tema i sitt HMS system hvor kravet om kartlegging, 
risikovurdering og opplæring ivaretas, samt oppfølging av ansatte som har blitt 
eksponert for trusler og/eller vold. Det tilbys kurs i forebygging og håndtering av vold 
og trusler til ansatte. Det har i tillegg blitt gjennomført en foretaksomfattende revisjon 
på temaet. 
 
Vestre Viken HF skal samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet med 
å utvikle tiltak for å forebygge og ivareta beredskap for håndtering av vold og 
trusler. 
I forbindelse med rapportering på HMS området har dette temaet vært behandlet i 
Hovedarbeidsmiljøutvalget hvor vernetjenesten og de tillitsvalgte deltar. Det har også 
vært et tema i dialogmøte mellom HMS-sjef og vernetjenesten/ tillitsvalgte. 
Vernetjenesten ved Foretakshovedverneombudet deltar i den årlige gjennomgangen av 
HMS systemet. 
 
Pasientforløp 
 
• Annen oppgave 2017 
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Vestre Viken HF skal delta i læringsnettverket Gode pasientforløp når kommunene i 
opptaksområdet deltar. 
Vestre Viken har ikke vært invitert med i læringsnettverket Gode pasientforløp med 
noen av kommunene i opptaksområdet. Vestre Viken prioriterer arbeid med utvikling og 
beskrivelse av pasientforløp, og inviterer kommuner og brukere med 
erfaringskompetanse med i arbeidet.  
 
Fødetilbud 
 
• Annen oppgave 2017 
Vestre Viken HF skal sikre at hendelser der anbefalingen om at den fødende skal ha 
en jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til fødselen er over, 
ikke blir fulgt opp, blir dokumentert i helseforetakenes avvikssystemer og at 
resultatene blir brukt til kvalitetsforbedring. 
 
Vestre Viken har fire fødeavdelinger.  
 
Ved Ringerike og Kongsberg har man anledning til å ha jordmor én til én for alle fødende 
i aktiv fase. Det er også mulig å prioritere fødende på bekostning av barsel. Det har ikke 
vært avvik som tilsier at de ikke klarer å følge opp de fødende i aktiv fase.  
 
Ved Bærum og Drammen sykehus har man i løpet av året tatt i bruk skjema hvor det 
registreres om det har vært jordmor én til én i aktiv fase, ved Bærum fra våren og i 
Drammen fra sommeren 2017. Ved Bærum sykehus har det vært jordmor én til én i 81 
% og i Drammen i 94 % i registreringsperioden. Årsak til avvik registreres og brukes til 
forbedringsarbeid. 
 
 
Habilitering og rehabilitering 
 
• Annen oppgave 2017 
Vestre Viken HF skal utvikle former for ambulante tjenester innen rehabilitering og 
voksen- og barnehabilitering. 
Vestre Viken har i mange år drevet utstrakt ambulant virksomhet, både innen barne- og 
voksenhabilitering. Habiliteringssenteret har i 2017 videreført sitt prosjekt om 
individuell veiledning via skjerm. I tillegg er bruken av dette utvidet til også å gjelde 
veiledning til foreldre og ansatte som deltar i «Tidlig intervensjon for barn i 
risikogruppe». Det arbeides kontinuerlig for å se på muligheten til å bruke 
avstandskompenserende tiltak knyttet til veiledning og møter rundt pasientene for å 
sikre effektivitet i tjenesten.  Dette gjøres ikke minst for å sikre at det fortsatt skal være 
mulig å arbeide ambulant over lange avstander, der veiledning og samhandling er av 
avgjørende betydning for kvaliteten på tjenesten til pasienten. 
 
Innenfor rehabiliteringsfeltet arbeider Vestre Viken nå med å kartlegge behov for, og 
form på, aktuelle ambulante tjenester i sammenheng med utarbeidelse av 
utviklingsplanen for foretaket. Foretaket arbeider tett med både kommuner og brukere 
for å sikre at det etableres hensiktsmessige tilbud nært knyttet til pasientforløpene. 
 
Hjemmedialyse 
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• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 2017 
Andel dialysepasienter som får 
hjemmedialyse 

1. tert. 2. tert. 3. tert. 1. tert. 2. tert. 

Helse Sør-Øst 18,0 17,9 19,2 20,4 22,0 
Vestre Viken HF 12,2 12,2 9,7 11,9 15,1 
 
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 prosent. Tall 
hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
 
Vestre Viken har hemodialyse ved de fire somatiske sykehus og ved Hallingdal 
sjukestugu. Drammen sykehus har områdefunksjon for peritoneal dialyse, som er 
hovedformen for hjemmedialyse. Pasienter vurderes fortløpende med hensyn til 
egnethet for peritoneal dialyse.  
 
Det tilstrebes å øke andelen ut fra pasientenes egnethet og mest mulig effektiv bruk av 
tilgjengelige ressurser. Pasienter vurderes også med hensyn til egnethet for hemodialyse 
hjemme, enkelte pasienter har det. 
 
Andelen med hjemmedialyse har økt noe i 2017, men det er fortsatt lavere enn målet. 
Arbeid for økning videreføres i 2018. 
 
Utskrivning 
 
• Annen oppgave 2017 
Vestre Viken HF skal registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med 
kommunene for å forberede utskrivninger om disse pasientene, jf. plan om innføring 
av betalingsplikt for kommunene tidligst fra 2018. 
 

 
 
Antall registrerte liggedøgn for utskrivningsklare pasienter hadde et snitt pr måned i 
2016 på 190 (totalt 2282) og i 2017 på 284 (totalt 3403). Registreringen for 2016 kan 
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være noe mangelfull, da enkelte kommuner ikke tok i bruk Pleie og omsorgsmeldinger 
(PLO-meldinger) meldinger før 2017. 
 
Samarbeidsrutiner med kommunene: 

- Skriftlige avtaler med alle kommuner i vårt opptaksområde 
- PLO meldinger følges opp i henhold til rutiner. Kommunene varsles umiddelbart 

når det er klarlagt at pasienten vil være i behov av kommunale tjenester etter 
utskrivelse, og det er dialog underveis 

 

3.4. Personell, utdanning og kompetanse 
 
Heltidskultur 
• Annen oppgave 2017 
Vestre Viken HF skal arbeide for å motivere og tilrettelegge for at ansatte velger 
høyere stillingsprosent og helst 100 prosent stilling i samarbeid med 
organisasjonene, tillitsvalgte og utdanningssektoren. 
Vestre Viken har gjennom flere år arbeidet for å redusere bruken av deltid og fremme 
heltidskultur. Å kunne tilby hele stillinger blir stadig viktigere for å sikre god 
rekruttering og beholde kvalifisert arbeidskraft. Heltidskultur er også et viktig ledd i 
arbeidet med å fremme kvalitet i pasientbehandlingen og øke pasientsikkerhet. I 2017 
er det blant annet gjort følgende: 

• Lagt ut oppfordring, i GAT og på intranett, om at alle ansatte i deltidsstillinger 
registrerer og oppdaterer opplysninger om dette i personalportalen, slik at 
nærmeste leder til enhver tid har oppdatert oversikt over hvem som ønsker 
seg større stillingsstørrelse. Tilsvarende informasjon har vært gitt i 
ledermøter og personalmøter.  

• Økt bruk av kombinasjonsstillinger, eksempelvis poliklinikk i uken og 
sengepost/akuttmottak i helgen. 

• Ved ledighet i stillinger vurderes om det er mulighet for å utvide stillingsbrøk 
for å redusere deltid.   

• Budsjettmidler for variabel lønn er omgjort til faste stillinger, enten ved 
prosjekter eller på permanent basis for å øke stillingsstørrelser. Det kan 
nevnes at Ambulansetjenesten har en ordning hvor alle deltidsansatte i 2017 
har hatt mulighet til å utvide sin stillingsbrøk til 100 % stilling ved å ha del av 
stillingen i overtallsbemanning, dvs. i en intern vikarpool. Tilbudet har vært 
godt mottatt og avdelingen har nå mer enn 90 % av sine ansatte i 100 % -
stilling.  

• Problemstillingen har vært drøftet med tillitsvalgte, sentralt i Vestre Viken. 
Det er enighet om å ha økt fokus på dette fremover, både lokalt og sentralt. 

 
Vestre Viken HF skal sikre at nyutdannet helsepersonell i større grad enn nå tilbys 
hele faste stillinger. 
Vestre Viken har etablert en ordning med 100 % faste trainee-stillinger for nyutdannede 
sykepleiere via Bemanningsenheten. Det har i 2017 vært ansatt 7 nyutdannede 
sykepleiere i nevnte stillinger. På generelt grunnlag skal fast ansettelse benyttes som 
hovedregel for alle stillingsgrupper.  
 
Utdanning 
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• Annen oppgave 2017 
Vestre Viken HF skal, med særskilt oppmerksomhet på yrkesgrupper hvor 
rekruttering er utfordrende, sikre at utdanning og kompetanse er i samsvar med 
helseforetakets fremtidige behov. 
Vestre Viken er opptatt av å kjenne fremtidige behov for kompetanse og utdanning. 
Dette er ytterligere tydeliggjort i 2017 gjennom organisering av kompetanse som et eget 
stabsområde i foretaksledelsen, i tillegg til gjennom arbeidet med utviklingsplan og 
forberedelse til nytt sykehus i Drammen.  
Det er et godt samarbeid med utdanningsinstitusjoner, andre helseforetak og kommuner 
om utdanningsoppgaver for de ulike profesjonsutdanningene.  
Det har vært særskilt fokus på rekruttering og utdanning av spesialsykepleiere innen 
anestesi-, barneintensiv-, intensiv-, og operasjonssykepleie.  
 
Spesialistutdanning for leger  
 
Helse Sør-Øst RHF skal implementere del 1 i ny spesialistutdanning for 
leger/iverksette ny ordning for spesialistutdanning i henhold til ny forskrift, med 
ansettelser i LIS1-stillinger fra og med høsten 2017.  
Ny spesialistutdanning med ansettelse i LIS1-stillinger er gjennomført fra og med høsten 
2017. 
 
Helse Sør-Øst RHF skal planlegge for å iverksette del 2 og 3 (LIS2 og LIS3) i ny 
ordning for spesialistutdanning henhold til ny forskrift. 
Planlegging for iverksettelse av del 2 og del 3 av ny ordning for spesialistutdanning i 
henhold til ny forskrift pågår. Den nye ordningen skal iverksettes fra 01.03.2019. Vestre 
Viken deltar også i det regionale arbeidet med ny spesialistutdanning.  
 
 
Medarbeiderundersøkelsen 
 
• Mål 2017 
Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 
etablering av forbedringstiltak for egen enhet. 
På bakgrunn av beslutning om å iverksette ny undersøkelse ForBedring i 2018, ble det 
ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017.  Oppfølgingsarbeidet og aktuelle 
tiltak i handlingsplanene fra undersøkelsen i 2016, er derfor videreført også i 2017.  
 
Samtidig er det gjort forberedelser til ny undersøkelse ForBedring, som er en samordnet 
medarbeider-, HMS og pasientsikkerhetskultur undersøkelse. I denne sammenheng er 
det opprettet en partssammensatt arbeidsgruppe til å forberede, gjennomføre og bistå i 
oppfølgingen av den nye undersøkelsen.  
 

3.5. Forskning og innovasjon 
 
Forskning 
 
• Mål 2017 
Fem prosent av pasientene skal være inkludert i klinisk forskning. 
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Det arbeides aktivt for å inkludere pasienter i kliniske studier i Vestre Viken og i 
samarbeid med andre. Vestre Viken avventer en nasjonal utredning for hvordan dette 
skal telles, men det rapporteres ikke i prosenter før det foreligger.  
 
• Annen oppgave 2017 
De regionale helseforetakene skal i samarbeid legge til rette for at pasienter i hele 
landet får økte muligheter for deltakelse i kliniske studier i Norge og i utlandet. Det 
innebærer at nettsiden for pasientrettet informasjon om alle pågående og planlagte 
kliniske studier på helsenorge.no er oppdatert og komplett, og at pasienter i hele 
landet gis en likeverdig mulighet for å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier. / 
Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst skal ta del i dette arbeidet 
gjennom å påse at opplysninger om alle pågående og planlagte kliniske studier 
innenfor sine ansvarsområder til en hver tid er oppdatert og komplett på 
helsenorge.no. 
Vestre Viken har fokusert på aktive intervensjonsstudier med pågående 
pasientinklusjon, hvor pasientene opplever en forskjell. Det arbeides for at alle aktuelle 
studier i Vestre Viken registreres.  
 

3.6. Tildeling av midler og krav til aktivitet 
 
Drift og investering 
 
• Mål 2017 
Vestre Viken HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og 
slik at de kommer pasientene til gode. Vestre Viken HF skal i 2017 basere sin 
virksomhet på de tildelte midler. 

 
 
I prognosen for 2017 er inntekter 89 MNOK lavere enn i OBD.  Basisrammen er redusert 
med 55,6 MNOK som følge av revidert nasjonalbudsjett (RNB).  Finansiering til 
helseforetakene ble redusert som følge av reduserte pensjonskostnader.  
ISF-refusjoner er redusert 33,8 MNOK i forhold til OBD.  Det negative avviket skyldes i 
hovedsak lavere ISF-refusjoner på H-resepter (-23,5 MNOK), og noe lavere somatisk 
aktivitet enn budsjettert (-10 MNOK).  
Vestre Viken har budsjettert med basisfinansiering, forskningsmidler og statlig tilskudd 
i tråd med tildeling fra HSØ.  ISF-refusjoner er budsjettert i klinikkene basert på erfaring 
og forventede endringer i året som kommer.   
 
Resultat 
 
• Mål 2017 

Beløp i NOK tusen 
OBD 
2017

Prognose
2017 Avvik

Basisramme 5 300 470 5 244 886 -55 584 
herav kvalitetsbasert finansering 37 002 37 002 0
Forskning 7 912 7 912 0
Statlig tilskudd 3 469 3 469 0
ISF-refusjoner 2 489 436 2 455 647 -33 789 
Inntekter i alt 2017 7 801 287 7 711 915 -89 372 
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I oppdrag og bestilling er det stilt inntekter til disposisjon i 2017 fra Helse Sør-Øst 
RHF. Det er også stilt krav til helseforetakets årsresultat: 
• Årsresultat 2017 for Vestre Viken skal være på minst 265 millioner kroner. 
Foreløpige regnskapstall for 2017 viser et årsresultat på 153,3. 
 
Resultat hittil i år (desember I) Faktisk Budsjettavvik 
Vestre Viken 153 298 -111 702 
 
 
Resultat 2017 
Foreløpig resultat for 2017 viser et resultat på 153,3 MNOK.  Dette er 111,7 MNOK bak 
budsjettet og krav i OBD på 265 MNOK.  Det negative avviket i forhold til budsjett 
skyldes i hovedsak følgende forhold: 

- 21 MNOK i redusert gevinst ved salg av eiendom, fordi salg av flere av 
leilighetene i Helgerud boligstiftelse er utsatt til 2018 

- 14 MNOK i reduserte aktivitetsbaserte inntekter (ISF, gjestepasient inntekter, 
egenandeler og polikliniske inntekter) 

- 20 MNOK på grunn av høye varekostnader knyttet til medikamentkostnader 
(kreftmedikamenter) og medisinske forbruksvare  

- 30 MNOK i økt kjøp av eksterne helsetjenester (gjestepasientkostnader) 
- 20 MNOK overforbruk på lønn og innleie (eks. pensjonsområdet) 

Basisramme i OBD er 63 MNOK høyere enn foreløpig resultat viser.  I forbindelse med 
behandling av revidert nasjonalbudsjett (RNB) i mai 2017, ble basisramme i 
helseforetakene redusert som følge av reduserte pensjonskostnader.  Bokført 
basisramme i 2017 resultat er i tråd med instruks fra HSØ som følge av RNB. 
 
Likviditet og investeringer 
 
• Annen oppgave 2017 
Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer 
til drift og investeringer. 
Vestre Viken er ansvarlig for en effektiv styring av kontantstrømmer samt styring av 
tilgjengelig likviditet til drift og investeringer. Foretaket jobber kontinuerlig med å:  

• utarbeide forventningsrette likviditetsprognoser 
• optimalisere kontantstrømmene ved å fremskynde innbetalinger og tilsvarende 

forskyve utbetalinger i tid (herunder utnytte kontraktsfestet kredittid der dette 
er hensiktsmessig) 

• minimalisere effektiv kredittid ved å fokusere på avtaleinnhold og sikre effektive 
ordreregistrerings-, fakturerings- og purrerutiner, blant annet ved bruk av 
regional avtale om innfordringstjenester 

• sørge for effektive betalingsrutiner for inn- og utbetalinger 
• minimalisere kredittrisiko ved å sørge for god kredittkontroll 

Det utarbeides årlig en regional økonomisk langtidsplan, hvor helseforetakene leverer 
innspill gjennom foretakenes egne økonomiske langtidsplaner. Denne 
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langtidsplanleggingen er etablert som et nyttig verktøy for overordnet langsiktig 
planlegging i helseforetakene av ressursbruk knyttet til drift og investering. Viser for 
øvrig til etablerte prinsipper for likviditetsstyring i Helse Sør-Øst RHF. 
 
Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 
2017 skal ikke benyttes til investeringer i 2017 uten etter særskilt avtale med Helse 
Sør-Øst RHF. 
Vestre Viken styrer likviditet i tråd med konsernets retningslinjer. Dette innebærer at: 
1. Helseforetaket skal styre total likviditet innenfor tilgjengelige rammer til drift og 

investeringer. 
 

2. Likviditet generert gjennom realiserte positive resultater fra drift eller lavere 
investeringsnivå enn planlagt, kan disponeres i senere år:  

a. Til nedbetaling av kortsiktige lån (driftskreditt)  
b. Som en buffer for resultatrisiko  
c. Til investeringer  

 
Tilsvarende vil negative resultater eller høyere investeringsnivå enn planlagt 
medføre tilsvarende reduksjon i bruk av likviditet.  

 
3. Egen sparing som følge av realisert overskudd fra drift kan benyttes til investeringer 

når helseforetaket har tilstrekkelig sikkerhet for sitt resultat. 
o Disponering innad i samme kalenderår skjer etter dialog med det 

regionale helseforetaket  
 
4. Likviditetseffekter fra pensjon, hensyntatt premiefondsmidler, kan forutsettes å 

være nøytrale for helseforetaket. 
 
5. Helseforetaket skal ta hensyn til risiko for resultatavvik i drift og i pågående 

investeringsprosjekter før etablering av nye investeringsforpliktelser. 
 

6. Gjennomføring av investeringsprosjekter skal tilpasses og periodiseres i samsvar 
med faktisk likviditetsmessig handlingsrom  

 
7. Helseforetaket skal etablere hensiktsmessige rapporterings- og oppfølgingsrutiner 

for likviditetsutviklingen gjennom året  
o Detaljeringsgrad og hyppighet må gjenspeile risiko  

 
8. Helseforetaket må budsjettere likviditet på en måte som gir rom for tilstrekkelig 

likviditetsbuffer gjennom året  
 
9. Likviditet fra salg kan benyttes til investeringer eller nedbetaling av gjeld dersom 

helseforetaket viser et regnskapsmessig overskudd minst tilsvarende gevinst ved 
salg av eiendom  
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10. Dersom helseforetakene har opparbeidet trekk på driftskreditt som følge av 
resultatmessige underskudd, skal denne nedbetales etter avtale, normalt over 3-5 år  

 
Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter 
før etablering av nye investeringsforpliktelser. 
Overskuddslikviditet 
Det er etablert praksis at overskudd inneværende år kan benyttes til investeringer i 
etterfølgende år, og at egenkapitalinnskuddet til pensjonsinnretning salderes innenfor 
tilgjengelig investeringsmidler.  
 
Investering 
Vestre Viken har etablert månedlig rapportering på investeringsprosjekter inklusive 
fastsettelse av prognose.  Prognosen benyttes for å sikre at totale investeringer for året 
ikke overskrider finansieringsrammer, og på denne måten ta høyde for resultatrisiko 
ved pågående investeringsprosjekter før etablering av nye.  
 
 
Overføring av likviditet - driftskreditt 
 
• Mål 2017 
Vestre Viken HF skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse 
Sør-Øst RHF. 
Driftskredittrammen til Vestre Viken var ved årsslutt 2017 lik 1.563 MRD. Foretakets 
likviditet har vært godt innenfor denne avtalte kredittrammen i hele år med et 
gjennomsnittlig trekk på 1.007 MRD.  Fortsatt overskudd og sparing har bidratt til stadig 
lavere trekk på driftskreditten.  Forhold nevnt over har gjort at det ikke har vært 
nødvendig for Vestre Viken å søke om utvidet kassekreditt de siste årene. 
 
Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for 
driftskreditt ut over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig 
underbyggende dokumentasjon for dette behovet. 
Likviditetsstyring skal bidra til størst mulig grad av forutsigbarhet i helseforetakets 
likviditetssituasjon. Helseforetak skal via løpende oppfølging av foretakets 
likviditetsbeholdning settes i stand til å møte sine finansielle forpliktelser, samtidig som 
det ikke bindes opp mer kapital enn nødvendig for dette.  
En forutsetning for dette er at helseforetaket gjennom presisjon og kvalitet i 
likviditetsprognoser og likviditetsstyring gir Helse Sør-Øst RHF et realistisk bilde av 
fremtidige forhold som påvirker likviditetssituasjon.  
Ved behov for utvidelse av ramme benyttes allerede etablerte rutiner opp mot Helse 
Sør-Øst RHF. 
 
• Annen oppgave 2017 
Vestre Viken HF skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende driftskredittrammer, 
samt innretter virksomheten innenfor de økonomiske rammer og krav som er stilt 
til disposisjon, slik at det bidrar til at Helse Sør-Øst RHFs «sørge for»-ansvar 
oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid. 
Vestre Viken legger til grunn driftskredittrammen, aktivitets- og vekstforutsetninger 
samt resultatkrav fra HSØ ved årlig budsjettering og langsiktig planlegging (for 
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eksempel i forbindelse med rullering av ØLP).  Fokus i foretaket er å sikre god pasient- 
behandling til befolkningen innenfor de rammer som foretaket er tildelt. 
 
Krav til aktivitet 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
 
I oppdrag og bestilling 2017 stilte Helse Sør-Øst RHF krav til aktivitet i 2017: 

Aktivitet i 2017 Somatikk VOP  BUP TSB 

ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm. 
legemidler) i henhold til "sørge for"-ansvaret 111 824 17 787 25 110 6 619 
Pasientbehandling         
Antall utskrivninger døgnbehandling 69 557 3 426  109  505 
Antall liggedøgn døgnbehandling 250 973 81 510 4 850 15 740 
Antall oppholdsdager dagbehandling 31 997  0  0  0 
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 389 935 129 590 92 540 32 170 
 
Innrapportert aktivitet (desember I) for 2017 er: 
 
Aktivitet i 2017   Somatikk VOP  BUP TSB 
ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og 
pasientadm. legemidler) i henhold til 
«sørge for»-ansvaret 

Budsjett 111 824 17 787 25 110 6 619 

Resultat 110 622 16 115 21 695 6 018 
Pasientbehandling           

Antall utskrivninger døgnbehandling Budsjett 69 557 3 426  109  505 
Resultat 69 243 3 286  160  573 

Antall liggedøgn døgnbehandling Budsjett 250 973 81 510 4 850 15 740 
Resultat 242 200 76 906 5 161 15 928 

Antall oppholdsdager dagbehandling Budsjett 31 997  0  0  0 
Resultat 31 100  0  0  0 

Antall inntektsgivende polikliniske 
konsultasjoner 

Budsjett 389 935 129 590 92 540 32 170 
Resultat 392 470 116 491 71 749 31 592 

 
Somatikk 
Aktivitet innenfor somatikk målt som antall ISF-poeng er 1202 poeng bak krav i OBD. 
Det er dog en økning i ISF-poeng fra 2016. Det er lavere aktivitet innenfor flere 
fagområder, men særlig innenfor kirurgi. Det er også lavere antall fødsler i 2017 enn i 
2016. ISF-poeng knyttet til H-resepter er omtrent 700 ISF-poeng bak krav i OBD. Antall 
utskrivninger er noe under krav i OBD. Antall liggedøgn og antall dagbehandlinger er 
lavere enn krav i OBD. Polikliniske konsultasjoner er over krav i OBD.   
 
Psykisk Helse og Rus   
Det har vært en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og rus på 2,6 % fra 2016 
til 2017 når man bruker gammel tellemåte. Fra 2017 ble som kjent poliklinisk aktivitet 
delvis finansiert ved innsatsstyrt finansiering, og tellemåten ble endret. Den største 
endringen i tellemåten skjedde ved at flere konsultasjoner på samme dag for samme 
pasient ble aggregert til ett opphold. Antall konsultasjoner blir derfor tilsynelatende 
vesentlig lavere med ny tellemåte. Å sammenligne tall for 2017 og 2016 er derfor ikke 
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hensiktsmessig uten å konvertere 2017-tall til gammel tellemåte. Klinikken er under 
stor omstilling der døgnkapasitet reduseres og ambulant/poliklinisk kapasitet økes. 
Samtidig er det fokus på å øke produktiviteten. Det er i budsjett 2018 lagt opp til en 
vekst i poliklinisk aktivitet med 4,7 %. 
 

3.7. Organisatoriske krav og rammer 
 
Helseberedskap 
 
• Annen oppgave 2017 
Vestre Viken HF skal implementere Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestens 
organisering på skadested. 
Vestre Viken startet implementering av de nye retningslinjene i 2017, ved bl.a. å utstyre 
alle ambulanser med nye merkevester for Innsatsleder Helse og gjorde endringer i en 
del prosedyrer, og vil sluttføre implementeringen av de nye retningslinjene i 
prehospitale tjenester sitt planverk i løpet av 2018. 
 
 
IKT-løsninger 
 
• Annen oppgave 2017 
Helseforetakene skal i 2017 delta i Helse Sør-Øst RHFs arbeid med å videreutvikle og 
forbedre prosess for etablering av IKT-områdeplaner. Helseforetakenes IKT-
områdeplaner skal være grunnlag for planlegging av aktivitet i 2018 og ligge til 
grunn for prioritering av tjenesteendringer. Områdeplaner i versjon 1.0 skal 
foreligge innen 1. november 2017 og godkjennes av Helse Sør-Øst RHF før 
styrebehandling i eget helseforetak. 

• Vestre Viken har hatt en bred prosess for å utvikle områdeplan for IKT for 
perioden 2018-2021.  

• Områdeplanen ble styrebehandlet i Vestre Viken 19. desember 2017. Helse Sør-
Øst er kjent med innholdet i planen. Dette er gjort på administrativt nivå gjennom 
de kontaktene foretaket har innen teknologi- og eHelse-området. 
 

Helseforetakene skal sammen med Sykehuspartner etablere plan for sanering og 
konsolidering av applikasjonsporteføljen og innføring av 
infrastrukturmodernisering innen 1. mai 2016. Planen skal være godkjent av Helse 
Sør-Øst RHF. 

• Vestre Viken har etablert en plan for dette. Målet er å redusere antall tjenester fra 
256 til 180. 

• I effektueringen av planen er foretaket avhengig av Sykehuspartner for 
gjennomføring. Vestre Viken deltar i ASK- (applikasjonssanering) prosjektet som 
har dette som oppgave. 

• Per november er antall tjenester redusert til 220. 
 
Innkjøp og logistikk 
• Annen oppgave 2017 
Helseforetaket skal etablere rutiner og rapportere på nye måleparametere fra 
første tertial 2017. De nye rapporteringene skal inngå i den ordinære 
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rapporteringen fra helseforetaket til det regionale helseforetaket, og innebærer at 
helseforetaket etter-registrerer lokale avtaler inngått i 2016 i Innkjøpsportalen. 
Helseforetaket skal fortsette arbeidet med etablering av rutiner for utarbeidelse av 
lokale målsettinger og forbedringsarbeid knyttet til nye og etablerte målinger. 
 

• Vestre Viken har i hele 2017 rapportert på nye måleparameterne fastsatt i OBD. 
Målingene er rapportert sammen med ordinær tertialrapportering. 

• Vestre Viken registrerer alle lokale avtaler i Innkjøpsportalen.  
• Det arbeides kontinuerlig med tiltak for forbedring. 

 
Helseforetaket skal i samarbeid med det regionale helseforetaket etablere en god 
bestillerfunksjon opp mot Sykehusinnkjøp. Helseforetaket skal tilrettelegge for at 
rollen kan videreutvikles og bidra til at Sykehusinnkjøp utvikler seg og understøtter 
driften i helseforetaket. I dette ligger blant annet å bidra til at det settes utviklende 
krav til Sykehusinnkjøp, og at helseforetaket skal sørge for å tilrettelegge for 
brukerinvolvering i alle anskaffelsesprosjekter for å sikre forankring og bruk av 
inngåtte avtaler i helseforetaket. 
 

• Vestre Viken har deltatt i det regionale arbeidet med å etablere prinsipper for en 
god bestillerfunksjon. Dette arbeidet vil bli videreført i 2018.  

• Det er etablert et godt samarbeid med Sykehusinnkjøp Regionale tjenester med 
faste møteplasser for å etablere gode bestillingsrutiner og rapportere status i 
prosjekter. 

• Vestre Viken oppretter brukerrepresentanter i alle lokale og regionale 
anskaffelser. 

Det forventes at det påbegynte endringsarbeidet i helseforetaket med hensyn til 
målbildet for vareflyt videreføres i 2017. Helseforetaket bes særskilt om å sette av 
ressurser i forbindelse med implementering av nytt forsyningssenter. 
Helseforetaket skal bidra med ressurser/kompetanse inn i 
implementeringsprosjektet for etablering av nytt forsyningssenter for å sikre at 
helseforetakets behov blir ivaretatt i ny forsyningsløsning og sikre implementering 
mot eget helseforetak både under testing og oppstart i 2017. 
 

• Vestre Viken leide ut ressurser til Sykehuspartner for å forberede oppstart av 
nytt forsyningssenter.  

• Vestre Viken avsatte tid og ressurser til å teste elektroniske løsninger og var pilot 
på levering av varer  i forbindelse med oppstart av nytt forsyningssenter 

Helseforetaket skal bidra med relevante ressurser i felles forum for bedre utnyttelse 
og utvidet bruk av regionalt ERP-system. I dette ligger blant annet 
forberedelsesaktiviteter for helseforetak som ikke har tatt i bruk løsningen og 
optimalisering av bruk av systemet for de helseforetak som benytter systemet. Dette 
arbeidet skal bidra til at regional ERP-løsning best mulig dekker alle 
helseforetakenes behov. 
 



35 
 

• Vestre Viken har startet forberedelsene til å ta i bruk regionalt ERP med Planlagt 
oppstartsdato 5. november 2018. Dette har allerede krevd betydelige ressurser, 
og prosjektet arbeider kontinuerlig for å bidra til å få på plass gode løsninger. 

• Aktiv deltakelse i regionale grupper bidrar til at man utvikler systemet til beste 
for alle HF i HSØ. 

 
Lojalitet til avtaler 
 
• Annen oppgave 2017 
Helseforetaket skal sikre at alle som foretar innkjøp på vegne av helseforetaket 
følger de avtaler som er inngått for kjøp av varer eller tjenester. 
 

• Analyser av kjøp er en kontinuerlig prosess. Her er avtalelojalitet og 
avtaledekning viktige måleparametere.  Det arbeides med tiltak for å få økt både 
lojalitet og dekning på avtalene. 

• I forberedelsene til implementering av nytt ERP, gjennomføres det en omfattende 
gjennomgang av artikkelregisteret. Tilpasning til regionalt artikkelregister vil gi 
muligheter for forbedret avtalelojalitet. 

 
Informasjonssikkerhet 
 
• Annen oppgave 2017 
Vestre Viken HF skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med 
utgangspunkt i vurdering av risiko og sårbarhet samt oppfølging gjennom 
internkontroll. 
På bakgrunn av Riksrevisjonens forvaltningsrapport i 2014 ble det igangsatt et regionalt 
arbeid for tilgangsstyring, IdM (Identity Manager), som videre ble implementert i Vestre 
Viken mars 2017. IdM er innført for plattformpålogging og enkelte applikasjoner som 
DIPS.  Det arbeides videre for å implementere IdM mot alle applikasjoner ved Vestre 
Viken. Dette er et tidkrevende arbeid da flere eksisterende applikasjoner må 
oppgraderes for å støtte IdM-løsningen. 
 
Nyanskaffelser og endringer/oppgraderinger av informasjonssystemer er gjenstand for 
risikovurderinger etter etablert prosedyre i styringssystemet. 
Tilsvarende er også etablert for medisinsk-teknisk utstyr, hvor det i Vestre Viken kun 
etableres nye eller oppgraderinger av eksisterende systemer såfremt godkjent 
risikovurdering foreligger. Det er også for medisinsk-teknisk klare ansvarslinjer for 
informasjonssikkerhet, hvor informasjonssikkerhetsleder er tilrådningsinstans for 
risikovurdering og aksept av restrisiko. 
 
For å oppfylle dagens lovkrav er følgende sentralt og under innføring eller det er 
iverksattarbeid for innføring: 

• Systematisk opplæring av alle medarbeidere ved at e-læring innenfor 
informasjonssikkerhet og personvern gjennomføres årlig. Det er derfor viktig at 

o nytt e-læringskurs for personvern og informasjonssikkerhet blir innført  
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o nytt e-læringskurs for personvern og informasjonssikkerhet i forskning 
blir innført 

• Få etablert statistisk logganalyse/automatisert gjennomgang av logger (regionalt 
prosjekt) 

 
Det er likevel områder hvor Vestre Viken ser stort forbedringspotensial med hensyn til. 
risikovurderinger av felles regionale prosjekter, eksempelvis 
infrastrukturmoderniseringsprogrammet, hvor alle helseforetakene har mottatt varsel 
om overtredelsesgebyr pålydende 800 000,- kr. I den forbindelse er det besluttet å legge 
ansvarlig for informasjonssikkerhet og personvern organisatorisk nærmere 
administrerende direktør fra 1. januar 2018. Arbeidsoppgaver og ressurser vil bli 
vurdert. 
 
Helseforetakene skal innen utgangen av første kvartal 2017 sørge for at felles 
regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet er innført i eget 
dokumentstyringssystem. 
Vestre Viken HF implementerte felles regionalt styringssystem for 
informasjonssikkerhet juni 2017. Implementeringen ble noe forsinkelse i henhold til 
fristen fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
Sikkerhetsloven 
 
• Annen oppgave 2017 
I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 19. desember 2014, fremgår at 
de regionale helseforetakene, helseforetakene og Norsk Helsenett SF omfattes av 
sikkerhetsloven, jf. sikkerhetsloven § 2 første ledd. Foretaksmøtet forutsetter at 
helseforetaket følger opp denne beslutningen så snart som mulig og i tråd med gitte 
føringer, jf. brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 2. juni 2015 samt saksfremlegg for 
direktørmøtet (sak 011-2016). 
Arbeidet med gjennomføringen av tiltak for å ivareta sikkerhetsloven er i Vestre Viken 
inne i sluttfasen og vil bli fullført innen 31. mars 2018. Det er mindre arbeider som 
gjenstår i forbindelse med klarering og fysisk sikring som vil bli sluttført innen samme 
dato. 
 
KPP-data (kostnader på pasientnivå) 
 
• Annen oppgave 2017 
Helsedirektoratet fikk i 2016 i oppdrag å utrede og planlegge en løsning for 
nasjonale KPP-data (kostnader på pasientnivå) i NPR med sikte på etablering av en 
nasjonal KPP-database fra 1.1.2018. De regionale helseforetakene skal sørge for at 
alle helseforetak leverer data inn til den nasjonale databasen. Det forutsettes at det 
legges til rette for at KPP anvendes i det lokale forbedrings- og planarbeidet i 
helseforetak og private ideelle sykehus. 
Vestre Viken har ingen bred utrulling av modellen for KPP løsning, da foretaket har 
begrensede lisenser for QlikView. Vestre Viken jobber for å få data tilgjengelig for ledere 
og fagpersoner ved å legge ut data på egen rapporteringsløsning – men utvikling av 
løsningen vil ta tid.  Det er først når data er tilgjengelig at det kan tas i bruk.  Vestre 
Viken har videre en ambisjon om å etablere dedikerte ressurspersoner med klinisk 
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bakgrunn og/eller kompetanse som kan arbeide videre med og tolke modellen etter at 
den publiseres. 
 
Fordi KPP-data er lite tilgjengelig for ledere, brukes det ikke i stor grad til internt 
forbedrings- og utviklingsarbeid.  Vestre Viken har en ambisjon om å publisere data om 
liggedøgn og kostnad pr poliklinikk-kontakt i egen rapporteringsløsning i løpet av 2018 
som en start på prosessen med å gjøre KPP-data kjent og mer tilgjengelig. 
  
Vestre Viken har over lengre tid gjort intern benchmarking mellom avdelinger og 
sykehus, men på et grovere nivå.  Vestre Viken har gjennomgående gode 
ledelsesinformasjonssystemer, som gjør mye data tilgjengelig for ledere, med stor 
åpenhet. Det vil gi et kvalitetsløft å ta KPP-data aktivt i bruk i klinikkene, men det er ikke 
avgjørende for god styring og kontroll. 
 
De regionale helseforetakene skal innen 1. november 2017 redegjøre for 
departementet for status for bruk av KPP i lokalt forbedrings- og planarbeid i 
helseforetakene. Helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst skal gi nødvendige 
opplysninger om dette etter nærmere henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF. 
Arbeidsgruppen som arbeider med KPP har representanter fra regnskap og 
controlling.  Gruppen har hovedfokus på datautvikling og forbedringer av modellen 
(KOSPA). Modellen leverer KPP data ned på omsorgsepisode med kostnadsoverslag.  
 
Vestre Viken benytter fortsatt laboratorie- og røntgen-nøkler fra Sykehuset i Vestfold, 
men ser behov for å utvikle egne nøkler med en reell fordeling av kostnader.  Vestre 
Viken arbeider for å få dette på plass sammen med ekstern partner. 
 
Det vises til brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 4. oktober 2017 Oppdragsdokument 
2017 - styringsbudskap om bruk av avvikssystem og klassifikasjonssystem som 
omtaler bruk av avvikssystemet i analyse av enkelthendelser, statistikk og 
risikoanalyser. I e-post av 20. oktober 2017 er det angitt at tilbakemelding på 
styringsbuskap kan gis som en del av årlig melding fra helseforetak/sykehus. 
Vestre Viken har tatt i bruk samme klassifikasjonssystem som Meldeordningen. 
Alvorlige enkelthendelser gjennomgås i klinikkenes- og sentralt pasientsikkerhets-
utvalg. Foretaket har statistiske data fra og med 2012 som benyttes for å se trender og 
brukes i forbedringsarbeid. 
Systematisk metode for hendelsesanalyse benyttes ofte på alvorlige varslingspliktige 
hendelser til Helsetilsynet. Klinikkene fører egne statistikker og oversikter. 

4. ANDRE RAPPORTERINGER 
4.1. Oppfølging av andre oppdrag 
Vestre Viken rapporterer til en rekke nasjonale kvalitetsregistre. Fagmiljøene ønsker å 
bidra aktivt i registerarbeidet. Kvaliteten i rapporteringen er noe variabel. Det arbeides 
med kontinuerlig forbedring i rapportering. Publisering av data fra registrene som kan 
brukes til å forbedrer pasientbehandlingen øker oppslutningen om rapporteringen. 
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4.2. Andre forhold ved driften 
Bygging av nytt sykehus i Drammen ble vedtatt i Stortinget våren 2017. Vestre Viken har 
deltatt i arbeid med forberedelse av oppstart forprosjekt fra 2018, ledet av Helse Sør-Øst 
RHF/Sykehusbygg HF.  
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

5. UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER 
5.1. Faglig og demografisk utvikling 
Demografisk utvikling og behov for spesialisthelsetjenester 
Vestre Viken leverer spesialisthelsetjenester til ca. 487 000 innbyggere fordelt på 26 
kommuner i 4 fylker. Kommunene har meget ulik størrelse. De tre kommunene Asker, 
Bærum og Drammen utgjør vel halvparten av innbyggerne i Vestre Viken. Befolkningen 
vil øke til ca. 535.000 innbyggere i 2025 og til ca. 551.000 innbyggere i 2030. Samtidig 
vil befolkningen bli eldre. Behovet for spesialisthelsetjenester vil derfor øke mer enn 
befolkningsøkningen. Det forventes samtidig at utviklingen med kortere liggetider, 
dreining fra døgnbehandling til dag- og poliklinisk behandling vil fortsette. I arbeidet 
med nytt sykehus i Drammen og med Utviklingsplan 2035 er behovet for 
spesialisthelsetjenester fremskrevet.  
 
For å møte økt behov, er det i økonomisk langtidsplan 2018-2021 forutsatt en total 
aktivitetsvekst i pasientbehandlingen på i overkant av 2 % i 2018, inkludert TSB, 
psykisk helsevern og somatikk. Veksten i aktivitet i somatikk skal være på 1,8 % årlig –  
7 % i planperioden. Det er forutsatt en videre dreining i behandlingsaktiviteten fra døgn 
til dag- og poliklinisk behandling.  
 
I aktivitetsbudsjettet er det planlagt med at veksten i psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere enn for somatikk, målt i antall 
polikliniske konsultasjoner. Det forutsettes en videre dreining mot økt ressursbruk ved 
de distriktspsykiatriske sentrene og innen barne- og ungdomspsykiatrien. Polikliniske 
og ambulante tjenester skal styrkes. 
 
Økt aktivitet må finansieres innen de tilgjengelige ressurser. Det vil stille krav til fortsatt 
produktivitetsforbedringer i årene fremover. Aktivitetsøkningen i Vestre Viken vil bli 
møtt innenfor dagens kapasiteter og strukturer i foretaket. Det er ikke planlagt nye 
funksjonsfordelinger mellom klinikkene i foretaket de nærmeste årene. 
 
Psykisk helsevern og TSB på sykehusnivå i Vestre Viken blir samlet ved Blakstad 
sykehus 1. mars 2018. Psykiatrisk avdeling, Lier avvikles. Når nytt sykehus i Drammen 
blir ferdig, skal virksomheten på Blakstad flyttes dit. 
 
Samhandlingsreformen har bidratt til betydelig reduksjon i antall liggedøgn for 
utskrivningsklare pasienter. Samhandlingsreformen skal medføre redusert antall 
innleggelser og redusert behov for polikliniske tjenester i spesialisthelsetjenesten, ved 
at flere pasienter tas hånd om i kommunene. Det er nå kommunale plasser for 
øyeblikkelig hjelp både innen somatikk og psykisk helsevern og rus. De kommunale 
øyeblikkelig hjelp-plassene innen somatikk har fortsatt variabel og som regel relativt lav 
utnyttelse. Videre samarbeid med kommunene for å sikre gode pasientforløp og optimal 
oppgavedeling er helt sentralt i årene som kommer. Et viktig område for samarbeid med 
kommunene i 2018 er etablering av FACT-team. Disse skal bedre psykisk helsevern for 
pasienter med alvorlig psykisk sykdom. 
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Medisinske behandlingsformer endres i tråd med både økt medisinsk kunnskap og 
teknologiske fremskritt. Det forventes en stadig utvikling av diagnostiske og 
terapeutiske metoder. Nye legemidler, særlig knyttet til kreftbehandling, utvikles stadig. 
Utviklingen stiller krav til kompetanseutvikling, organisatorisk utvikling og økonomisk 
handlingsrom for investeringer i takt med nyvinningene.   
 

5.2. Forventet økonomisk utvikling 
Utvikling av driftsøkonomi og finansiering 
Prognosen for 2017 viser et resultat på 153 MNOK, inklusiv 54 MNOK i gevinst ved salg 
av eiendom.  Resultatet er 112 MNOK bak budsjett for 2017, herav 21 MNOK knyttet til 
salg av eiendom.  Redusert resultat gir mindre midler til disposisjon til investeringer.   
 
Resultatutvikling Økonomisk Langtidsplan 2018 – 2021(37) 

 
 
Tabellen over viser resultatutviklingene i gjeldene ØLP for Vestre Viken.  
 
Resultatambisjonene i økonomisk langtidsplan viser at det vil bli et behov for en 
generell økning i produktivitet (aktivitetsøkning uten tilsvarende økning i 
lønnskostnader), for å dekke inn forventet kostnadsøkninger på høykostmedisiner, IKT-
teknologi, service og vedlikehold på medisinskteknisk utstyr (MTU) og avskrivninger 
knyttet til eiendomsinvesteringer/vedlikehold og MTU. Det skal oppnås ved å arbeide 
kontinuerlig med målrettet forbedringsarbeid, nye arbeidsformer og innovativ 
utnyttelse av medisinsk utvikling og ny teknologi som gir bedre bruk av ressursene. 
Investeringer i regionale IKT- løsninger vil også gi økte avskrivningskostnader og behov 
for kostnadstilpasninger for Vestre Viken, samtidig som det gir muligheter for 
gevinstuttak. Frem mot 2024 planlegges det med et overskudd på 4 % av brutto 
driftsinntekter(resultatgrad). Dette er om lag en dobling i forhold til budsjettert 
resultatgrad for 2017. 
 
I foretakets innspill for ØLP 2018-2037 til Helse Sør-Øst inngikk investeringer i bygg og 
eiendom på til sammen 15,7 MRD., herav 10,5 MRD. knyttet til nytt sykehus (inklusive 
500 MNOK i byggnær IKT) og 1,6 MRD. til vedlikeholds- og moderniseringsprosjekter på 
Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus (BRK).  I tabellen under fremgår det at 
foretaket med disse forutsetningene lagt til grunn får en “resultathengekøye” i en 
overgangsfase på 8 år etter at nytt sykehus tas i bruk.  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Resultat fra ordinær drift 190 230 280 300 360 360 380 -190 -70 -50 -40 0 15 50
% resultat fra ordinær drift 2,2 % 2,6 % 3,2 % 3,3 % 4,0 % 3,9 % 4,1 % -2,0 % -0,7 % -0,5 % -0,4 % 0,0 % 0,1 % 0,5 %
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Nye forhold tilkommet etter ØLP 2018 – 2021 
Redusert resultat i 2017 og lavere budsjett i 2018 
Foreløpig resultat for 2017 viser et resultat fra ordinær drift på 100 MNOK, 90 MNOK 
bak budsjett.  Som konsekvens av utvikling i 2017, er det budsjettert med et resultat fra 
ordinær drift i 2018 på 179 MNOK.  Dette er 51 MNOK bak resultatmål i ØLP 2017-2020, 
og må hensyntas i rullering av ØLP for 2019-2022.   
 
Redusert pensjonskostnader 
Endrede forutsetninger gir en større reduksjon i pensjonskostnader for Vestre Viken 
enn andre foretak.  I prognosen 2017 er dette kun delvis hensyntatt.  Det forventes at 
rammen vil styrkes med om lag 40 MNOK knyttet til reduserte pensjonskostnader i 
forbindelse med rullering av ØLP.  
 
Endringer inntektsmodeller 
Vekst i pasientgrunnlag forventes å gi økt ramme.  Pågående arbeid i HSØ knyttet til 
konserninterne gjestepasienter og psykisk helse og rus, forventes å gi en netto økning i 
ramme for Vestre Viken.   
 
IKT-kostnader og infrastrukturmodernisering 
Infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst har stoppet opp i 2017 som følge av 
manglende sikkerhet ved databehandling, og svakheter ved databehandleravtalen 
inngått med ekstern partner.  ØLP 2018-2021 for helseforetaket (Vestre Viken) bygger 
på de opprinnelig planer for Digital fornying, før problemene og utsettelsen i 2017.  HSØ 
har ennå ikke avklart den fremtidige løsning og fremdriftsplan (egen regi eller ekstern 
partner).  Inntil det er avklart er det usikkerhet knyttet til utvikling av kostnadsnivå, og 
muligheter for gevinstrealisering.  Nye forutsetninger vil påvirke kostnadsnivå i ØLP. 
 
Nærmere om budsjett 2018 
Styret i Vestre Viken har vedtatt et resultat for 2018 på 200 MNOK. Dette inkluderer 
engangsgevinster ved salg av eiendom på 21 MNOK. 
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Følgende disponeringer er foretatt i budsjettet for 2018: 

 
 
For å oppnå målet i ØLP om å frigjøre likviditet gjennom økende overskudd til økt 
investeringsnivå, må foretaket gjennomføre ytterligere økonomiske omstillinger i 2018. 
I budsjett 2018 er det stilt et produktivitetskrav på 0,3 % ovenfor klinikkene.  Dette er 
lavere enn forutsatt økonomisk langtidsplan for 2018-2021, hvor det var lagt til grunn 
en kostnadseffektivisering på 1,5 %.  Reduksjon i produktivitetskrav er en følge av 
lavere resultatoppnåelse og ubalanse i klinikkøkonomi i 2017. 
 
Investeringsbudsjettet har en ramme på 420 MNOK i 2018, i tråd med ØLP 2018-2021. 
Investeringsrammen for 2018 inkluderer 40 MNOK i midler overført fra 2017 til 2018 
som følge av forsinkelser i investeringsprosjekter.  Dette betyr at investeringsnivå reelt 
er redusert fra ØLP 2018 -2021. Finansieringsplanen for 2018 bruker all tilgjengelig 
overskuddslikviditet. 
 
Sammenhengen mellom økonomisk langtidsplan og årsbudsjett er med på å øke graden 
av forutsigbarhet inn mot det enkelte budsjettår. Økonomisk langtidsplan 2019-2022 vil 
bygge videre på budsjettet og budsjettforutsetningene som er lagt til grunn for budsjett 
2018, slik at det er viktig å se årsbudsjett 2018 og økonomisk langtidsplan 2019-2022 i 
sammenheng. Økonomisk langtidsplan 2019-2022 vil bli forelagt styret april 2018. 
Oppdaterte konsekvenser av vedtak knyttet til fastlagt økonomisk ramme for nytt 
sykehus vil bli innarbeidet. Vestre Viken arbeider med revisjon av foretakets 
utviklingsplan, som skal behandles av styret i april 2018. Tiltak som blir vedtatt i 
utviklingsplanen vil i størst mulig grad innarbeides i foretakets økonomiske langtidsplan 
ved rullering i 2018.  
 

5.3. Personell- og kompetansebehov 
Vestre Viken skal være en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for å beholde, 
utvikle og rekruttere fagpersonell til både kortsiktig og langsiktig behov.  
 
I hovedtrekk knytter fremtidens kompetansekrav seg til både økt spesialisering og en 
rivende faglig og teknisk utvikling. Det vil igjen gi økt tilgang på - og implementering av 
ny klinisk kunnskap, økt behov for fleksible løsninger for pasienter og pårørende slik at 
også mer avansert oppfølging av spesialisthelsetjenester gjøres nærmere hjemmet. Det 
vil bli krav til faglig endringskompetanse og spisset fagkompetanse hos helsearbeidere, 
større behov for teknologisk kompetansestøtte og krav til raskere opplæring i nye 

Område NOK tusen
Endoskopi vakt for alle sykehusene i VVHF  - områdefunksjon 1 500
Barne- og ungdomsavdeling for aldersgruppe 16-18 år - områdefunksjon 1 500
Geriatri - områdefunksjon/kompetasesenter 1 000
PET-diagnostikk (krever også investering 0,4 MNOK) 1 400
Molekylærpatologi (krever også investering 0,5 MNOK) 400
Farmakogenetiske analyser - VVHF andel 500
Sikkerhet i foretaket 1 200
Øke interne forskningsmidler 1 000
Øke antall stillinger i videreutdanning av spesialsykepleiere 1 500
Sum satsningsområder budsjett 2018 10 000



43 
 

behandlingsformer. I samhandlingsreformen vektlegges kravet om 
kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. 
 
Et av de viktigste målene i Nasjonal helse- og sykehusplan er “Nok helsepersonell 
med riktig kompetanse”. Kompetanse er i tillegg et av fire fokusområder i foretakets 
HR-strategi.   
 
Foretaket jobber med å profesjonalisere rekruttering, og i tillegg en viktig satsing på 
styrt, systematisk kompetanseutvikling. Vestre Viken skal legge til rette for 
kompetanseutvikling av medarbeidere. Dette vil, kombinert med medarbeidernes 
ansvar for egen læring, gjøre oss i stand til å møte nye utfordringer. 
Vestre Viken har et tett og nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Det satses 
bredt på flere områder innen kompetanse, herunder etter- og videreutdanning av 
helsepersonell, lærlingeordninger, hospitantordninger, praksisplasser og turnusplasser.  
 
I Vestre Viken er det iverksatt en rekke tiltak som vil imøtekomme fremtidig 
kompetansebehov og redusere sårbarhet:   
 

• Det har vært og er en langvarig satsning på helsefagarbeiderlærlinger og 
ambulansefaglærlinger. Kapasiteten for ambulansefaglærlinger vurderes økt i 
2018 
   

• Utvikling av sertifiseringsprogrammer i tråd med akuttmedisinske føringer, for å 
sikre stadig oppdatering av kompetanse for ambulansearbeidere i prehospital 
virksomhet. 

 
• Regelmessig videreutdanning av sykepleiere innen anestesi, intensiv, operasjon, 

barn og kreft, samt sykepleiere og vernepleiere innen psykisk helse og innen 
rusfeltet. Det er startet utdanning av avanserte kliniske sykepleierspesialister 
knyttet til akuttmottaket ved Drammen sykehus i samarbeid med Høgskolen i 
Sørøst-Norge. Utdanningskapasiteten er konsentrert mot aktuelle og fremtidig 
rekrutteringsutfordringer. 

 
• Satsning på ulike videreutdanninger/terapiutdanninger for å støtte 

reorganiseringer/omstillinger/tilpasninger og nærhet til spesialisthelsetjenester 
innen psykisk helse og rus. 

 
• De kliniske avdelinger arbeider aktivt med å optimalisere sin status som 

utdanningsavdeling, dels for å bidra til alle typer spesialistutdanning, men også 
for å videreutvikle attraktive, kliniske miljøer for leger i spesialisering. 

 
• Systematisk lederutvikling- og opplæring pågår kontinuerlig på alle nivåer for å 

sikre proaktiv forståelse av utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde.  
 

• Foretaket har målrettet bruk av e-læring som opplæring av pasienter, pårørende 
og kommunalt helsepersonell. Opplæring i “tidlig identifikasjon av 
sykdomsforverring” er gjennomført i alle 26 kommuner i helseområdet. Det er 
gjennomført kurs i for 300 deltakere, hvorav 70 % er ansatt i samarbeidende 
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kommuner. På denne måten har Vestre Viken styrket kompetanseutveksling og 
kompetansebygging mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.  

 
• I prosjektet «Pasientforløp – hjem til hjem» ble helhetlige pasientforløp for 

hoftebrudd, kols og risikofylt alkoholforbruk utarbeidet. Fra januar 2017 ble 
videre implementering av de overført til klinikkene og kommunene. Det arbeides 
kontinuerlig med pasientforløp i Vestre Viken, i form av nye pasientforløp, 
oppfølging og revidering av eksisterende lokale og foretaksomfattende 
pasientforløp samt årlige fagnettverk for helhetlige pasientforløp. I 2018 skal 
pasientforløp tykk- og endetarmskreft (foretaksomfattende), samt enkelte av de 
lokale pasientforløpene, revideres. 

 
 
Vestre Viken har identifisert sårbare fagområder fremover både på kort og lang sikt. 
Dette er gjort i forbindelse med arbeidet med strategisk kompetanseplan for foretaket. 
Flere fagmiljøer er relativt små og derfor sårbare på grunn av dette.  
 
Leger: På kort sikt er det særlig sårbart innen radiologi, herunder 
intervensjonsradiologi, nukleærmedisin, medisinsk biokjemi, immunologi og 
transfusjonsmedisin, patologi og mikrobiologi. Likeledes innen psykisk helse og spesielt 
innen rusbehandling.  
 
Psykologspesialister: Det er generelt rekrutteringsproblemer, særlig til de små 
fagmiljøene, og det forventes å være en utfordring både på kort og mellomlang sikt.  
 
Spesialsykepleiere: Vestre Viken har pr. januar 2018, 25 sykepleiere i 
utdanningsstillinger. 16 vil være ferdig med 1½ års utdanning og komme tilbake juni 
2018, og 9 vil avslutte utdanningen i desember 2018. Det som er mest sårbart i 2018 er 
Intensivsykepleiere.  Det vil satses ytterligere på utdanningsstillinger i 2018.  
 
Ambulansearbeidere: Fremtidig behov for ambulansearbeidere vil øke grunnet 
endrede turnusforhold for denne gruppen.  
  

5.4. Status og utfordringer for investeringsområder 
Vestre Viken har gjennomført et stort investeringsprogram i 2017. Hovedprosjektene er: 

- Investeringer ved Blakstad sykehus for å ha kapasitet til å overta 
pasientene fra Lier sykehus når driften der avvikles.I tillegg investeres det 
ved Drammen DPS Thorsberg for å ta over kapasiteter som har vært ved 
Lier sykehus. Totalt investeres det 108 MNOK i 2017. 1. mars 2018 skal 
dagens Lier sykehus være tømt for pasienter. 

- Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus (BRK) vedlikeholdsplan. Planen 
for å vedlikeholde og oppgradere Bærum, Ringerike og Kongsberg er nå 
under gjennomføring. For 2017 gjennomføres det prosjekter for 106 
MNOK på disse sykehusene. Planen skal gjennomføres over de neste 8-10 
år.  

- Det gjennomføres investeringer for 130 MNOK innen medisinsk-teknisk 
utstyr og behandlingshjelpemidler.  
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- Det gjennomføres IKT-prosjekter for 10 MNOK som er finansiert som 
lokale ikt-investeringer.  

- Det gjennomføres investeringer i grunnutrustning for 13 MNOK. 
- Det gjennomføres anskaffelser av ambulanser for 12 MNOK. 

 
 

6. PLANER FOR UTVIKLINGEN 
Tidligere utrednings- og planarbeid 
Styret vedtok i desember 2011 «Strategi 2025» - strategiplan for perioden fram mot 
2025. Denne samt modifisering gjennom senere utredninger og styrevedtak har dannet 
grunnlaget for utvikling i foretaket i årene etter.   
 
Økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 2018-21 ble vedtatt i styret 24.04.17 (sak 
24/2017) og budsjett og mål for 2018 ble vedtatt i styret 18.12.2017 (sak 62/2017).  
 
Det er utarbeidet en investeringsplan for oppgradering og vedlikehold av sykehusene 
Bærum, Ringerike og Kongsberg i et 8-10-årsperspektiv. 
 
Konseptfasen for nytt sykehus i Drammen ble ferdigstilt i 2016 og oversendt Helse Sør-
Øst RHF. Stortinget vedtok bygging av nytt sykehus i Drammen med tilhørende 
økonomisk ramme i 2017, slik at arbeid med forprosjekt er startet. 
 
Viktigste pågående planarbeid  
Det viktigste pågående planarbeid er ferdigstillelse av Utviklingsplan 2035 og 
Forprosjekt nytt sykehus i Drammen.  
 
Utviklingsplan 2035 
Vestre Viken har i løpet av 2017 arbeidet med Utviklingsplan 2035. Den ble sendt på 
høring i januar 2018. Endelig plan vedtas i styret for foretaket 30. april 2018 før 
oversendelse til Helse Sør-Øst RHF.  
 
I 2017 er det gjennomført seminarer, workshoper og arbeidsgruppemøter med bred 
involvering fra fagpersonell i Vestre Viken, kommuner og brukere. Det er også 
gjennomført møte med Ungdomsrådet, hvor ungdommene fikk formidlet sine tanker om 
fremtidens sykehus. 
 
Evalueringen av styrker, svakheter, muligheter og trusler for dagens drift og 
organisering av helseforetaket har vært gjennomgått og diskutert i en rekke fora, blant 
annet styret, kommunehelsesamarbeidet og de tillitsvalgte/vernetjenesten. Dette 
danner grunnlag for nye målområder for Vestre Viken frem mot 2035.  
 
Når utviklingsplanen er vedtatt, vil den danne grunnlaget for videre utvikling av Vestre 
Viken,  
 
Forprosjekt nytt sykehus i Drammen 
Arbeidet med forprosjekt for nytt sykehus i Drammen startet i januar 2018 etter at det 
var forberedt i løpet av 2017. Etter planen skal forprosjektet vedtas av Helse Sør-Øst 
RHF i desember 2018. 
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Omtale av noen områder 
Pasientbehandling 
Strategiplanen «Strategi 2025» med senere modifiseringer har vært førende for 
utvikling av pasienttilbudet siden den ble vedtatt i 2011. Helsetjenestene innen Vestre 
Viken skal organiseres etter pasientenes behov. Tjenestene skal dreies fra døgn- til 
dagbehandling og polikliniske tjenester der dette er hensiktsmessig for pasienter, og i 
tråd med god faglig praksis.  
 
Vestre Viken skal skape pasientens helsetjeneste. Helsetjenesten skal ta utgangspunkt i 
pasientens behov. Pasienten skal oppleve likeverdighet i møte med helsepersonell, og 
respekt for den enkelte pasient skal være fundamentet i all behandling. Helsepersonell 
skal kommunisere slik at pasienten settes i stand til å ta ansvar for egen helse.  
 
Overordnede styringsmål for Helse Sør-Øst knyttet til pasientbehandling er: 

• Redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Det vil bli arbeidet med oppfyllelse av de overordnede styringsmål slik de er 
konkretisert i Oppdrag og bestilling. Det skal arbeides med ytterligere reduksjon i 
ventetid og det skal ikke være fristbrudd. Innen pakkeforløp for kreft har foretaket nådd 
mål for andel pasienter med påvist kreft som er inkludert i pakkeforløp, men ikke andel 
behandlet innen standard forløpstid. Forbedring på dette området er prioritert.  
 
For å møte økt behov, er det i økonomisk langtidsplan 2018-2021 forutsatt en årlig 
aktivitetsvekst i pasientbehandlingen på 2 % i 2018, samlet for alle fagområder.  
 
Veksten i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg 
være høyere enn for somatikk. Det forutsettes en videre dreining mot økt ressursbruk 
ved de distriktspsykiatriske sentrene og innen barne- og ungdomspsykiatrien. 
Polikliniske og ambulante tjenester skal styrkes. 
 
Det planlegges ikke endringer i fag- og funksjonsfordeling av pasienttilbudet i årene 
fremover. 
 
Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet 
Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet er grunnleggende arbeid i foretaket. 
Virksomheten skal være i kontinuerlig forbedring og har legget til rette for at 
kompetanse og enkel forbedringsmetodikk er kjent av alle. Kultur og holdninger hos 
ansatte vil bidra til at tjenester og tilbud er i kontinuerlig forbedring. Kvalitetssystemet 
med avvikssystem, interne revisjoner, og risikovurderinger gir god oversikt over svikten 
i systemene og bidrar til at ledere på alle nivåer medvirker til kontinuerlig forbedring. 
Tilbakemelding fra brukere gjennom nasjonale og egne brukerundersøkelser inkludert 
klager brukes aktivt. Pasienter /brukere og pårørende spiller en aktiv rolle i egen 
behandling. IKT-systemer og forbedrede forløp legger til rette for dette. 
 
Egne målinger skal brukes aktivt i arbeidet med å forbedre pasientbehandlingen og det 
skal kunne hentes ut data fra DIPS som sikrer god kontroll med driften og sikrer mer 
optimalisert behandling. Vestre Viken skal bidra med data i nasjonale og fagspesifikke 
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registre og dataene kan hentes ut elektronisk i pasientjournalen. Resultatene fra 
registrene skal benyttes i forbedringsarbeidet. 
 
Sentralt i kvalitetsarbeidet står tiltak knyttet til det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet. Programmet skal redusere antall pasientskader og sikre 
trygge tjenester. Programmet har to overordnede føringer; det skal være 
brukerorientert og ha fokus på å øke ansattes kompetanse på pasientsikkerhet og 
kontinuerlig forbedring. 
 
Styret i Vestre Viken vedtok i 2017 «Ernæringsstrategi 2017- 2020». Ernæring skal være 
en integrert del av pasientbehandlingen i Vestre Viken. Alle pasienter skal få et godt og 
variert ernæringstilbud, underernærte pasienter eller pasienter som er i 
ernæringsmessig risiko skal bli identifisert og få en målrettet ernæringsbehandling.  
 
Samhandling 
Vestre Viken har et omfattende samarbeid med de 26 kommunene i opptaksområde. 
Avtaleverk er etablert og revideres ved behov. Ett overordnet samarbeidsutvalg, samt 
lokale samarbeidsutvalg er etablert. Det pågår en rekke samhandlingsprosjekter. Et 
viktig område fremover er videreutvikling av de kommunale plasser for øyeblikkelig 
hjelp, både innen somatikk og innen psykisk helsevern og rus. I 2018 vil det bli etablert 
samhandlingsteam (FACT-team) i samarbeid mellom Klinikk for psykisk helse og rus og 
alle kommuner for å bedre tilbud innen psykisk helsevern for de mest alvorlig syke 
pasientene.  
 
Forskning og innovasjon 
Styret vedtok i 2014 ”Forskningsstrategi for Vestre Viken for perioden 2014–2017” Den 
bygger på den regionale forskningsstrategien. 
 
Strategien har følgende fire hovedmål: 

1. Forsknings- og innovasjonsaktiviteten skal øke i kvalitet og omfang. 
2. Forskningsaktiviteten skal føre til bedret utredning eller behandling av 

pasientene og skal i økende grad anvende det brede pasientgrunnlaget i 
klinikkene. 

3. Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid skal tilstrebes. 
4. God forskningsformidling skal ha prioritet. 

Forskerkompetanse skal vektlegges ved ansettelser i faglig ledende stillinger. Det skal 
stimuleres til økt utnyttelse av ideer for bedre pasientbehandling. Finansiering av 
kommersialiseringsprosjekter i tidlig fase skal stimuleres. De siste årene har det vært en 
økende forskningsaktivitet ved foretaket. Kontakt med universitetene, høgskolemiljøene 
og forsknings- og utviklingsarbeid i kommunene skal videreutvikles. Det arbeides med å 
fremme forskning med utgangspunkt i pasientnære kliniske problemstillinger og 
tverrfaglige forskningsprosjekter. 
 
Kompetanseutvikling 
Vestre Viken skal være en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for å beholde, 
utvikle og rekruttere fagpersonell til både kortsiktige og langsiktige behov. Et av de 
viktigste målene i Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 er «Nok helsepersonell med 
riktig kompetanse». Kompetanse er et av fire fokusområder i foretakets HR-strategi. Det 
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er iverksatt og arbeides videre med en rekke tiltak for å imøtekomme fremtidig 
kompetansebehov og redusere sårbarket. Det vises til nærmere omtale i kapittel 5.3. I 
arbeidet med Utviklingsplan 2035 er personell- og kompetansebehov gjennomgått.  
 
Økonomisk handlingsrom 
Det henvises her til omtale av budsjett 2018 i kapittel 5.2 og til Økonomisk langtidsplan 
som rulleres årlig. 
 
Utviklingsplan 2035 – vil være grunnlag for videre planarbeid 
Arbeidet med Utviklingsplan 2035 er omtalt over. Den planlegges vedtatt av styret 
30.04.18. Utviklingsplanen vil danne grunnlaget for videre strategisk planarbeid i Vestre 
Viken.  
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DEL IV: VEDLEGG 

VEDLEGG 1: Årsmelding fra Brukerutvalget 
 



 
 

 

Vedlegg til Årlig melding Vestre Viken 2017 
 
Kliniske måleparametre sammenliknet med «Oppdrag og bestilling 
2017» 

Parameter Mål 2017 Oppnådd 
2017 

Mål 2018 

Ventetid somatikk 58 dager 57,3 dager 56 dager 
Psykisk helsevern og TSB* 45 dager 47,6 dager 40 dager 
Antall fristbrudd 0 1200 0 
Andel fristbrudd, % 0 1,8 % 0 
Andel nye kreftpasienter som inngår i 
pakkeforløp 

70 % 74,3 % 70 % 

Andel pakkeforløp gjennomført innen standard 
forløpstid 

70 % 62,1 % 70 % 

Antall tvangsinnleggelser innen psykisk 
helsevern for voksne per 1000 innbyggere 

Reduksjon 
sml. med 
2016 (0,62) 

0,58 (1. og 2. 
tertial) 

Reduksjon 
sml. med 
2017 

Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt 
henvisning 

90 % 84 % 90 % 

Andel korridorpasienter 0 1,2 % 0 
Prevalens av sykehusinfeksjoner < 3 % 2,9 % < 3 % 
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse 30 % 15,1 % (2, 

tertial) 
30 % 
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ÅRSMELDING FRA BRUKERUTVALGET VESTRE VIKEN 2017 

Sammensetning  

Brukerutvalget har i 2017 bestått av følgende representanter fra 
brukerorganisasjonene: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon = FFO 
Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes organisasjoner = SAFO og 
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon = RIO 

1.  Toril Krogsund Leder     FFO Buskerud 
2.  Anne Helene Lindseth Nestleder   FFO Akershus 
3.  Aina Rugelsjøen                 FFO Buskerud 
4.  Torunn Viervoll      FFO Akershus 
5.  Arne Moe       Kreftforeningen 
6.  Kjell Jensen       FFO Buskerud 
7.  Lillemor Sandberg      FFO Buskerud 
8.  Rune Hansen Gunnerød     FFO Buskerud 
9.  Franck Tore Larsen     SAFO 

    10.   Heidi Hansen       RIO 
 
Utvalgets leder og nestleder har inngått i Arbeidsutvalget sammen med 
sekretær og representant fra administrerende direktørs stab. Disse har i 
felleskap satt opp saksliste for Brukerutvalgets møter. 
 
Ved oppnevning av nye representanter fikk brukerutvalget et nytt medlem ved 
inngangen til 2017. Medlemmet kom fra Rusmisbrukeres 
Interesseorganisasjon. Toril Krogsund ble gjenvalgt som leder for en ny periode 
på 2 år på første brukerutvalgsmøte i 2017. 
 
Oppdrag og bestillingsdokumentet 2017 for Vestre Viken 

• Hovedmål: Redusere ventetid, redusere forskjeller i behandling, 
prioritere PHR, bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 

• Krav til pakkeforløp kreft videreføres. 
• Fokus på reduksjon av tvang. 
• Reduksjon bruk av bredspektret antibiotika. 
• 30 % av dialysepasienter skal få gjort dette hjemme. 
• Pakkeforløp hjerneslag. 
• Utvikle et pakkeforløp Psykisk helse 

Oppdrag og bestillingsdokumentet har bidratt til å gi arbeidet i brukerutvalget 
retning og fokus. 
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Aktivitet 
Brukerutvalget har hatt 9 plenumsmøter og behandlet 66 saker. Leder og 
nestleder har deltatt på helseforetakets styremøter som observatører med 
tale-og forslagsrett. De har også bidratt til at Brukerutvalget har vært fast 
representert i Sentralt kvalitetsutvalg og Overordnet samarbeidsutvalg. Alle 
medlemmer har deltatt jevnlig på møtene i klinikkenes kvalitetsutvalg, på ulike 
ledermøter og seminarer samt eventuelt i annen virksomhet dersom det har 
vært ønske om det fra klinikkenes side. Også fast deltagelse i 
Forskningsutvalget, i de lokale samarbeidsutvalgene og i etikk komitéene ved 
to klinikker har vært viktige bidrag fra Brukerutvalget.  
Etisk kvalitet, ivaretagelse av taushetsplikten og hensynsfull informasjons-
formidling ved alvorlig sykdom, er tema utvalget har vært opptatt av i 2017. 
 
HYSJ-Kampanjen 
Brukerutvalget tok initiativ til en kampanje om Hysj i Vestre Viken. 
Arbeidet med kampanjen ble delegert til Anne Helene Lindseth og Martin Olsen 
fra adm. direktørs stab og representant til brukerutvalget. Utkast til brosjyre 
ble utarbeidet samt en standardpresentasjon til KKU´ene. Kampanjen kjøres i 
hele helseforetaket. Kommunikasjonsavdelingen la ut info på intranett sidene 
til Vestre Viken. 
Brukerutvalgets representanter ble invitert til ledermøter og KKU for å legge 
fram budskapet. Kampanjen ble godt mottatt og helsepersonalet var med å 
spredde budskapet blant de ansatte. 
 
Strategi og Utviklingsplan for Vestre Viken  
Brukerutvalget deltar med en person i styringsgruppa. 
Arbeidsgrupper i utviklingsplan ble opprettet i september og brukerutvalget 
har vært representert i følgende grupper:  
Rehabilitering 
Habilitering 
Psykisk helsevern 
Tverrfagelig spesialisert behandling 
Hjerneslag 
Prehospitale tjenester 
Forskning og innovasjon 
Teknologi og utstyr 
Akuttkirurgi Kongsberg 
 
Avdelingssjef for rehabilitering orienterte om status i arbeidet med 
utviklingsplan i VVHF. Brukerutvalget hadde en god dialog rundt dette arbeidet. 
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Ledergruppa i VVHF og prosjektledelsen deltok fast på Brukerutvalgets møter 
med orientering om status i prosjektet og for å ta i mot innspill fra 
Brukerutvalget. 
Hele Brukerutvalget har fått god informasjon fra prosjektansvarlige og fra 
ledelsen i året som har gått.  
 
Kontakt med Ungdomsrådet 
Leder/nestleder har deltatt på møte i ungdomsrådet og leder/nestleder i 
ungdomsrådet har deltatt i møte i brukerutvalget. På et møte i brukerutvalget 
ble tre presentasjoner ungdomsrådet har utarbeidet gjennomgått. 
Ungdomsrådet ønsker å belyse overgang barn – voksen. 
Det ble besluttet at brukerutvalget ikke skulle være fast representert i 
ungdomsrådet og omvendt, men vurdere kontakt i saker det er naturlig og 
relevant. 
 
Prosjekter og annen medvirkning 
Arbeidet med sammenslåing av sykehusene Blakstad og Lier fortsetter. 
Klinikkdirektør Kirsten Hørthe møtte i brukerutvalget i juni for å orientere om 
det pågående omstillingsarbeidet i klinikk PHR. 
Kommunikasjonsprosjektet på Bærum sykehus ble presentert i brukerutvalget 
av Kjersti Vanberg. Brukerutvalget er positive til det pågående arbeidet med 
fokus på kommunikasjon. God kommunikasjon mellom pasient og 
helsepersonell er god pasientbehandling.   
En representant har deltatt i midlertidig utvalg vedr. øyesykdommer. Helse Sør 
Øst hadde vedtatt å utrede spørsmål om netthinnekirurgi skal opprettholdes 
regionalt eller om Vestre Viken også skal kunne videreføre sitt tilbud. 
På bakgrunn av saksbeskrivelsen og drøfting i brukerutvalget, mente 
brukerutvalget at tilbudet om netthinnekirurgi videreføres.   
Evaluering av arbeidet i VVHF endte med beslutning i HSØ (31.08) at denne 
type kirurgi kun skal utføres på OUS.  
Brukerutvalget mente at avvikling av netthinne kirurgi på Drammen sykehus 
ikke er pasientvennlig. 
 
Konferanser 
Brukerutvalgets leder og nestleder deltok på den årlige begivenheten Nasjonal 
Helsekonferanse. Brukerutvalget deltok på regional konferanse i Kristiansand. 
Leder av brukerutvalget deltok også på det årlige høstseminaret for Senter for 
medisinsk etikk. Leder møtte som representant fra Klinisk Etisk Komite psykisk 
helse og rus. 
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Samarbeid med pasientombudet 
Pasient- og brukerombudet i Buskerud har deltatt jevnlig på Brukerutvalgets 
plenumsmøter og representanter fra ombudet i Oslo og Akershus har deltatt på 
et møte. Samarbeidet har vært nyttig og bidratt til økt oppmerksomhet på 
pasientenes opplevelser og enkelte ganger på svikt i klinikkenes rutiner. Som 
følge av dette har utvalget tatt initiativ til dialog med ansvarlig ledelse og 
anmodet om gjennomgang av rutiner og systemer. 
 
Samarbeidet med ledelsen 
Brukerutvalget legger vekt på et tett samarbeid med foretaksledelsen og 
opplever at denne på sin side legger vekt på å bruke utvalgets ressurser. Dette 
forholdet har gjort Brukerutvalgets arbeid i 2017 godt og meningsfylt. 
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Eksterne tilsyn – status pr. 3. tertial 2017 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 7/2018 26.02. 2018 
 
  
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken til orientering. 
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Bakgrunn 
En rekke eksterne instanser fører tilsyn med foretakets virksomhet. Styret får en oppdatert 
tabell over gjennomførte tilsyn hvert tertial med oversikt over siste tertials systemtilsyn samt 
status for tilsyn som er avsluttet etter forrige rapportering, eller som fortsatt ikke er avsluttet. I 
den foreliggende saken gis status pr. 3. tertial 2018 
 
Saksopplysninger 
Det har vært 7 nye tilsyn i 3. tertial 2017. Innen pasientbehandling har det vært ett systemtilsyn 
ved Kongsberg DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk om spesialisthelsetjenester til pasienter med 
psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse. Tilsynet er ledd i et landsomfattende tilsyn i 2017 
og 2018. Foreløpig rapport er mottatt. Det er varslet ett avvik: Vestre Viken sikrer ikke at alle 
pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse ved Kongsberg DPS får forsvarlig 
utredning, diagnostisering, behandling og avslutning av behandling. Avviket baseres blant annet 
på at journalgjennomgang viser at ikke alle pasienter blir spurt om rusmidler i 
allmennpsykiatrisk poliklinikk og rusproblematikk blir ikke alltid fulgt opp med ytterligere 
kartlegging av alvorlighetsgrad. Det er sendt svar på foreløpig rapport, hvor det fra avdelingens 
side er bl.a. er understreket at pasienter med kjent rusproblematikk i henvisningen blir 
behandlet ved team for pasienter med både psykisk lidelse og rusproblematikk. Det avventes 
endelig rapport, og det er startet arbeid med de påviste forbedringspunkter.     
 
Som omtalt i tidligere rapporteringer, har det siden 2016 pågått et landsomfattende tilsyn 
vedrørende identifisering og behandling av pasienter med sepsis (blodforgiftning)/mistanke om 
sepsis. I Vestre Viken har er akuttmottaket ved Drammen sykehus omfattet av tilsynet. Tilsynet 
planla fra starten å følge opp i 14 måneder. Første tilsynsbesøk var i august/september 2016. 
Det ble da gitt to avvik. Det sikres ikke at alle pasienter med sepsis får startet 
antibiotikabehandling innen tidsfrister fastsatt i nasjonale retningslinjer og i sykehusets egne 
prosedyrer. Retningslinjene sier at antibiotika skal gis innen 1 time. Liknende avvik er gitt ved 
de andre sykehus som har vært med i det landsomfattende tilsynet. Det ble også gitt avvik på at 
journaldokumentasjon fra akuttmottak til sengepost ikke var tilstrekkelig. Det er siden arbeidet 
med forbedringstiltak. Som ledd i tilsynet fulgte Fylkesmannen opp med en ny 
journalgjennomgang 31.05.17, Tilbakemeldingen da var at Drammen sykehus arbeidet godt med 
oppfølging av tilsynet. Det var satt i gang flere tiltak, hvor noen var implementert og noen i ferd 
med å bli implementert, og det var etablert systematisk gjennomgang og oppfølging av 
iverksatte tiltak. Ny journalverifikasjon ble gjort 31.01.18. Dette viste ytterligere forbedring, og i 
sluttmøte 09.02.18 meddelte Helsetilsynet at avvikene ville bli lukket.  
 
Det har vært 2 tilsyn fra Arbeidstilsynet, 1 fra brannvesen, 1 fra elektrisitetstilsynet, 1 fra 
Mattilsynet og 1 fra DSB. Ved 5 av disse ble det påvist avvik, mens det ikke ble avdekket avvik 
ved to tilsyn. 
 
Arbeidstilsynet har hatt tilsyn ved Avdeling for patologi, Klinikk medisinsk diagnostikk. Det er 
varslet pålegg knyttet til oversikt/registrering og forsvarlighet av arbeidstid, gulvareal ved 
arbeidsplasser, funksjon og kapasitet av ventilasjonsanlegg, inneklima og luftkvalitet, 
tilrettelegging av arbeidsplasser og arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, organisering, 
tilrettelegging og ledelse av arbeidet samt AMUs rolle. Vestre Viken har gitt tilbakemelding på 
varselet innen fristen 06.02.18. Arbeid med tiltak inngår i det pågående tiltaksarbeidet ved 
avdelingen.   
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For øvrig henvises til vedlagte oversikt. Avvik avdekket ved tilsyn blir systematisk fulgt opp til 
de er lukket. 
 
 
 
 
Administrerende direktørs vurderinger 
Påviste avvik følges opp og lukkes fortløpende. Adm. direktør anbefaler at styret tar 
statusrapporten til orientering.  
 
 
Vedlegg:  Oversikt status tilsyn Vestre Viken pr. 3. tertial 2017 
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 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 3. tertial 2017 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

                Utførte tilsyn 3. tertial 2017 
05.12.2017  DLE Røysetoppen  3  Avvik knyttet til ansvar/overspenningsver/service Tilsvar under utarbeidelse 

22.11.2017 17/03912-1 Arbeidstilsynet Prehospitale 
tjenester – 
Ambulanseavd. 

0  Ingen avvik Postalt  tilsyn etter trafikkulykke. Ingen avvik. 
 

20.12.2017 17/00169-8 Asker og 
Bærum 
brannvesen 

Klinikk for psykisk 
helse og rus - 
Bjerketun 

4  1.Eier ikke gitt bruker tilstrekkelig kjennskap til krav 
for bruk og til egenskaper ved bygget av betydning 
for brannsikkerheten. 2.Ikke tilstrekkelig kontroll 
og vedlikehold av bygg eller utstyrsom skal 
oppdage eller begrense konsekvensene av brann. 
3. Ikke sørget for og dolkumentert at 
sikkerhetsnivået minst tilsvarer krav i 
byggeforskrift. 4. Ikke tilstrekkelig opplæring av 
ansatte.  

Svar på tilsynsrapport med handlingsplan sendt. 

14.11.2017 17/03296-1 Arbeidstilsynet KMD, Avdeling for 
patologi 

  Varsel om pålegg knyttet til oversikt/registrering og 
forsvarlighet av arbeidstid, gulvareal ved 
arbeidsplasser, funksjon og kapasitet av 
ventilasjonsanlegg, inneklima og luftkvalitet, 
tilrettelegging av arbeidsplasser og arbeidstakere 
med nedsatt funksjonsevne, organisering, 
tilrettelegging og ledelse av arbeidet samt AMUs 
rolle   

Mottatt foreløpig rapport, gitt tilbakemelding på denne, 
avventer endelig rapport. 

14.-
16.11.2017 

17/02539 Fylkesmannen 
i Buskerud 

PHR Kongsberg DPS 1  Mottatt foreløpig rapport med ett avvik: Vestre 
Viken sikrer ikke at alle pasienter med psykisk 
lidelse og mulig samtidig ruslidelse får forsvarlig 

Tilbakemelding på foreløpig rapport gitt innen fristen 
31.01.18, avventer endelig rappport. 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 3. tertial 2017 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

utredning, diagnostisering, behandling og 
avslutning av behandling. 

29.-
30.11.2017 

17/03120 DSB Vestre Viken 0  Ingen avvik  

27.09.2017 17/02600 Mattilsynet Bærum sykehus 1  HACCP-system er generelt og ikke tilpasset 
produksjonen på hovedkjøkken  Bærum sykehus 
Virksomhetens rutine for internerevvisjon er også 
mangelfull ved at det ikke utføres revisjon 
tilstrekkelig ofte. 

Revisjonens tema Listeria i spiseklar mat. Det må lages en 
mer detaljert prosessbeskrivelse, flytskjema og 
fareanalyser på produkter/produkttyper. Svarfrist 
15.03.18. 

Tidligere tilsyn lukket 

29.08.2017 17/00167 Drammen 
brannvesen 

Drammen sykehus 0 2 Ingen avvik,2 anmerkninger: 
1.Ønsker kopi av oppdtert handlingsplan for 
utbedring av sprinkleranlegg når foreligger 
2. Gjennomføringer i branncellebegrensende 
bygningsdeler må kontinuerlig kontrolleres. 
Anført at det er gjort mye godt arbeid med 
brannsikkerheten ved sykehuset 

Lukket 

24.05.2017 17/00168-1 og  Kongsberg 
Brannvesen 

 2  1: ikke tilstrekkelig system på opplæring av 
ansatte. Ledelsen på KS får ikke systemet med 
opplæring til å fungere for sine ansatte.  
2. Ikke tistrekkelig kontroll og vedlikehold 
bygningsdeler/brannteknisk utstyr 
Anm: Brannvesenet anbefaler nrannteknisk 
konsulent til å se på takkonstruksjon og evt brann i 
denne 

Lukket, tilbakemelding mottatt 24.11.17 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 3. tertial 2017 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
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Av
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k 
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 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

21.-
22.03.17 

17/00492 Statens 
strålevern 

KMD, 
nukleærmedisinsk 
seksjon 

2  1.Virksomheten vurderer at det ikke er noen risiko 
knyttet til håndtering av radioaktivt avfall. 
2.Virksomhetens internkontrollsystem for 
håndtering av radioaktivt avfall sikrer ikke at 
avfallshåndteringen er forsvarlig. 

Strålevernet konkluderer med at foretaket har en 
hensiktsmessig håndtering av radioaktivt avfall. Men det 
må gjøres risikovurdering og en del prosesdyrer må 
oppdateres. Svar for lukking av avvik sendt, 
tilbakemelding med lukking av avvik mottatt 29.11.17 

18.04.2016 16/01482 Fylkesmannen 
i Buskerud 

Vestre Viken, 
Drammen sykehus, 
akuttmottaket 

2  Ledd i landsomfattende tilsyn om identifisering og 
behandling av pasienter med sepsis.Avvik: 
1.Det sikres ikke at alle pasienter med sepsis får 
startet antibiotikabehandling innen tidsfrister 
fastsatt i nasjonale retningslinjer og i sykehusets 
egne prosedyrer. 
2. Det sikres ikke at det i journalen er tilstrekkelig 
dokumentasjon av opplysninger om videre 
observasjoner og tiltak på sengepost etter 
overføring fra akuttmottaket. 

Tilbakemelding gitt 20.12.16, og 19.04.17. Opplegget for 
det nasjonale tilsynet er at Fylkesmannen følger opp med 
ny journalgjennomgang 8 og 14 måneder. 
Journalverifikasjon etter 8. mnd utført  31.05.17. 
Tilbakemelding fra fylkesmannen. Sykehuset jobber godt 
med oppfølging av tilsynet. Arbeidet er lederforankret. 
Det er satt i gang flere tiltak, hvor noen er implementert 
og noen er i ferd med å bli implementert, og det er 
etablert systematisk gjennomgang og oppfølging av 
iverksatte tiltak. Ny journalverifikasjon etter 14.mnd 
31.01.2018. Oppsummerende møte etter journal 
gjennomgang 09.02.18: Påvist forbedrede resultater. 
Muntlig beskjed om at avvik lukket. 
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 Dato: 23.02.18 
Saksbehandler: Narve Furnes 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Intern service 

 
   

Vedlegg til sak 7/2018 om eksterne tilsyn 

Fylkesmannens inspeksjon av tankanlegget ved Drammen sykehus 
Den 18.1.18 gjennomførte fylkesmannen en inspeksjon av tankanlegget ved Drammen sykehus. 
Rapporten etter inspeksjonen er datert 9.2. Rapporten er en oppfølging etter tilsyn i 2016. Vestre 
Viken har sendt tilsvar 23.2.18, tilsvaret vedlegges.  

Rapporten beskriver følgende avvik: 
• Tanker, rør og annet utstyr i tankanlegget er ikke underlagt forebyggende vedlikehold 
• Virksomhetens barrierer og overvåkning ved påfylling av tankene er mangelfull 
• Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull 
• Virksomheten kunne ikke dokumentere at beredskap var testet/utprøvd 
• Påfyllingsrør mangler merking 
• Virksomhetens internkontroll er mangelfull 

 
Hovedinnholdet i avvikene er mangler ved dokumentasjon og internkontroll. 
 
Vestre Viken har frist til 10.4 med å redegjøre for hvordan avvik skal rettes. Det er utarbeidet en 
konkret plan for å løse avvikene. Målsettingen er at forholdene knyttet til de fleste avvikene er 
utbedret innen svarfristen 10.4. Gjenstående tiltak vil bli beskrevet i en handlingsplan med tidsfrister.  
 
Klinikk for intern service (KIS) har iverksatt en gjennomgang på de andre fire driftsstedene i Vestre 
Viken som har tanker for lagring av drivstoff. Det er ingen indikasjoner så langt på at det er mangler 
ved driften på de andre sykehusene, men det er likevel riktig å gjøre en gjennomgang samt å sikre at 
alle sykehusene lærer av det siste tilsynet.  
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Fylkesmannen i Buskerud 
 
Pb. 1604 
3007 Drammen 

Dato: 21.02.2018 
Saksbehandler: Narve Furnes 
Direkte telefon:  
Vår referanse:  16/02449-9 
Deres referanse:   2016/3683     

Andreas Røed 
Klinikk/Avdeling: Intern service 

 
   

 
Vedrørende Inspeksjonsrapport:  
Inspeksjon ved Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF.  
Kontrollnummer: 2018.040.I.FMBU. 
 
 
Viser til deres brev av 09.02.2018 etter inspeksjon samt varsel om tvangsmulkt. 
 
Vi ønsker å gi tilbakemelding om noen faktafeil i rapporten, samt gjennomførte strakstiltak.  
 
Generelt 
Korrekt navn på lokasjon for tankanlegget er: Vestre Viken Drammen sykehus (ikke Sykehuset 
Buskerud) 
 
 
Avvik 1 Tanker, rør og annet utstyr i tankanlegget er ikke underlagt forebyggende vedlikehold 
Ingen særskilte tilbakemeldinger på avvik 1 annet enn at det er iverksatt strakstiltak med å skifte ut 
resterende rør og påfyllingsutstyr, samt merking av disse. Manøverorganer som betjener ventiler på 
påfylling er fjernet og fylling av tanker kan nå ikke skje uten personell fra Eiendomsdrift tilstede. Vi 
kommer tilbake med informasjon om korrigerende tiltak i vårt tilsvar innen 10.04.2018. 
 
Avvik 2 Virksomhetens barrierer og overvåking ved påfylling av tankene er mangelfull 
Beregning av volum for fangdam er utført, men ikke fremlagt ved inspeksjonen.  
Beregningsgrunnlaget og beskrivelse av barrierer vil foreligge i vårt tilsvar innen 10.04.2018 
 
Avvik 3 Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull 
Arbeid med oppdatering av Miljørisikovurderingen er igangsatt og for å bedre grunnlagsmaterialet og 
utarbeide tiltak med handlingsplan. Det er gjennomført strakstiltak for å hindre mulighet for å fylle 
fyringsolje på tank 2 som er ute av drift. Vi vil komme tilbake med utfyllende informasjon om 
korrigerende tiltak i vårt tilsvar. 
 
Avvik 4 Virksomheten kunne ikke dokumentere at beredskap var testet/utprøvd 
Ingen særskilte tilbakemeldinger på avvik 4. Vi vil komme tilbake med utfyllende informasjon om 
korrigerende tiltak i vårt tilsvar innen 10.04.2018. 
 
 
Avvik 5 Påfyllingsrør mangler merking 
Gjennomførte strakstiltak: Påfyllingsrør, ventiler og stusser er nå merket. 
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Avvik 6 Virksomhetens internkontroll er mangelfull 
Det angis at det ikke foreligger et aktivt avvikssystem og at avvik fra tidligere tilsyn ikke var lagt inn i 
avvikssystemet. Dette medfører ikke riktighet. Foretaket har et felles elektronisk avvikssystem, Synergi, 
hvor avvik fra tilsynet 2016 var korrekt innmeldt med saksnr. 43107 «ISO 14001» datert 12.09.2016. 
 
Foretaket vil gi utfyllende tilbakemelding innen fristen den 10.04.2018. 
Tilbakemeldingen vil inneholde status og dokumentasjon på arbeidet med å lukke avvikene gitt ved 
ovennevnte inspeksjon. Dersom dokumentasjon på strakstiltakene ønskes oversendt gi oss gjerne en 
tilbakemelding på dette. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Narve Furnes       Henning Brueland 
Klinikkdirektør       HMS-sjef 
Intern service  
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 31. januar 2018 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 08/2018 26.02.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
1. Styret tar virksomhetsrapport pr 31.januar til orientering. 
 

 
 
 
 
 

Drammen, 19. februar 2018 
 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 19. februar 2018 
Saksbehandler: Merete Bjørkenes 
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Måltavle 
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet per 31.januar 2018 
er oppsummert i måltavlen under:  
 

 
 
Kommentarer  
 
Økonomi 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 21 623 275 244

Mål 16 667 200 000

Avvik 4 957 75 244

I fjor 28 794 152 336

2 Virkelig 9 868 108 462

Mål 9 448 108 462

Avvik 420 -0 

I fjor 9 501 104 720

3 Virkelig 21 840 230 240

Mål 22 515 230 240

Avvik -675 0

I fjor 21 086 219 832

4 Virkelig 6 862 76 320

Mål 7 463 76 320

Avvik -601 0

I fjor 7 328 71 749

5 Virkelig 61 56

Mål 56 56

Avvik 5 0

I fjor 54 57

6 Virkelig 46 40

Mål 40 40

Avvik 6 0

I fjor 48 48

7 Virkelig 3,1 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 %

Avvik 3,1 % 0,0 %

I fjor 0,9 % 1,5 %

8 Virkelig 3,3 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 %

Avvik 3,3 % 0,0 %

I fjor 1,9 % 1,3 %

9 Virkelig 7 064 7 153

Mål 7 001 7 153

Avvik 63 0

I fjor 7 071 7 179

11 Virkelig 2 262 25 922

Mål 2 145 25 922

Avvik 117 0

I fjor 2 386 27 777

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Vestre Viken HF Denne måned Prognose

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

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for 
pasienter totalt - somatikk
DAGER

AKTIVITET PHR totalt
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

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

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 

HR
AML brudd
ANTALL 

AKTIVITET Barne og ungdoms-
psykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Resultat pr 31.januar viser et overskudd på 21,6 MNOK, som er 5 MNOK bedre enn budsjett. Av 
dette er 6,3 MNOK knyttet til reduserte pensjonskostnader. Resultat eksklusiv reduksjon i 
pensjonskostnader gir et overskudd på 15,4 MNOK, som er 1,3 MNOK bak budsjett.  
 
Overskuddskrav for 2018 er på 200 MNOK. På grunn av endrede pensjonsforutsetninger er ny 
prognose inkludert redusert pensjonskostnader 275,2 MNOK.  
 
Driftsinntekter (eks basisramme) er 7,3 MNOK bedre enn budsjett og 22,3 MNOK foran samme 
periode i fjor. Det positive avviket skyldes i hovedsak høyere ISF-inntekter enn budsjettert.    
 
Driftskostnader inklusive finans er 8,6 MNOK høyere enn budsjettert, og 22,6 MNOK høyere enn 
samme periode i fjor. Lønnskostnader eksklusiv pensjon og innleie er til sammen 2,2 MNOK 
lavere enn budsjett. Det er høye refusjoner i januar. Varekostnader er 11,5 MNOK høyere enn 
budsjett i januar. Av overforbruk er 7,2 MNOK knyttet til H-resepter. Gjestepasientkostnader, 
avskrivninger og finansområdet er lavere enn budsjett.   
 
De fleste klinikker har positive resultater i januar. Drammen sykehus har et negativt avvik i 
januar på 0,8 MNOK. Klinikk for medisinsk diagnostikk har et negativt avvik på 4,3 MNOK. Av 
dette skyldes om lag 3 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 420 poeng foran budsjett, og er 
367 poeng foran samme periode i fjor. Dette gir en vekst på 3,9 %.  
 
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus 
Aktivitet innenfor psykisk helse og rus samlet sett målt i antall polikliniske konsultasjoner er 
675 bak budsjett hittil i år, men er 1437 konsultasjoner foran samme periode i fjor, som gir en 
vekst på 7 %. Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 600 konsultasjoner 
bak budsjett.  
 
Kvalitet  
Ventetid somatikk 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 61 dager.  Dette er høyere 
enn målet på 56 dager, og også høyere enn januar i fjor.  Ventetid for pasienter avviklet fra 
ventelisten vil være noe høyere i januar på grunn av etterslep fra jule-nyttårstiden, slik at videre 
utvikling må avventes.  
 
Ventetid psykisk helse og rus 
Gjennomsnittlig ventetid PHR (Psykiske helse og rus) er 46 dager. Dette er høyere enn målet på 
40 dager, men litt lavere enn i fjor og tilsvarende fjorårets mål. Den peker således i riktig retning. 
 
Fristbrudd 
Andel avviklet med fristbrudd i januar er høyt med 3,1 %. Det skyldes i all hovedsak fristbrudd 
ved øyeavdelingen, slik det har vært de siste månedene. Det har ikke vært mulig å skaffe 
pasienter time annet steds. Pasientbehandlingen har vært forsvarlig. Det er iverksatt ekstra 
poliklinikk for å ta igjen etterslep, noe som vil gi et høyere antall. Det er færre pasienter som står 
med fristbrudd ved utløpet av måneden, slik at situasjonen forventes å bedre seg i løpet av de 
nærmeste to-tre månedene.    
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Korridorpasienter 
I januar er det registrert en andel korridorpasienter med 3,3 %, altså et relativt høyt antall. Det 
har vært høy aktivitet, og også en del utskrivningsklare pasienter. Det er jevnlig kontakt med 
kommunene med tanke på de utskrivningsklare pasientene. 
 
HR  
Brutto månedsverk 
Totale brutto månedsverk i februar er 7064. Dette er det 63 månedsverk mer enn budsjettert og 
om lag på samme nivå som samme periode i fjor.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet registreres etterskuddsvis og er enda ikke tilgjengelig for januar. Tall fra GAT viser 
at det kan forventes et høyt sykefravær i januar 2018. Dette har både sammenheng med høyt 
sykefravær generelt, samt sesongrelatert sykdom.  
 
Sykefravær i desember 2017 var 8,3 %, noe som er 0,6 % lavere enn ved samme periode i fjor.  
Mål for perioden var 7,4 %. Det totale sykefraværet for 2017 er 7,7 % som er høyere enn målet 
på 7,1 %.  
 
AML-brudd 
AML-brudd i januar 2018 er 2262. Dette er 1,5 % lavere enn januar i fjor. Dette tilsvarer AML 
brudd på 1,9 % av alle vakter i foretaket. 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. Klinikkene ble i styremøtet i januar om å levere reviderte tiltakspakker for å sikre 
resultatoppnåelse i 2018. Det vises til eget vedlegg for gjennomgang av klinikkenes tiltak og 
prosesser.  
 
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 tråd med instruks fra HSØ skal pensjonskostnader i 2018 bokføres 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 i januar er om lag 3 MNOK mindre enn 
aktiviteten skulle tilsi.  Det er innført en ny refusjonsordning for laboratorieundersøkelser i 
2018. Innføringen er forutsatt budsjettnøytral.  
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Det er noe usikkerhet knyttet til januar resultatet. På enkelte områder er estimater lagt til grunn 
både når det gjelder inntekts- og kostnadsutvikling.  Aktiviteten i januar er bra for somatikk, 
men noe bak plan innenfor psykisk helse og rus. 
 
De fleste klinikker har positive resultater i januar. Dette er gledelig etter negativ utvikling i flere 
klinikker siste del av 2017. Styringsfart inn i 2018 for de fleste klinikker ser ut til å være under 
kontroll.   
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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. Drammen og Bærum sykehus er godt i gang med 
tiltaksarbeidet. KMD har ikke levert tilstrekkelige tiltak og må jobbe videre. Klinikkene følges 
tett opp og videre tiltak vil vurderes fortløpende. Administrerende direktør vil i neste styremøte 
informere om status på tiltaksarbeid i klinikkene. 
 
Den største utfordring er manglende oppnåelse av aktivitetsmål for barne- og ungdomspsykiatri.  
Administrerende direktør vil følge opp dette i måneder fremover for å sikre at aktiviteten 
innenfor BUP kommer i tråd med budsjett.  
 
Administrerende direktør foreslår at styret tar virksomhetsrapport pr 31.januar til orientering. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Virksomhetsrapportering pr. 31. januar 2018 (Powerpoint) 
2. Reviderte tiltaksplaner budsjett 2018 

 
 
 

mailto:postmottak@vestreviken.no
http://www.vestreviken.no/


 
 Virksomhetsrapportering  

pr januar 2018 
 

Vedlegg til styresak xx/2018  
Vestre Viken  

 
 

Pr 19.februar 2018 
 



Innledning 
• Presentasjonen viser status like etter 

regnskapsavslutning på: 
– Resultat 
– Aktivitet 
– Styrings- og kvalitetsparameter 
– HR-parameter 

• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ 
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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 januar 2018 
• Resultat i januar viser et overskudd på 21,6 MNOK.  Av dette er 

6,3 MNOK knyttet til lavere pensjonskostnader.  
• Resultat eksklusiv reduksjon i pensjonskostnader gir et 

overskudd på 15,4 MNOK, som er 1,3 MNOK bak budsjett.  
– Totale driftsinntekter (eks basisramme) er 7,3 MNOK bedre enn 

budsjett og  22,3 MNOK foran samme periode i fjor. 
– Totale driftskostnader inkl. finansområdet er  8,6 MNOK høyere enn 

budsjettert, og 22,6 MNOK høyere enn samme periode i fjor. 

• Inntekter for polikliniske laboratorieundersøkelser i januar er 
3,4 MNOK mindre enn aktiviteten skulle tilsi.  Det er innført en 
ny refusjonsordning for laboratorieundersøkelser i 2018.  
Innføring er forutsatt budsjettnøytral. 

• Kostnader knyttet til H-resepter er 7,2 MNOK høyere enn 
budsjettert i januar.   4 



Måltavle pr januar – Økonomi og aktivitet 
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1 Virkelig 21 623 275 244

Mål 16 667 200 000

Avvik 4 957 75 244

I fjor 28 794 152 336

2 Virkelig 9 868 108 462

Mål 9 448 108 462

Avvik 420 -0 

I fjor 9 501 104 720

3 Virkelig 21 840 230 240

Mål 22 515 230 240

Avvik -675 0

I fjor 21 086 219 832

4 Virkelig 6 862 76 320

Mål 7 463 76 320

Avvik -601 0

I fjor 7 328 71 749

Vestre Viken HF Denne måned Prognose

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

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

AKTIVITET PHR totalt
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

AKTIVITET Barne og ungdoms-
psykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL



Måltavle pr januar – Kvalitet 
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5 Virkelig 61 56

Mål 56 56

Avvik 5 0

I fjor 54 57

6 Virkelig 46 40

Mål 40 40

Avvik 6 0

I fjor 48 48

7 Virkelig 3,1 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 %

Avvik 3,1 % 0,0 %

I fjor 0,9 % 1,5 %

8 Virkelig 3,3 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 %

Avvik 3,3 % 0,0 %

I fjor 1,9 % 1,3 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Vestre Viken HF Denne måned Prognose

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for 
pasienter totalt - somatikk
DAGER

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

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL
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Måltavle VVHF pr januar – HR  
Sykefravær ikke oppdatert ennå for 2018 

        

9 Virkelig 7 064 7 153

Mål 7 001 7 153

Avvik 63 0

I fjor 7 071 7 179

11 Virkelig 2 262 25 922

Mål 2 145 25 922

Avvik 117 0

I fjor 2 386 27 777

Vestre Viken HF Denne måned Prognose

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 

HR
AML brudd
ANTALL 



Resultat 

• Resultat i januar viser et overskudd på 21,6 MNOK.  Av dette er 6,3 MNOK knyttet til 
lavere pensjonskostnader. Resultat eksklusiv redusert pensjonskostnader gir et 
overskudd på 15,4 MNOK, som er 1,3 MNOK bak budsjett.  
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Resultatutvikling pr måned VVHF totalt 
(fra ordinær drift) 
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Viser resultatutvikling fra ordinær drift pr måned i år og i fjor.    
Resultatet er eksklusiv effektene av redusert pensjonskostnader. 



Prognose for året 
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Resultatprognose pr januar viser et overskudd på 275,2 MNOK inkludert 
reduserte pensjonskostnader på 75,2 MNOK.  
 
Resultatprognose fra eksklusiv redusert pensjonskostnader er på 200 MNOK, 
i tråd med budsjett.   
 

pr januar 2018
Budsjett

2018
Estimat

2018 Avvik
Avviks 

%

Basisramme - 5 404 664 - 5 404 664  0 %

ISF inntekter - 2 620 332 - 2 620 332  0 %

Gjestepasient inntekter - 128 222 - 128 222  0 %

Øvrige driftsinntekter - 780 791 - 780 791  0 %

SUM Inntekter - 8 934 009 - 8 934 009  0 %

Varekostnader  1 166 318  1 166 318  0 %

Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  631 323  631 323  0 %

Innleid arbeidskraft  19 996  19 996  0 %

Lønnskostnader  5 684 854  5 684 854  0 %

Avskrivninger og nedskrivninger  273 931  273 931  0 %

Andre driftskostnader  949 972  949 972  0 %

Netto finanskostnader  7 615  7 615  0 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 734 008  8 734 009 - 1 0 %

Resultat fra ordinær drift - 200 000 - 200 000  0 %

Pensjonsendring (januar aktuar)  - 75 244  75 244 #DIV/0!

Resultat - 200 000 - 275 244  75 244 -27 %



 

Risikovurdering i-fm budsjett 2018 • •• • VESTRE VIKEN • 

5 Katastrofal 

4 Betydelig 

3 Moderat 

Mindre 
2 

alvorlig 

l Ingen 

l 
Meget 

liten 

Ingen 
kjente 
t i lfeller 

2 
Liten 

Kjenner 
t ilfeller 

• 6 

3 

Sannsynlighet 

3 
M oderat 

• 2 

• 4 

• 5 

4 5 
Stor Svært 

stor 

Hele t iden 

Risk l D Fare (uønsket hendelse) 

1 

2 

Driftsøkonomi somatikk inkl. KMD 

Driftsøkonomi psykisk helse og rus 

3 H-resepter 

4 Sykehusadministrerte legemidler 

5 

6 

7 

Finansiering av lab.analyser 

Kjøp av helsetjenester 

ISF psykisk helse og rus 

Forebyggende rutiner/prosedyrer/ 

aktivitet som allerede er innført 

1. Tiltak i klinikkene og ekst raordinær 

oppfølging av enkelte klinikker 

2. Omst illingstiltak i klinikken 

3. Akt iv oppfølging av legemiddelbruk 

også gjennom økonomistyring 

4. Akt iv oppfølging av legemiddelbruk 

også gjennom økonomistyring 

5. Løpende dialog med HSØ 

6. Korte ventetider og god kvalitet 

7. Løpende dialog med HSØ 



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.   
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• Brutto månedsverk er 84 
over plan hittil i år 
 

• Brutto månedsverk i 
februar er 64 over plan, 
men 54 månedsverk  
lavere enn i januar 
 

• Brutto månedsverk hittil 
i år er om lag på samme 
nivå som i samme periode 
i fjor 

Brutto månedsverk 2018 
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pr februar 2018 Jan Feb Hittil 
i år

Sum VVHF 2018 7 118 7 065 7 092
Endring fra forrige måned -5 -54 

Plan 2018 7 014 7 001 7 008

Avvik i forhold til plan 104 64 84

Utvikling 2017 7 106 7 071 7 088
Endring i år ift samme periode 13 -6 3



AML-brudd 
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• Mål for året er en reduksjon på om lag 8 % i forhold til i fjor. Antall 
AML-brudd i januar 2018 er 27 færre enn i 2017. 

• Antall AML-brudd er lavere i alle måneder i 2017 enn i 2016. 



VVHF totale antall DRG-poeng  
døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner  
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Poliklinikk PHR totalt 
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• Totale antall polikliniske konsultasjoner er bak budsjett. 
• Antall konsultasjoner etter gammel metodikk er foran samme perioden i fjor. 
• Antall konsultasjoner etter ny tellemetodikk er bak budsjett, og bak samme 

periode i fjor.   



Prioriteringsregel 
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Antall polikliniske konsultasjoner hittil i 
år viser en vekst på 3,6 % i PHR vs. 3,5 
% i somatikk.  BUP og TSB viser en 
reduksjon i forhold til samme periode i 
fjor.   
 
Det er budsjettert med vekst innenfor 
alle PHR-områder, og en reduksjon i 
antall behandling i somatikk 
 Årsverk innenfor somatikk viser en 
vekst på 2,2 %, mens PHR viser en 
reduksjon på 4,8 % i-ft samme 
periode i fjor. Det er budsjettert med 
en reduksjon på 5,8 % i PHR.  

Ventetid i PHR er lavere enn i 
somatikk, og alle PHR-områder 
viser en reduksjon i forhold til 
samme periode i fjor.   Ventetid i 
somatikk er høyere i år enn i 
januar i fjor. 

pr januar

Hittil i år Hittil i fjor

Faktisk 
endring fra i 

fjor

Budsjettert 
endring fra i 

fjor

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk 37 850 36 569 3,5 % -2,7 %

VOP 12 068 10 681 13,0 % 10,9 %
BUP 6 862 7 328 -6,4 % 1,8 %
TSB 2 910 3 077 -5,4 % 4,2 %
SUM PHR 21 840 21 086 3,6 % 6,8 %

Årsverk
Somatikk 4 826 4 722 2,2 % 0,5 %

VOP 1 303 1 375 -5,2 % -6,6 %
BUP 380 399 -4,7 % -6,5 %
TSB 241 248 -2,5 % -0,1 %
SUM PHR 1 925 2 022 -4,8 % -5,8 %

Ventetid
Somatikk 61 54 13,4 % 3,5 %

VOP 43 44 -3,7 % -9,7 %
BUP 49 57 -15,0 % -30,4 %
TSB 15 45 -66,4 % -11,6 %
SUM PHR 46 53 -12,6 % -24,4 %



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk 

Gjennomsnittlig ventetid 
somatikk hittil i år er 61 dager. 
Mål er 56 dager.  
 
Gjennomsnittlig ventetid ved 
samme periode i fjor var på 54 
dager. 

19 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp somatikk
Somatikk totalt 61 56 54
Drammen sykehus 67 60 58
Bærum sykehus 55 52 52
Ringerike sykehus 53 51 47
Kongsberg sykehus 53 44 47



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR 

• Mål for ventetid innenfor PHR 
er 45 dager.  Gjennomsnittlig 
ventetid hittil i år er 46 dager.  

• Total ventetid i denne måned er 
46 dager.  
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Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp PHR
Psykisk helse og rus 46 40 48

VOP 43 40 44
BUP 49 40 57
TSB 15 40 45



Andel fristbrudd avviklet 

Andel fristbrudd denne måned var på 3,1 %.  
Dette er 2,2 % høyere enn samme måned i fjor 
og er 1,3 % høyere 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). 21 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Andel avviklet fristbrudd 
Vestre Viken HF totalt 3,1 % 0,0 % 0,9 %

Somatikk 3,4 % 0,0 % 1,0 %
Psykisk helsevern og rus 0,2 % 0,0 % 0,2 %

pr klinikk
Drammen sykehus 5,4 % 0,0 % 1,4 %
Bærum sykehus 0,4 % 0,0 % 0,4 %
Ringerike sykehus 1,5 % 0,0 % 0,3 %
Kongsberg sykehus 0,7 % 0,0 % 0,8 %
Psykisk helse og rus 0,2 % 0,0 % 0,2 %



Andel korridorpasienter somatikk  
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Andel korridorpasienter somatikk er på 3,3 % 
denne måned.  
Andel i samme periode i fjor var på 1,9 %. 
Mål for korridorpasienter er 0%. 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Andel korridorpasienter somatikk
Somatikk 3,3 % 0,0 % 2,5 %
Drammen sykehus 3,2 % 0,0 % 2,8 %
Bærum sykehus 2,0 % 0,0 % 2,7 %
Ringerike sykehus 6,3 % 0,0 % 3,3 %
Kongsberg sykehus 1,0 % 0,0 % 4,1 %



Andel epikriser sendt innen 7 dager 
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Andel epikriser sendt innen 7 
dager er 87 % 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. 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

VV totalt 87 % 95 % 88 %
Drammen sykehus 87 % 95 % 89 %
Bærum sykehus 86 % 100 % 87 %
Ringerike sykehus 89 % 100 % 90 %
Kongsberg sykehus 87 % 95 % 89 %
Psykisk helse og rus 80 % 100 % 74 %



Antall kontakter med passert planlagt tid   
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Antall ventende over 1 år totalt 
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Antall ventende over ett år er 19 
denne måned.  Dette er 3 færre enn 
samme måned i fjor, og 9 færre enn i 
forrige måned.   
 
  

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Antall ventende over 12 måneder totalt
VV totalt 19 0 22
Drammen sykehus 14 0 14
Bærum sykehus 1 0 5
Ringerike sykehus 2 0 0
Kongsberg sykehus 2 0 3
Psykisk helse og rus 0 0 0



Investeringer pr kategori 

Grafikken viser investeringsnivå totalt pr kategori i 2015-2018. 
Estimat for 2018 investeringsnivå i om lag på samme nivå som faktisk 
investeringer i 2017 i sum.  
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Reviderte tiltaksplaner budsjett 2018 
 
Bakgrunn 
Ved utgangen av 2017 var det flere klinikker som hadde negativ resultatutvikling, og 
årsresultater som var vesentlig svakere enn prognosen pr november. Fordi prognosen er 
grunnlaget for budsjett 2018, betyr det at disse klinikker har for høy styringsfart inn i 2018. For 
å sikre resultatoppnåelse i 2018, ble administrerende direktør i styremøtet den 29.januar bedt 
om å utarbeide reviderte tiltakspakker for disse klinikker. 
 
Etter styremøtet 29. januar fikk klinikkene Drammen sykehus, Bærum sykehus og klinikk for 
medisinsk diagnostikk følgende bestilling fra administrerende direktør: 

«Det henvises til styremøte 29.januar 2018 og orientering om virksomhetsrapportering pr 
desember. Det innføres et særskilt regime for klinikker som viser underskudd for året, og 
hvor resultatutvikling i desember har vært svakere enn prognosen pr november. 
 
Administrerende direktør skal rapportere til styret reviderte tiltaksplaner for å sikre 2018 
resultatmål.  Innspill til styresaken innleveres til økonomi direktør med kopi til 
sekretariatet innen utgangen av dagen mandag 12.februar.  Reviderte tiltaksplaner skal 
være godt forankret i klinikken og med de ansatte, og inkluderer en risikovurdering og 
risikoreduserende tiltak.» 

 
 
Saksutredning 
På grunn av svak resultatutvikling på slutten av 2017 er det innført ekstraordinær oppfølging av 
DS, BS og KMD. Oppfølgingsregimet består av ukentlig rapportering av aktivitets- og 
bemanningsutvikling i forhold til budsjett.  
 
Klinikkene har jobbet med utarbeidelse av tiltak for å sikre styringsfart i 2018.  
 
Drammen sykehus 
Klinikkdirektøren ser alvorlig på situasjonen og har tett oppfølging med avdelingssjefene. 

• Bemanningsplanlegging og vaktplanregistrering følges tett ved alle seksjoner, fokus 
på samarbeid mellom seksjoner for ressursbruk på tvers 

• Utnyttelse av sykehusets totale sengekapasitet 
• Arbeidet med helsefremmende arbeidstidsordninger er godt i gang 

 
Med utgangspunkt i avvik mellom prognose og resultat 2017 har alle avdelingene skissert nye 
tiltak, i henhold til bestilling fra styremøte i VV. Tiltakene klassifiseres under følgende 
hovedgruppe:  

• Aktivitet utover budsjett, herunder økt antall gjestepasienter 
• Reduksjon varekost 



 
 
 

• Ledigholdelse av stillinger 
• Arbeid hver tredje helg for dagstillinger ved enheter med døgnkontinuerlig drift. 

 
Tiltakene som per dags dato er skissert vurderes til ikke å være av en slik karakter at det bør 
gjennomføres risikovurderinger nå, men dette følges tett. Tillitsvalgte og verneombud på 
avdelings- og klinikknivå er involvert i prosessene. 
 
Tiltaket med arbeid hver tredje helg for dagstillinger ved enheter med døgnkontinuerlig drift, 
skal risikovurderes og drøftes før iverksettelse høsten 2018. 
 
Bærum sykehus 
Budsjett for 2018 for klinikk Bærum sykehus er risikovurdert og drøftet. Det faktiske resultatet 
for 2017 ble et underskudd som er 4,9 MNOK dårligere enn prognosen. Dette avviket er det ikke 
utarbeidet tiltak for i budsjett 2018. 
 
Avdelingene med negativt prognoseavvik ble bedt av klinikk ledelsen om å finne tiltak i egen 
avdeling for å dekke opp eget prognoseavvik. Tiltakene ble risikovurdert torsdag 8. februar og 
drøftet fredag 9. februar med de tillitsvalgte. 
 
Tiltak for å møte negativt prognoseavvik i 2017: 

• 2,4 MNOK - ledigholdelse av stillinger 
• 2,4 MNOK - økt aktivitet med dagens bemanning ved bedre ressursutnyttelse og 

reduserte strykninger på operasjonsprogrammet (eget prosjekt og strakseffekter) 
• I tillegg arbeides det med andre mindre kostnadsreduserende tiltak som i sum beløper 

seg til 0,5 MNOK 
 
Etter bearbeidelse, gjennomgang og orientering med de tillitsvalgte, hovedverneombud og 
brukerrepresentant vurderes tiltakene som realistiske og innenfor forsvarlige rammer for 
pasienter og de ansatte. For å sikre resultateffektene av tiltakene følger klinikken dette opp 
gjennom ledermøter og oppfølgingsmøter i 2018 i løpende dialog med de tillitsvalgte og 
vernetjenesten. 
 
Klinikken er forberedt på at øyeblikkelig hjelp aktiviteten sannsynligvis vil reduseres i den 
kommende tiden. Derfor styrer klinikken ihht tiltakene, selv om resultatet for januar 2018 er 
tilfredsstillende, med høy aktivitet.  Klinikken har spesiell oppmerksomhet på å: 

• redusere kostnader 
• følge variabel lønn ukentlig 
• følge opp aktiviteten ukentlig 
• oppfylle planlagt aktivitet, som er uavhengig av svingningene i øyeblikkelig hjelp 

aktiviteten 
 



 
 
 

 

 
 
Medisinsk diagnostikk 
Det er en svært krevende økonomisk situasjon klinikken går inn i for 2018. Klinikken ser flere 
ekstraordinære utfordringer deriblant levering av forsvarlige svartider innenfor Avdeling for 
klinisk patologi. På grunn av mangel på legeressurser blir det nødvendig å benytte innleie, noe 
som vil medføre økte kostnader. I tillegg har avdelingen store utfordringer innen organisering 
og drift.  
 
Et fokusområde i 2018 vil være sykefraværsoppfølging med mål om redusert sykefravær. Det er 
satt i gang et sykeoppfølgingsprosjekt med bistand fra HR. Ved å redusere sykefraværet er det 
estimert en økonomisk effekt på 0,6 MNOK. Samtidig vil dette kunne bidra til en økt 
medarbeidertilfredshet og økt forutsigbarhet i arbeidshverdagen for de ansatte. 



 
 
 
 
Det er et generelt sterkt fokus på bemanning og månedsverk i 2018. Ingen ansettelser utover 
dagens bemanning og alle vakante stillinger som oppstår gjennomåret skal vurderes særskilt før 
bemanning. Det forutsettes at enkelte stillinger holdes vakant gjennom året, og at det gir en 
besparelse på om lag 1 MNOK. 
 
Avdeling for laboratoriemedisin gikk med underskudd i 2017. Det forventes for 2018 at den 
underliggende driften går i balanse, når man ser bort i fra effekter fra ny refusjonsordning. 
Avdelingen vil i 2018 øke aktiviteten ut mot rekvirentene, både internt og eksternt.  
 
Klinikken har startet et arbeid med å se på muligheten for overgang til kliniske takster for 
undersøkelser innenfor Brystdiagnostisk senter. Dette er allerede gjort hos andre foretak. Basert 
på erfaring fra andre foretak er det estimert en foreløpig effekt på 1 MNOK på årsbasis. 
 
Det har i 2017 vært dialog rundt å avvikle beskrivelse av ortopedisk kontroll røntgen utført av 
radiolog. Klinikken jobber videre med saken og ser at det kan gi en effekt på ca. 0,7 MNOK pr. år.  
 
Avdeling for bildediagnostikk har startet et arbeid innenfor kartlegging og prosessforbedring. 
Prosjektet er satt i gang med støtte fra sentrale staber. Det skal ses på ulike pasientforløp og 
ressursbruk tilknyttet disse. I tillegg skal klinikken se på organisering, spesielt i forhold til å 
utnytte ressurser mer på tvers. Prosjektene forventes å ha størst effekt på langsikt, men å gi noe 
effekt også i 2018, foreløpig estimert til 1 MNOK.  
 
På tross av tiltakene som definert, har klinikken et foreløpig uløst utfordringsbilde på 8,1 NOK. 
Klinikken jobber kontinuerlig med tiltaksarbeid for å kunne få en økt effekt i 2018, men ser at 
det kan bli svært utfordrende å klare et resultat i balanse i 2018.  
 
Tillitsvalgte og verneombud informeres og er involvert i klinikkens prosesser.  
 



 
 
 

 
 

 
 
 



Klinikk Drammen sykehus viser et underskudd fra ordinær drift i januar 2018 på - 0,8 MNOK. 
Resultatet hittil i år inkluderer ikke engangseffekter på – 0,23 MNOK, dette er relatert til 
manglende mottak av fakturaer eksterne lab prøver og vikarbyrå.  Styringsfart pr måned 
korrigert for engangseffekter er etter dette – 1  MNOK pr måned. Om trenden fortsetter ut året 
vil det gi et akkumulert resultat for året på – 11,8 MNOK.   
 
Klinikken har definert tiltak som forventes til å gi besparelser på om lag 11,8 MNOK ut året.   
 

 
 
Årsprognose inklusiv identifiserte tiltak på avdelingsnivå gir en prognose i balanse. 
 
Tiltaksarbeid igangsatt 2017; 
Midlertidige strakstiltak  

• Innskjerpet rutine for innleie fra vikarbyrå 
• Stillingskontroll videreføres  
• Restriktivitet i forhold til innkjøp på alt som ikke er pasientnært 
• Ledigholdelse av stillinger   
• Vaktplanregistrering innført på alle større seksjoner med turnus 

 
Pasientstrøm 

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

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

• Sikre kapasitetsutnyttelse på operasjonsstuer og i poliklinikk 
 

 Kapasitetstilpasning og varig omstilling  
• Omdisponering av 4 senger fra kirurgi til medisin 
• Årsverksreduksjoner  

 
Tiltaksarbeid 2018; 

• Strakstiltakene 2017kontinueres 
• Pasientstrøm – kapasitetsutnyttelse og reduksjon av korridorpasienter pågår 
• Kapasitetstilpasning og varig omstilling, fullt implementert fra januar med reduksjon av 

15 årsverk 
Tiltaksarbeidet som ble gjennomført høsten 2017 viste positive resultater, og Drammen sykehus 
var i økonomisk balanse i november. Desember ble en måned med uforutsett reduksjon av antall 
ø-hjelpsinnleggelser innen operative fag og økte kostnader relatert til sykefravær. 
 
Korreksjon av styringsfart 

• Sikre trygg og god pasientbehandling hele døgnet, ved balanse mellom oppgaver og 
ressurser 

• Fortsetter samarbeidet med tillitsvalgte for helsefremmende arbeidstidsordninger 
• Innskjerpet oppfølging av vaktplanregistreringen og bruk av variabel lønn 
• Sikre kostnadskontroll 

  



 
Klinikkdirektørens oppsummering av tiltaksarbeid pr januar 2018: 
Klinikkdirektøren ser alvorlig på situasjonen og har tett oppfølging med avdelingssjefene. 

– Bemanningsplanlegging og vaktplanregistrering følges tett ved alle seksjoner, 
fokus på samarbeid mellom seksjoner for ressursbruk på tvers 

– Utnyttelse av sykehusets totale sengekapasitet 
– Arbeidet med helsefremmende arbeidstidsordninger er godt i gang 

 
Med utgangspunkt i avvik mellom prognose og resultat 2017 har alle avdelingene skissert nye 
tiltak, i henhold til bestilling fra styremøte i VV. 
Tiltakene klassifiseres under følgende hovedgrupper;  

– Aktivitet utover budsjett, herunder økt antall gjestepasienter 
– Reduksjon varekost 
– Ledigholdelse av stillinger 
– Arbeid hver tredje helg for dagstillinger ved enheter med døgnkontinuerlig drift. 

 
Tiltakene som per dags dato er skissert på avdelingsnivå vurderes til ikke å være av en slik 
karakter at det bør gjennomføres risikovurderinger nå, men dette følges tett. Tillitsvalgte og 
verneombud på avdelings- og klinikknivå er involvert i prosessene. 
 
Tiltaket med arbeid hver tredje helg for dagstillinger ved enheter med døgnkontinuerlig drift, 
skal risikovurderes og drøftes før iverksettelse høsten 2018. 
 
 
Risikovurdering 
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Bakgrunn  
Årlig fastsetter Helse- og omsorgsdepartementet krav til og rammer for de regionale 
helseforetakene. På denne bakgrunn utarbeider Helse Sør-Øst RHF krav til de enkelte 
helseforetakene gjennom oppdrags- og bestillerdokumentet. Oppdrag og bestilling 2018 (OBD) 
for Vestre Viken ble overlevert i foretaksmøte den 14. februar 2018, og er vedlagt saken. 
 
Saksutredning  
OBD gir en samlet oversikt over oppdrag og bestilling for 2018. I tillegg gjelder føringer som er 
gitt i tilsvarende dokumenter i tidligere år, og supplerende og eventuelle nye styringsbudskap 
gitt i foretaksmøter i løpet av 2018. 
 
For å sikre at eiers oppdrag gjennomføres i Vestre Viken er det etablert et system for inngåelse 
av driftsavtaler i linjen. Driftsavtaler operasjonaliserer og spesifiserer oppdrag til klinikkene. 
Ledernivå 2-4 har driftsavtaler. I driftsavtalene et det er innarbeidet krav om etterlevelse av 
oppdragsdokument og andre sentrale dokumenter for virksomhetsstyringen i 2018. I forhold til 
hvorledes måloppnåelse er planlagt vises også til sakene som er behandlet av styret om budsjett 
for 2018. 
 
OBD har strukturert målkravene i henhold til følgende inndeling: 

Innledning 
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
4. Bemanning, kompetanse, ledelse og organisering 
5. Nasjonal samordning 
6. eHelse – modernisering og digitalisering 
7. Økonomiske krav og rammer og krav til aktivitet 
8. Øvrige krav 

 

 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Administrerende direktør viser til at oppdrag og bestillingsdokumentet (OBD) som nå foreligger 
er i tråd med de forventninger som er lagt til grunn for arbeidet i foretaket for 2018. Oppfølging 
av oppdraget er igangsatt gjennom driftsavtaler og oppdragsplan for 2018.  
 
Rapportering om gjennomføring og resultater skjer i den ordinære rapporteringen til styret og 
eier. Administrerende direktør forslår på denne bakgrunn at styret tar oppdrag og bestilling 
2018 til etterretning. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Oppdrag og bestilling 2018 for Vestre Viken 
2. Styringsmål 2018 HOD  
3. Styringsmål 2018 HSØ 
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0. Innledning 
Informasjon 
Gjennom oppdrag og bestilling gis Vestre Viken styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 
2018. Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i 
oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller gjelder også for Vestre Viken. Helse Sør-
Øst RHF forutsetter at Vestre Viken setter seg inn i disse dokumentene og grunnlaget for 
disse. 
 
Flere av oppdragene som er gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller til 
Helse Sør-Øst RHF må gjennomføres på regionalt nivå og omtales ikke i oppdrag og 
bestilling. Det forutsettes likevel at Vestre Viken medvirker og/eller tar del i 
oppfølgingen når det er nødvendig. Helse Sør-Øst RHF vil i så fall komme tilbake med 
nærmere informasjon om medvirkning/oppfølging for det enkelte oppdrag. 
 
Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt 
oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap 
som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, 
samt krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav 
om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse 
Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket. 
 
I oppdrag og bestilling 2018 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles 
samlet, slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst 
RHF vil følge opp styringsbudskap under Mål 2018 i de faste oppfølgingsmøtene med 
Vestre Viken. Vestre Viken skal også følge opp styringsbudskapene under Andre 
oppgaver 2018. Styret og ledelsen i Vestre Viken har ansvar for å følge med på 
Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer og evt. iverksette tiltak for å bedre kvaliteten i 
tjenestene. Der resultatoppnåelsen er definert, for eksempel gjennom definerte måltall, 
er disse tatt inn under overskrift Krav til måloppnåelse. 
 
I årlig melding 2018 skal det som hovedregel rapporteres på alle Krav til måloppnåelse 
og iverksatte/planlagte tiltak for Mål 2018 og Andre oppgaver 2018. Årlig melding skal 
også omfatte styringsbudskap som er gitt i løpet av året i foretaksmøter og 
tilleggsdokument til oppdrag og bestilling. Der måloppnåelsen ikke er tilfredsstillende, 
skal årlig melding inneholde oversikt over tiltak som er iverksatt for å bedre 
måloppnåelse og forventet tid for full måloppnåelse. 
 
Det vil mot slutten av året bli utarbeidet egen mal for årlig melding der de endelige 
rapporteringskravene vil fremkomme. 
 

0.1 Overordnede styringsbudskap og rammebetingelser 

Informasjon 
Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at befolkningen i regionen får tilgang til 
spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Vestre Viken skal ta 
del i dette arbeidet og innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede 
styringsmål: 
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1.  Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2.  Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3.  Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Dette skal skje innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som 
gjelder for helseforetak og med de ressurser som bli stilt til rådighet i oppdrag og 
bestilling. 
 
Det er et overordnet mål å skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten 
skal hver enkelt pasient oppleve respekt og åpenhet, og gjennom samvalg få delta i 
beslutninger om egen behandling og hvordan den skal gjennomføres. Pasientene skal 
oppleve helhetlige og sammenhengende tjenester også mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten. Det må etableres gode arenaer og systemer for 
informasjonsutveksling, veiledning og kompetanseoverføring mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, herunder fastlegene. 
 
Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, som 
også innebærer bruk av tolketjenester når det er behov for det. Samiske pasienters rett 
til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra 
planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. Eventuelle nye 
tiltak overfor de regionale helseforetakene og helseforetakene for å styrke samisk språk 
og språkrettigheter vil bli vurdert som ledd i oppfølgingen av NOU 2016:18 
Hjertespråket - Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk. 
 
Krav og rammer i oppdrag og bestilling skal legges til grunn for styrets arbeid i 2018. 
 
For å tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen har styret 
i Helse Sør-Øst RHF vedtatt målformuleringer som del av Plan for strategisk utvikling 
2013-2020. Målene uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og 
pasientsikkerhet: 
 
1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
2.  Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
3.  Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
4.  Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

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

0.2 Nye strategier, handlingsplaner og retningslinjer 

Informasjon 
Følgende nye dokumenter på nasjonalt nivå skal legges til grunn for utvikling av 
tjenesten: 
 
• Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) 
• Sammen redder vi liv – en nasjonal dugnad for å redde liv ved hjertestans og andre 

akuttmedisinske tilstander. Helsedirektoratet 2017 
• Meld. St. 6 (2017-2018) Kvalitet og pasientsikkerhet 2016 
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• Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata / - 
hjernehelsestrategi (2018-2024) 

• Nasjonal diabetesplan (2017-2021) 
 
I tillegg skal følgende nye dokumenter på regionalt nivå legges til grunn for utvikling av 
tjenesten i Helse Sør-Øst: 
 
• Revidert veileder for tidligfasen i byggeprosjekter, vedtatt implementert i styresak 

088-2017 
• Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS 2018-2020, vedtatt i styresak 

106-2017 
• Nasjonal forsikringsstrategi for spesialisthelsetjenesten, vedtatt i styresak 012-2018 
 

0.3 Helseforetakenes utviklingsplaner 

Informasjon 
Helse Sør-Øst RHF vil i 2018 følge opp helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner og 
sørge for at disse ses samlet og sikrer det totale helsetilbudet i regionen. 
 
Annen oppgave 2018 
• Helseforetakets utviklingsplaner skal ferdigstilles i 2018. 
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1. Redusere unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen 

1.1 Ventetid og fristbrudd 

Mål 2018 
• Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2017. 
• Innen 2021 skal gjennomsnittlig, samlet ventetid for alle tjenesteområder være under 

50 dager. For 2018 skal gjennomsnittlig ventetid være under 57 dager innen 
somatikk og under 40 dager innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus-
behandling. Ventetid måles som årlig gjennomsnitt. 

• Ingen fristbrudd. 
• Median tid til tjenestestart skal reduseres sammenliknet med 20171. 
• En større andel av pasientavtalene skal overholdes sammenliknet med 2017 (passert 

planlagt tid). Innen 2021 skal minst 95 prosent av avtalene overholdes. 
 

1.2 Kreftbehandling 

Informasjon 
Det er innført 28 pakkeforløp for kreft. Det vil bli innført pakkeforløp for hjerneslag, 
psykisk helse og rus. Målingen av pakkeforløpene vil starte samtidig med 
implementeringen, og departementet vil komme tilbake til indikatorene for dette i 
revidert oppdragsdokument 2018. Kunnskap om variasjon i kapasitetsutnyttelsen skal 
brukes aktivt som grunnlag for å øke kapasitet og gi mer likeverdig tilgang til 
helsetjenester. 
 
Mål 2018 
• Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 

kreftformene skal være minst 70 pst. Variasjonen i måloppnåelse for pakkeforløp 
kreft på helseforetaksnivå skal reduseres. 

 
Annen oppgave 2018 
• Oslo universitetssykehus gjennomfører 3-strøms MDT-møter for pakkeforløp kreft, 

fortrinnsvis gynekologisk kreft, lungekreft, urologisk kreft, GI-kreft og brystkreft med 
avansert behandling samt andre kreftgrupper der dette er egnet. Alle helseforetak og 
sykehus deltar på 3-strøms MDT-møter for pasientgrupper de utreder og behandler. 

 

1.3 Effektivitet og kapasitetsutnyttelse 

Informasjon 
De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Nord RHF, og i samarbeid med 
Helsedirektoratet: 

                                                        
1 Tiden mellom tidspunktet henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og tjenestestartdato (dato for når 
prosedyre er utført) for spesifikke sykdomsgrupper. Målet gjelder for sykdomsgrupper der tid til tjenestestart er 
tilgjengelig som nasjonale tall fra NPR. 
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• Innen 1. november 2018 redegjøre for departementet for status i arbeidet med å 

redusere uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og forbruk, og fremme forslag til 
videre utviklingsarbeid. Anbefalinger i rapporten «Reduksjon av uønsket variasjon i 
kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten» av 10. oktober 2017 skal 
følges opp. Det skal prioriteres å publisere nasjonale tall for indikatorene «ikke møtt», 
«replanlegging» og «planleggingshorisont». Videre skal det vurderes hvordan 
Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus, jf. Dokument 3:2 (2017-2018), 
kan brukes som grunnlag for å utarbeide indikatorer for variasjon i 
kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer. 

• Samle og dele erfaringer fra relevante ressurser på tvers av regionene som arbeider 
med forbedring i effektivitet og kapasitetsutnyttelse, med sikte på å identifisere 
hvilke faktorer som bidrar til vellykket forbedringsarbeid. Det skal redegjøres for 
dette til departementet innen 1. juni 2018. Som del av dette skal det redegjøres for 
hvordan styrene i regionale helseforetak og helseforetak gis mulighet til løpende å 
følge med på relevant styringsinformasjon om effektivitet, kapasitetsutnyttelse og 
forbedringsarbeid som gjennomføres. 

• Følge opp variasjon i liggetid, etterkontroller og rehabilitering for hofteprotese- og 
hoftebruddspasienter, samt variasjon i utnyttelse av operasjonsstuene, jf. 
Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektivitet i sykehus. 

 
Vestre Viken vil kunne bli kontaktet av Helse Sør-Øst RHF for å delta i arbeidet dersom 
det er behov for slik medvirkning. 
 

1.4 Samarbeid mellom private og offentlige helsetjenester 

Informasjon 
Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. 
Bedre samarbeid mellom private og offentlige helsetjenester betyr bedre utnyttelse av 
ledig kapasitet, økt valgfrihet og nye arbeids- og samarbeidsformer. Pasientene skal 
slippe unødvendig ventetid. Fritt behandlingsvalg og pasient- og brukerrettighetsloven 
legger til rette for dette. Pasientforløpene skal være gode og effektive. 
 
 
Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal arbeide for bedre samordning mellom helseforetak, private 

leverandører og avtalespesialister for å sikre riktig kapasitet og god 
kapasitetsutnyttelse. 

 

1.5 Helseforetakenes kjøp av helsetjenester fra private leverandører 

Annen oppgave 2018 
• For å sikre at Helse Sør-Øst RHF får en samlet oversikt over anskaffelser gjort av 

helseforetakene, skal slike anskaffelser rapporteres løpende til det regionale 
helseforetaket. Denne løpende rapporteringen skal samordnes med annen 
eksisterende rapportering. Det skal tas inn en overordnet rapportering om 
gjennomføringen i årlig melding 2018. 
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1.6 Avtalespesialister 

Informasjon 
Det vises til gjeldende rammeavtaler for avtalespesialister fra 1. januar 2016 og at 
mange samarbeidsavtaler mellom sykehusene og avtalespesialistene nå er inngått. 
Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å gi avtalespesialistene både rett og plikt 
til å tildele pasientrettigheter innen utgangen av gjeldende stortingsperiode (medio 
2021) og de regionale helseforetakene har vurdert alternative pilotprosjekter knyttet til 
avtalespesialisters rettighetsvurdering. Det er også startet en prosess knyttet til 
utvidelse av ISF-ordningen for avtalespesialister. 
 
Annen oppgave 2018 
• Helseforetaket skal innen utgangen av 2018 ha inngått samarbeidsavtaler med 

avtalespesialistene i sykehusområdet/opptaksområdet. 
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2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 

Informasjon 
Den nye strategien for psykisk helse «Mestre hele livet» skal ligge til grunn for innretning 
av behandlingstilbudet til barn, unge, voksne og eldre. Det skal legges til rette for større 
grad av tverrfaglig og pasienttilpasset organisering av tilbudene, basert på hva brukerne 
etterspør hjelp til og oppdatert fagkunnskap. 
 
Tjenestenes responsevne og mobilitet, medansvar for helheten i oppfølging av pasienter, 
styrket tilgjengelighet døgnet rundt og kortere ventetider er sentrale utviklingsområder. 
Pakkeforløpene for psykisk helse og rus forutsettes å være et redskap for mer målrettet 
ledelse og styring av virksomheten. Sivilombudsmannens besøksrapporter og 
Helsetilsynets rapporter skal inngå i det generelle kunnskapsgrunnlaget for utvikling og 
forbedring av tjenestene. 
 
Det er stort behov for å arbeide videre med systematisk endring og styrking av 
kompetanse og organisering for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern, og for å 
videreutvikle og spre gode metoder for frivillig behandling. Når pasienter har både 
psykiske lidelser og rusavhengighet, må tjenestene behandle begge tilstander samtidig 
og i samarbeid med kommunene. 
 
Registrering av data til et kvalitetsregister innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
vil være avgjørende for at registeret skal kunne gi viktig kunnskap om kvaliteten. 
 

2.1 Høyere vekst 

Mål 2018 
• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten 
skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, 
legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske 
opphold)2. 

 

2.2 Tvang 

Mål 2018 
• Færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn i 2017. 
• Færre pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) enn i 

2017. 
 

                                                        
2 Årsverk er tatt ut som måleparameter. Årsverkstall fra SSB gir ikke en fullstendig oversikt over årsverk etter 
sektor på grunn av reglene for innrapportering av fellespersonell.  
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2.3 Pakkeforløp 

Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal implementere pakkeforløpene for psykisk helse og rus. 
 

2.4 Avvisning av pasienter ved distriktspsykiatriske sentre 

Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal arbeide aktivt for å redusere avvisningsrate ved 

distriktspsykiatriske sentre innen psykisk helsevern. 
 

2.5 Utskrivningsklare pasienter 

Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med 
kommunene for å forberede utskrivninger av disse pasientene, jf. innføring av 
betalingsplikt for kommunene fra 2019. 

 

2.6 Avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Mål 2018 
• Registrere avslutningstype og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling innen 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
 

2.7 Tilbud til barn og unge 

Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal videreføre satsing på bedre helsetjenester til barn og unge i 

barnevernet, herunder bidra til regional utvikling av modeller for utredning av barn i 
barnevernet. Vestre Viken skal utvide det ambulante arbeidet inn mot barnevernet. 

 

2.8 Tilbud til innsatte i fengsel 

Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal iverksette tiltak for å øke tilgjengeligheten til psykisk helsevern for 

innsatte i fengsler, herunder språklige og kulturelt tilrettelagte tilbud for samiske 
innsatte. 

 



12 
 

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

3.1 Pasientsikkerhet og HMS 

Informasjon 
Helsetjenesten skal videreutvikles slik at pasienter og brukere i større grad får og 
opplever å få trygg og god helsehjelp. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal være en 
integrert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet. 
 
Gode pasientforløp skal utvikles i samarbeid med kommuner, med spesiell 
oppmerksomhet på pasienter med kols og pasienter som trenger rehabilitering og 
habilitering. 
 
Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger, forskningsbasert kunnskap og 
pasienterfaringer må brukes aktivt i utformingen av tjenestetilbudet og i systematisk 
forbedringsarbeid. Ineffektive metoder utfases. 
 
En egen undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser i helsetjenesten vil bli etablert 
i 2018. Det er et mål å redusere uberettiget variasjon i tjenestetilbudet der dette er 
dokumentert for eksempel gjennom helseatlas. 
 
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon og opplæring av 
pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling. 
 
Det vises til krav i oppdrag og bestilling 2017 om åpenhet og dialog, samt at 
pasientsikkerhet og HMS må ses i sammenheng. 
 

3.2 Pasientsikkerhetsprogrammet 

Informasjon 
Sykehusapotekene kan være en samarbeidspartner i arbeidet med å etablere tiltak som 
reduserer feilmedisinering, i tråd med Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker for 
«Samstemming av legemiddellister» og «Trygg utskrivning». 
 
Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal styrke innsatsen i pasientsikkerhetsprogrammet og sikre at 

tiltakspakkene fra pasientsikkerhetsprogrammet, inkludert kartlegging av 
pasientskader og pasientsikkerhetskultur videreføres etter 2018. 

 
Krav til måloppnåelse 
• Rapportering: Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i 

pasientsikkerhetsprogrammet er implementert. 
Mål: 100 % 
Datakilde: RHFs rapportering til pasientsikkerhetsprogrammet 
Publiseringsfrekvens: Årlig 

 



13 
 

3.3 Infeksjoner og resistens 

Mål 2018 
• 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 

2020 sammenliknet med 2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: 
Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og 
kinoloner). 

• Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
 
Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal sikre utvikling av antibiotikastyringsprogram i sykehus, i tråd med 

Helse- og omsorgsdepartements handlingsplan mot antibiotikaresistens mot 2020. 
 

3.4 Uønskede hendelser 

Mål 2018 
• Andel pasientskader basert på de årlige GTT-undersøkelsene er redusert med 25 pst. 

innen utgangen av 2018, målt ut fra undersøkelsen for 2012. 
 
Annen oppgave 2018 
• Helseforetakene skal følge regionale føringer for håndtering av uønskede hendelser. 

Helseforetakene skal følge regional retningslinje for publisering av uønskede 
hendelser. 

 

3.5 Kvalitetsindikatorer 

Informasjon 
Styret og ledelsen i Vestre Viken har ansvar for å følge med på Helsedirektoratets 
kvalitetsindikatorer og eventuelt iverksette tiltak for å bedre måloppnåelsen på 
kvalitetsindikatorer. 
 
Krav til måloppnåelse 
• Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2017 (uansett årsak til 

innleggelse) 
Datakilde: Folkehelseinstituttet 
Publiseringsfrekvens: Årlig 

• Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 2017 
Datakilde: Folkehelseinstituttet 
Publiseringsfrekvens: Årlig 

• Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 2017 
Datakilde: Folkehelseinstituttet 
Publiseringsfrekvens: Årlig 

• Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 2017 
Datakilde: Folkehelseinstituttet 
Publiseringsfrekvens: Årlig 
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3.6 Helse- og kvalitetsregistre 

Informasjon 
Vestre Viken skal delta i arbeidet med å legge til rette for at nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre utvikles på områder med behov for kunnskap, som f.eks. innenfor 
psykisk helsevern og rus. 
 
Innen områder der pasientgrunnlaget er lite, eksempelvis innenfor persontilpasset 
medisin, høyspesialisert medisin og sjeldne sykdommer, skal det tilrettelegges for 
internasjonalt samarbeid om kvalitetsregistre og forskning, herunder innen områder 
som inngår i de europeiske referansenettverkene eller nordisk samarbeid. 
 
Etablering av registre forutsettes å skje innenfor rammen av det etablerte systemet for 
nasjonal status for medisinske kvalitetsregistre.. 
 
Krav til måloppnåelse 
• Rapportering: Andel episoder rapportert med korrekt behandlingssted til Norsk 

pasientregister 
Mål: 100 % 
Datakilde: Norsk pasientregister 
Publiseringsfrekvens: Tertialvis 

 

3.7 Legemiddelbruk, -forsyning og-håndtering 

Informasjon 
Det vises til flere oppdrag til de regionale helseforetakene innenfor legemiddelområdet i 
2017, og bl.a. rapport fra de regionale helseforetakene til departementet om overgang til 
faglig likeverdige, men rimeligere legemidler og tilgrensende oppdrag. Det legges til 
grunn at anbefalingene i rapporten følges opp. 
 
De regionale helseforetakene skal redegjør for denne oppfølgingen for departementet 
innen 1. juni 2018. En viktig forutsetning for overgang til faglig likeverdige, men 
rimeligere legemidler er at helsepersonell har tilstrekkelig informasjon om legemidler 
på forskrivningstidspunktet. 
 
De regionale helseforetakene skal, i samråd med Statens Legemiddelverk og 
Direktoratet for ehelse, igangsette et arbeid knyttet til etablering av SAFEST. Plan for 
gjennomføring, etablering og finansiering av SAFEST skal legges fram for departementet 
innen 1. april 2018. 
 
Sykehusapotekene skal, med utgangspunkt i det enkelte helseforetaks ansvar, analyser 
og behov, samarbeide om etablering og vedlikehold av legemiddelberedskap for kriser 
og katastrofer samt rutiner som forebygger legemiddelmangel. 
 
Sykehusapotekene kan levere og tilrettelegge informasjon og rådgivning om 
legemiddelbruk som grunnlag for oppfølging av behandlingsretningslinjer og 
innkjøpsavtaler. 
 
Vestre Viken skal forberede og etablere nødvendige tiltak for å sikre at forfalskede 
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legemidler ikke kommer i bruk, i henhold til EUs forfalskningsdirektiv som trer i kraft 9. 
februar 2019. Sykehusapotekene kan være en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. 
 
Annen oppgave 2018 
• Det skal, i samarbeid med Sykehusapotekene, legges til rette for utvikling av lukket 

legemiddelsløyfe. 
 

3.8 Korridorpasienter 

Mål 2018 
• Ingen korridorpasienter. 
 

3.9 Timeavtale 

Mål 2018 
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
 

3.10 Kvalitets- og fagutvikling 

Mål 2018 
• Minst 20 pst. av pasienter med akutt hjerneinfarkt får intravenøs 

trombolysebehandling. 
• Minst 50 pst. av pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne 

behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. 
• Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 pst. 
 
Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal implementere pakkeforløpene for hjerneslag. 
• Vestre Viken skal etablere rutiner for god overføring fra barne- til voksenorientert 

helsetjeneste ut fra best tilgjengelig kunnskap. Rutinene skal omfatte overføring 
internt i helseforetaket og ved utskriving til primærhelsetjenesten. Rutinene 
utarbeides i samarbeid med ungdomsrådet. 

• Vestre Viken skal redusere uberettiget variasjon i tilbudet til pasienter med kols, jf. 
SKDEs helseatlas. 

• Vestre Viken skal styrke arbeidet med tidlig diagnostisering og oppfølging/veiledning 
av autismespekterforstyrrelser (ASF), samt stimulere til forpliktende 
samarbeidsavtaler mellom helseforetak/sykehus og kommuner. 

• Endring i screeningsprogrammet for livmorhalskreft trer i kraft nasjonalt 1. januar 
2019 og skal implementeres gradvis frem til 1. januar 2022. Overføring av volum av 
prøver fra avgivende helseforetak eller private leverandør til mottakende 
helseforetak skal avtales mellom partene og skje i takt med kapasitets-oppbygging 
eller -nedbygging. 
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3.11 Forskning og innovasjon 

Informasjon 
Det er et mål å øke både antallet offentlig initierte kliniske studier og studier initiert av 
næringslivet. Det skal legges til rette for økt samarbeid med næringslivet, bl.a. gjennom 
tilrettelegging av infrastruktur for uttesting av medisinsk-teknisk utstyr og for 
industrifinansierte kliniske studier. 
 
Innovasjonseffekten av anskaffelser i helseforetakene bør økes, eksempelvis innen bygg, 
medisinsk-teknisk utstyr og IKT. 
 
Annen oppgave 2018 
• Antall kliniske behandlingsstudier er økt sammenliknet med 2017. Telling av 

pasientdeltakelse skal følge ny nasjonal standard når denne er etablert. 
 

3.12 Omlegging av «Raskere tilbake»-ordningen 

Annen oppgave 2018 
•  «Raskere tilbake»-ordningen avvikles og inngår fra 2018 i ordinær drift. 

Helseforetakene skal sørge for en planmessig omlegging og integrering i ordinære 
pasienttilbud av de tiltak som har vist seg å ha god effekt og som har bidratt til 
samtidighet i behandling og arbeidsrettet bistand. Dette med grunnlag i anbefalinger 
fra de regionale helseforetakene til Helse- og omsorgsdepartementet i brev av 28. 
april 2017 og supplerende dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene. 

Helseforetakene må ha poliklinisk tilbud for henholdsvis muskel-/skjelettlidelser og 
angst/depresjon operative fra januar 2018 i egen regi, eller sørge for at tjenestene 
tilgjengeliggjøres for eget opptaksområde gjennom avtaler med eller kjøp fra andre 
helseforetak eller private leverandører frem til helseforetaket har tilbudet etablert. 

Omleggingen innebærer at dette blir ordinær pasientbehandling og dermed vil kunne 
bli finansiert av ISF og laboratorie- og radiologiske takster. Pasienter som får 
behandling gjennom disse behandlingstilbudene skal fortsatt registreres til NPR med 
debitorkode 20. 

Det skal tilrettelegges for muligheten for følgeforskning knyttet til omleggingen, og 
det skal redegjøres for bruk av midler satt av til tilbudene som etableres og/eller 
videreføres. 

Det vil bli stilt krav om rapportering og oversendelse av planer for videreføring og 
utvikling av tilbudet som nevnt over. Helseforetaket bes innen 1. mars 2018 
oversende informasjon om status og videre plan for omleggingen til Helse Sør-Øst 
RHF. 

Nedtrappings- og avviklingskostnader for tilbud som ikke vil bli videreført vil bli 
finansiert av overførbare midler fra den tidligere ordningen. Dette konkretiseres i 
direkte dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetaket. 
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3.13 Samhandling med kommunehelsetjenesten 

Informasjon 
Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal ikke gjennomføres 
før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. 
 
Det er en forutsetning at omstillingen gir brukerne et kontinuerlig og like godt eller 
bedre tjenestetilbud enn før. Det vises til Opptrappingsplan for habilitering og 
rehabilitering (2017-2019). I tråd med Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet skal Vestre Viken bidra til å øke kompetansen i 
kommunal helse- og omsorgstjeneste. 
 
Annen oppgave 2018 
• Det skal i samarbeid med Helsedirektoratet og kommunene etableres en ordning for 

opplæring og bruk av akutthjelpere (det vises til akuttmedisinforskriften § 5). Vestre 
Viken skal bidra i dette arbeidet. 

 
Krav til måloppnåelse 
• Rapportering: Antall helseforetak som deltar i læringsnettvettverk Gode 

pasientforløp i 2018. 
Datakilde: Helseforetakene rapporterer for perioden 1.1.2017-31.12.2018. 

 

3.14 Brukermedvirkning 

Informasjon 
Arbeidet med å sikre pasienten som likeverdig part i pasientbehandling skal styrkes. Det 
må legges til rette for pasientenes rett til å delta i beslutninger som berører egen helse 
og behandling. 
 
Annen oppgave 2018 
• Bidra til opplæring av helsepersonell i samvalg og implementering av 

samvalgsverktøy fra Helsenorge.no. 
 
Krav til måloppnåelse 
• Rapportering: Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016 

Datakilde: Folkehelseinstituttet 
Publiseringsfrekvens: Publisert i oktober 2017 

• Rapportering: Brukererfaringer med fødsel- og barselomsorgen i 2016 
Datakilde: Folkehelseinstituttet 
Publiseringsfrekvens: Publisert i desember 2017 

• Rapportering: Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) i 2017 
Datakilde: Folkehelseinstituttet 
Publiseringsfrekvens: Publisert i desember 2017 
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4. Bemanning, kompetanse, ledelse og organisering 
Informasjon 
Det vises til tidligere stilte krav om å etablere en heltidskultur i helseforetakene og 
redusere bruken av deltid. Dette er viktig for å bedre pasientsikkerheten og kvaliteten i 
behandlingen for pasientene. Dette området vil bli fulgt opp med videre rapportering. 
 
Det må arbeides systematisk med strategisk bemannings- og kompetanseplanlegging, 
gjennom målrettet å arbeide med å utdanne, rekruttere, beholde og utvikle 
medarbeidere. 
 
Helseforetakene må ha god dialog og godt samspill med utdanningssektoren for å sikre 
at utdanningene har kapasitet, kvalitet og innhold som er tilpasset tjenestens og 
befolkningens behov. Det er spesielle utfordringer med å rekruttere sykepleiere og 
spesialsykepleiere. 
 
Det vises til tidligere krav om å sikre flere læreplasser i tråd med målene i 
Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Dette er særlig viktig når det gjelder 
helsefagarbeidere. 
 
Vestre Viken skal legge til rette for at eksisterende tilbud om kompetanseheving i 
samisk språk og kultur gjøres kjent slik at helsepersonell i hele landet har mulighet til å 
søke om deltakelse. 
 

4.1 ForBedring 

Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal gjennomføre den felles kartleggingen av arbeidsmiljø og 

pasientsikkerhetskultur (ForBedring) i 2018 med metodikk som gjør det mulig å 
sammenlikne resultatene mellom sykehus og helseregioner. 

Det skal gjennomføres forbedringstiltak på identifiserte forbedringsområder når 
undersøkelsen er gjennomført. Videre skal resultater på nasjonale indikatorer for 
pasientsikkerhetskultur rapporteres til Helsedirektoratet. 

 

4.2 Lederutvikling 

Informasjon 
Det vises til tidligere krav om å legge til rette for samarbeid med kommunale helse- og 
omsorgstjenester om ledelse og lederutvikling, og om å sette av ressurser for å kunne 
tilrettelegge for slikt samarbeid med kommunesektoren og KS. 
 
De regionale helseforetakene er bedt om, sammen med KS, å utrede felles 
lederutviklingsprogram med sikte på iverksettelse fra 2019. Dagens topplederprogram 
bearbeides slik at det er egnet for toppledere fra både kommunale helse- og 
omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Det legges til grunn at programmet skal 
utvikles og driftes i samarbeid mellom de regionale helseforetakene og KS. 
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For de regionale helseforetakene videreføres dagens finansieringsordninger, mens 
kostnadene for de kommunale deltakerne dekkes av kommunen de er ansatt i. Som en 
del av utredningen vurderes det hvor mange av deltakerne som bør komme fra 
kommunal sektor, eventuelt om det bør være en gradvis opptrapping, og hvordan 
rekrutteringen skal skje. 
 

4.3 Sykefravær 

Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal arbeide for at sykefraværet i alle enheter reduseres med minimum 

0,15 prosentpoeng i løpet av 2018. 
 

4.4 Kompetanseutvikling 

Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal samarbeide med Helse Sør-Øst RHF om å utvikle en felles regional 

strategi for å utdanne, rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos medarbeidere. 
• Vestre Viken skal, i dialog med de relevante utdanningsinstitusjonene, arbeide for å få 

utdanninger bedre i samsvar med tjenestenes behov og skal i denne dialogen også 
arbeide for at opptak av studenter og gjennomføring av praksis er tilpasset både 
kapasitet og læringsutbytter. 

 

4.5 Legestillinger 

Informasjon 
Oppretting av legestillinger skal fortsatt skje i tråd med behovene i henhold til Helse 
Sør-Øst RHFs «sørge for»-ansvar, det helsepolitiske styringsbudskapet og de 
økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. Gode lokale, regionale og nasjonale 
analyser av kompetansebehov framover skal legges til grunn for Helse Sør-Øst RHFs 
fordeling av leger til helseforetakene og mellom spesialiteter. 
 
Helse Sør-Øst RHF skal særlig vurdere behovet for legestillinger til spesialiteter der 
utdanningskapasiteten i dag anses å være for lav og spesialiteter der behovet for 
legespesialister vil endre seg i årene fremover som en følge av befolkningsutvikling, 
sykdomsutvikling og organisatoriske endringer i helseforetakene. 
 
Vestre Viken skal bidra til at Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet til enhver tid er 
oppdatert. 
 

4.6 Legers spesialistutdanning 

Informasjon 
Turnustjenesten for leger opphørte høsten 2017 og er erstattet av LIS1-stillinger som er 
første del av legenes spesialistutdanning. LIS1-stillingene har samme struktur som 
turnustjenesten, med 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten, 
men har egne læringsmål. 
 
Antallet LIS1-stillinger videreføres i 2018 på samme nivå som for turnustjenesten. 
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Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken må sikre at det er utarbeidet planer og læringsaktiviteter for innfasing 

av ny spesialitet i akutt- og mottaksmedisin samt utarbeide planer og forberede 
iverksetting av del 2 og 3 i ny modell for legers spesialistutdanning. 

 

4.7 Spesialsykepleiere 

Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal ha en strategi som bidrar til gode rekrutterings- og 

utdanningsplaner for spesialsykepleiere innen ABIOK- og jordmorfagene. Herunder 
må det sikres praksisplasser tilpasset fremtidig behov i spesialavdelinger. 

 

4.8 Turnus- og praksisplasser 

Informasjon 
Grunnutdanning omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter 
hvor studentene har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommunene har ansvar 
for de videregående skolene. Fylkenes opplæringskontor skal i samarbeid med 
praksisarenaene sikre læreplasser i de yrkesfaglige utdanningene. 
 
Videreutdanning omfatter bl.a. ulike studier ved fagskoler, høgskoler og universiteter 
hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og arbeidsplass). Høgskoler 
som tilbyr videreutdanning skal i forkant inngå avtaler med helseforetakene om 
praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes løst i samarbeidsorganet. 
Spesialistutdanning for leger skal ivaretas i samsvar med den nye Spesialistforskriften. 
 
Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret og fastsetter hvor mange turnusplasser 
for fysioterapeuter det skal legges til rette for. Regionansvarlige fylkesmenn er delegert 
myndighet til å skaffe turnusplasser for fysioterapeutkandidater, de informerer de 
regionale helseforetakene om forventet behov kommende år. Antallet turnusplasser for 
fysioterapeuter videreføres i tråd med økningen i 2013. 
 

4.9 Lærlinger 

Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal ha lærlingplasser innen helsefagarbeiderfaget. 
 

4.10 Vaksine 

Informasjon 
Oppslutningen om sesonginfluensavaksinasjonsprogrammet både blant risikogrupper 
og helsepersonell er for lav både i absolutt forstand og sammenlignet med land det er 
naturlig å sammenligne oss med. Dette kan ha alvorlige helsemessige konsekvenser og 
være dyrt for samfunnet. Influensa kan smitte fra en person til en annen før 
symptomene bryter ut. Sykehuspersonell med pasientkontakt bør ikke smitte 
pasientene. 
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Det er allerede gjort mye for å øke vaksinasjonsdekningen, men det er likevel langt igjen 
til WHO og EU sin målsetning om 75 pst. årlig vaksinasjonsdekning. 
 
Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal legge til rette for at alt personell hvert år får tilbud om 

sesonginfluensavaksine slik at WHO og EUs målsetning om 75 prosent 
vaksinasjonsdekning for helsepersonell kan nås. 
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5. Nasjonal samordning 

5.1 Bygg- og eiendom 

Informasjon 
De regionale helseforetakene er bedt om i fellesskap å utrede hvordan det kan legges 
bedre til rette for verdibevarende vedlikehold av sykehusbygg og en 
internhusleieordning innenfor det enkelte helseforetak med sikte på å få en mer effektiv 
arealutnyttelse og verdibevaring av sykehusbyggene, herunder om dette bør gjøres til en 
obligatorisk ordning for alle helseforetak. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med 
Sykehusbygg HF, ledes av Helse Vest RHF og ferdigstilles innen 1. november 2018. 
 

5.2 Oppgjørskontroll- og samkjøringsprosjektet 

Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal, i samarbeid med Pasientreiser HF, bidra til operasjonaliseringen av 

oppgjørskontroll- og samkjøringsprosjektet i tråd med plan, herunder oppdatere 
lokale gevinstrealiseringsplaner. 
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6. E-helse - Modernisering og digitalisering 
Informasjon 
Gode IKT-løsninger er en forutsetning for å oppnå helhetlige pasientforløp og 
ambisjonene om pasientens helsetjeneste. De regionale helseforetakene må i større grad 
utnytte mulighetene for digital dialog mellom innbygger og spesialisthelsetjenesten via 
helsenorge.no. Dette vil bidra til økt pasientmedvirkning og en styrket pasientrolle. 
 
Det er viktig at befolkningen har tillit til at helsetjenesten håndterer personopplysninger 
på en trygg og sikker måte. Dette stiller krav til både teknologi, prosesser og mennesker. 
Det er virksomhetenes ledelse som har ansvar for å etablere og opprettholde 
tilfredsstillende informasjonssikkerhet. For å kunne levere gode IKT-tjenester til både 
helsepersonell og innbyggere, er de regionale helseforetakene også avhengig av å 
benytte private leverandører. 
 
Det vises til Direktoratet for e-helses rapport om informasjonssikkerhet ved bruk av 
private leverandører i helse- og omsorgstjenesten. Det vises også til rapporten Felles 
plan neste generasjon elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrative 
systemer (PAS) utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF. 
IKT-utviklingen framover bør skje i et nasjonalt perspektiv med sikte på større grad av 
likhet mellom regionene. 
 
Det er behov for å øke bruken av etablerte nasjonale e-helseløsninger. De regionale 
helseforetakenes faglige og finansielle bidrag er avgjørende for den videre utviklingen 
av nasjonale fellesløsninger. Det er behov for modernisering av metodene for deling av 
helseinformasjon. Innsatsen på det nasjonale arbeidet med infrastruktur, arkitektur, 
kodeverk og terminologi forventes å øke framover. 
 
Det er fortsatt behov for en prioritert innsats for å ta i bruk etablerte løsninger for 
elektronisk samhandling. De regionale helseforetakene har behov for at det fastsettes 
nasjonale standarder. For realisering av nasjonale e-helsemål og videreutvikling av 
nasjonale løsninger, vises det til behovet for en nasjonal oversikt over strategiske IKT-
prosjekter. Kunnskap om fremdrift og risiko i de regionale helseforetakenes strategisk 
viktige IKT-prosjekter vil gi Direktoratet for e-helse et bedre grunnlag til å følge med på, 
og vurdere fremdrift i, realisering av de nasjonale e-helsemålene. 
 

6.1 Informasjonssikkerhet og personvern 

Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal påse at krav som følge av EUs personvernforordning (GDPR) 

ivaretas, og sikre at de til enhver tid gjeldende krav til informasjonssikkerhet og 
personvern kontinuerlig ivaretas ved drift og forvaltning og hensyntas i alle 
endringsprosesser. 

• Vestre Viken skal bidra til å revidere felles regionalt styringssystem for 
informasjonssikkerhet i henhold til de krav og endringer som ligger i innføringen av 
EUs personvernforordning (GDPR) og effektuere endringene i eget styringssystem for 
informasjonssikkerhet. 

• Vestre Viken skal i takt med regional plan for utrulling av løsning for statistisk 
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logganalyse bidra til at denne blir tatt i bruk. Statistisk logganalyse gir 
helseforetakene verktøy som gir mulighet for systematisk gjennomgang av logger. 
Vestre Viken skal implementere rutiner for å gjennomgå identifiserte unormale 
oppslag og håndtering av uberettigede oppslag. 

 

6.2 Gjennomføring av IKT-prosjekter 

Annen oppgave 2018 
• Prosjektveiviseren skal benyttes i alle IKT-prosjekter. Styringsdokumentasjon fra 

prosjektene skal være dokumentert, transparent og tilgjengelig. Vestre Viken skal 
benytte CA PPM for registering og oppfølging av alle IKT-prosjekter. 

 

6.3 Innføring av regionale løsninger 

Annen oppgave 2018 
• Sykehuspartner er felles tjenesteleverandør til helseforetakene i regionen innen IKT-, 

HR- og logistikktjenester. Sykehuspartner har ansvar for å levere fellestjenester, 
inklusive drift og forvaltning av infrastruktur og IKT-løsninger. 

• Vestre Viken skal sammen med Sykehuspartner kartlegge, planlegge og deretter 
iverksette applikasjonssanering og konsolidering. 

• Vestre Viken skal innføre regionale løsninger i henhold til regional 
gjennomføringsplan. 

• Vestre Viken skal bidra til gjennomføring av regionale prosjekter for innføring av 
modernisert Folkeregister og innføring av helse-ID. 

• Vestre Viken skal arbeide med IKT-standardisering, informasjonsdeling og mobile 
løsninger som understøtter gode og trygge pasientforløp. 

• Det skal etableres en standardisert og sikker IKT-infrastruktur som understøtter 
videre digitalisering. 
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7. Økonomiske krav og rammer og krav til aktivitet 
Informasjon 
Fra 2019 innføres betalingsplikt for kommunene for utskrivningsklare pasienter med 
rus- og/eller psykiske helseproblemer. Vestre Viken bes forberede seg på dette. 
 
Annen oppgave 2017 
Vestre Viken skal forebygge evt. uønskede tilpasninger som følge av omleggingen av 
finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern og rusbehandling i 2017. 
Omleggingen skal brukes som et virkemiddel for å understøtte ønsket faglig innretning 
av disse tjenestene. 
 

7.1 Drift og investering 

Informasjon 
Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige 
prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. 
 
Helse Sør-Øst RHF stiller følgende inntekter til disposisjon for Vestre Viken i 2018, beløp 
i 1000 kroner: 
 

Basisramme 5 436 830 
herav kvalitetsbasert finansiering 38 717 

Forskning 6 550 
Statlige tilskudd 3 498 
ISF-refusjoner 2 620 332 
Inntekter i alt 2018 8 067 210 

 
Det vises til detaljert vederlagstabell i vedlegg. ISF-refusjonene avregnes i ettertid i 
forhold til faktisk aktivitet. 
 
Vestre Viken er tildelt 26,2 millioner kroner av tidligere «Raskere tilbake»- midler. Det 
forutsettes aktivitetsbudsjettering og rapportering for bruk av disse midlene. 
 
I tillegg til midlene i tabellen over gis Vestre Viken 1,3 millioner kroner til tiltak på 
sykehus som inngår i en behandlingskjede for barn og unge med moderate og alvorlige 
hjerneskader. 
 
Mål 2018 
• Vestre Viken skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og slik 

at de kommer pasientene til gode. Vestre Viken skal i 2018 basere sin virksomhet på 
de tildelte midler. 

• Sikre god drift og budsjetterte resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg 
og utstyr. 

 



26 
 

7.2 Resultat 

Informasjon 
• Kravet til økonomisk resultat 2018 er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF og basert 

på helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan, endrede forutsetninger som 
følge av statsbudsjettet for 2018 samt konkret vurdering av situasjon og risiko for 
helseforetaket knyttet til årsbudsjettet for 2018. 

 
Mål 2018 
• Årsresultat 2018 for Vestre Viken skal være på minst 200 millioner kroner. 
 

7.3 Likviditet og investeringer 

Informasjon 
Likviditet til investeringer videreføres på nivå med 2017. Tilgjengelig likviditet til 
investeringer i 2018 er 118 millioner kroner for Vestre Viken, forutsatt et resultat i 
henhold til resultatkrav for 2018. 
 
Investeringer skal budsjetteres innenfor helseforetakets tilgjengelige investeringsmidler 
i 2018, det vil si likviditetstildelingen for 2018 med tillegg av budsjettert bruk av 
oppspart likviditet, og eventuelle salgs-/gavemidler. I tråd med forutsetningene fra 
økonomisk langtidsplan skal egenkapitaltilskudd til pensjonsinnretningene samt netto 
likviditet fra lokale IKT-investeringer gjennomført av Sykehuspartner, salderes innenfor 
helseforetakets tilgjengelig investeringsmidler. 
 
Annen oppgave 2018 
• Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til 

drift og investeringer. 
• Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 

2018 skal ikke benyttes til investeringer i 2018 uten etter særskilt avtale med Helse 
Sør-Øst RHF. 

• Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter 
før etablering av nye investeringsforpliktelser. 

 

7.4 Overføring av likviditet - driftskreditt 

Informasjon 
Utbetalingene til helseforetaket skjer innen den syvende arbeidsdag i hver måned. 
Månedlig overføring utgjør normalt 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Enkelte 
tilskudd mv vil bli utbetalt i sin helhet i januar 2018. 
 
Mål 2018 
• Vestre Viken skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse Sør-

Øst RHF. 
• Helse Sør-Øst RHF skal forespørres i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut 

over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende 
dokumentasjon for dette behovet. 
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Annen oppgave 2018 
• Det legges til grunn at helseforetakene skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende 

driftskredittrammer, samt innretter virksomheten innenfor økonomiske rammer og 
krav som følger av vedtak i foretaksmøter i 2018, herunder oppdrag og bestilling 
2018 som er gitt i foretaksmøte 14. februar 2018, slik at det bidrar til at Helse Sør-Øst 
RHFs «sørge for»-ansvar oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig 
utvikling over tid. 

 

7.5 Økonomisk handlingsrom 

Mål 2018 
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Vestre 

Viken skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og investeringer er realisert, 
både når det gjelder kvalitet og økonomi. 

 

7.6 Investerings- og utbyggingsprosjekter 

Annen oppgave 2018 
• Helse Sør-Øst RHF avsetter regional likviditet i 2018 i forbindelse med nytt sykehus i 

Drammen. 
• I forbindelse med prosjektet for nytt sykehus i Drammen skal helseforetaket avsette 

nødvendige ressurser til utvikling av virksomhetsmodell, driftskonsepter og 
bemanningsplanlegging samt planer for gevinstrealisering. Dette arbeidet skal 
avstemmes med Helse Sør-Øst RHFs prosjektorganisasjon. Videre har helseforetaket 
ansvar for å sikre medvirkning fra ansatte og bruker i alt arbeidet som omfatter 
investerings- og utbyggingsprosjektene. 

 
 

7.7 Evalueringer i etterkant av alle investeringsprosjekter 

Informasjon 
Det vises til NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland-
utvalget) og omtalen av utvalgets arbeid i Prop. 1 S (2017–2018). Her foreslås det blant 
annet at Sykehusbygg HF skal få en mer sentral rolle. For å sikre gode og effektive 
sykehusbygg må det gjennomføres gode driftsmessige analyser i forkant av utbygginger, 
og det må kunne vurderes i etterkant om planlagte driftsgevinster blir realisert. Det bør 
derfor gjennomføres evalueringer i etterkant av alle investeringsprosjekter hvor det 
minimum vurderes gevinstrealisering og logistikk i bygget. Det er byggherre som er 
ansvarlig for evalueringene, mens Sykehusbygg HF må være ansvarlig for å håndtere 
kunnskapsdelingen. Evalueringskriterier må rettes inn mot brukerne og virksomhetens 
krav. Helseforetakene har ansvar for at vedtatte veiledere og standarder tas i bruk. 
 

7.8 Krav til aktivitet 

Informasjon 
Vestre Viken skal i 2018 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i samsvar med 
aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. En oversikt over de detaljerte kravene er tatt 
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inn i vedlegg. 
 
Mål 2018 

Aktivitet i 2018 Somatikk VOP  BUP TSB 

ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm. 
legemidler) i henhold til "sørge for"-ansvaret 115 669 16 772 23 161 6 240 
Pasientbehandling         
Antall utskrivninger døgnbehandling 70 274 3 332  176  578 
Antall liggedøgn døgnbehandling 246 270 77 518 4 940 15 200 
Antall oppholdsdager dagbehandling 31 991  0  0  0 
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 404 282 121 160 76 320 32 760 
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8. Øvrige krav 

8.1 Beredskap og sikkerhet 

Informasjon 
Det vises til revidert Nasjonal helseberedskapsplan. Helsedirektoratet har, delegert fra 
Helse- og omsorgsdepartementet, ansvar for nasjonal koordinering av helse- og 
omsorgssektorens innsats og iverksetter nødvendige tiltak når en krise truer eller har 
inntruffet. Det vises videre til Helsedirektoratets rapport Overordnede risiko- og 
sårbarhetsvurderinger i helse- og omsorgssektoren 2017, forslag til ny lov om nasjonal 
sikkerhet, jf. Prop. 153 L (2016–2017) og pilot for å etablere norske Emergency Medical 
Team (EMT), som skal kunne stilles til disposisjon for internasjonal innsats via EUs 
krisehåndteringsmekanisme, samt nordisk brannskadesamarbeid. 
 
Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne beredskapsplaner og 

rutiner i tråd med revidert Nasjonal helseberedskapsplan. 
• Vestre Viken skal delta i arbeidet med å forberede implementering av ny 

sikkerhetslov. 
 

8.2 Redningshelikoptertjeneste 

Informasjon 
Helseforetakene har flere forpliktelser knyttet til drift av redningshelikoptertjenesten. 
Det er ønskelig å formalisere etablert praksis knyttet til helseforetak som er ansvarlig 
for å sikre tilgang på lege som besetningsmedlem. Det er inngått avtaler mellom 
Forsvaret v/330-skvadronen og de aktuelle helseforetakene om dette. Helseforetakene 
sørger også for leveranse og etterfylling av medisinsk forbruksmateriell. 
Redningshelikoptrene skal til enhver tid ha medisinsk utstyr om bord tilsvarende det 
luftambulansehelikoptrene har. Utstyret eies av Luftambulansetjenesten HF som er 
ansvarlig for leveranse, vedlikehold og utskifting ved behov. Luftambulansetjenesten HF 
foretar også inspeksjoner og reparasjoner av det medisinske utstyret montert i 
helikoptrene eller lokalisert på basene. 
 
Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken skal ha avtaler med Forsvaret. Avtalene skal sikre leveranse og 

etterfylling av medisinsk forbruksmateriell. 
 

8.3 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser 

Informasjon 
Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv viste at 
ansatte og ledere i helseforetakene i for liten grad rapporterer om bierverv. Systemene 
som er etablert for å rapportere og følge opp bierverv brukes også i liten grad. 
 
Annen oppgave 2018 
• Vestre Viken må følge opp hovedfunnene og anbefalingene i Riksrevisjonens 
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undersøkelse om bierverv. 
 

8.4 Telefoni 

Informasjon 
Markedsføringsloven forbyr næringsdrivende å henvise kundene sine til kostbare 
spesialnumre når de skal kontakte kundeservice. Dette har blitt stadfestet i en avgjørelse 
i EU-domstolen. Norske næringsdrivende fikk frist til 15. oktober 2017 på å rette seg 
etter denne avgjørelsen. Flere helseforetak benytter spesialnummer av hensyn til enkel 
kommunikasjon for publikum. Denne praksisen må gjennomgås med sikte på å utfase 
løsninger som er kostbare for brukere av spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF vil 
foreta en gjennomgang av spesialisthelsetjenestens bruk av spesialnumre med sikte på å 
avvikle kostbare spesialnumre. 
 

8.5 Arbeidslivskriminalitet 

Informasjon 
Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar 
for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran 
i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. 
 
Annen oppgave 2018 
• Ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter skal det sikres at 

leverandører følger lover og regler. Helseforetakene skal i årlig melding redegjøre for 
resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens 
anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. 
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Vedlegg 

I. Detaljert økonomitabell 

VESTRE VIKEN HF 2018 
Basisramme 2017 inkl KBF 5 300 471 
Nye forhold inn mot 2018   
KBF 2017 tilbakelegging av uttrekk basis 35 061 
KBF 2017 uttrekk av KBF- bevilgning -37 002 
RNB 2017 - pensjon, som i ØLP 2018-21  -63 495 
Inntektsmodell 2018, fra ØLP 2018-2021 73 714 
Basisramme 2018 før statsbudsjettet  5 308 749 
Endringer sfa forslag til statsbudsjett 2018   
Prisomregning  119 622 
Pensjon, fra Prop 1S -49 304 
Avbyråkratiseringsreformen ABE   
# uttrekk basisramme -40 365 
# ABE lagt tilbake 39 786 
Økt aktivitet, alle tjenesteområder 59 796 
Økt aktivitet PHV  7 986 
Midler fra Raskere tilbake 26 203 
Kvalitetsbasert finansiering, KBF   
# uttrekk basisramme -35 850 
# bevilget sfa score på kvalitetsparametere 38 717 
Legemidler   
Kreftlegemidler - helårseffekt 2017 20 740 
Legemidler i basis 2017, overført ISF  -45 097 
Andre forhold fra Prop. 1S   
Helsepersonell som gir ISF - nye grupper fra 2018 -375 
Overføring fra basis til ISF- psyk -13 483 
Overføring fra basis til ISF- TSB -2 114 
Økte egenandeler -2 597 
Komp. for manglende prisjustering av egenandeler 4 381 
Nasjonal inntektsmodell  469 
H resepter - apotekavanse -596 
Jordmortjeneste, beredskap 86 
Nye forhold fra Helse Sør-Øst RHF   
Dyre legemidler, avregning aktivitetsbasert del 76 

Basisramme 2018 inkl. KBF 5 436 830 
Strategiske forskningsmidler, fra post 72  6 550  
Turnustjeneste 2 228  
Komp. for bortfall diff. arbeidsgiveravgift 1 270  

Sum faste inntekter  5 446 878  
ISF- refusjoner   
 herav somatikk 2 511 640 
herav psykisk helsevern og TSB 108 692 
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Sum ISF- refusjoner 2 620 332 
Sum inntekter  8 067 210 
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II. Detaljert aktivitetstabell 

SOMATIKK 
 Antall pasientbehandlinger 
 TOTAL AKTIVITET 2018 

Antall utskrivninger døgnbehandling(Total) 70 274 
Antall liggedøgn døgnbehandling (Total) 246 270 
Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) 31 991 
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) 404 282 

Fordeling av antall ISF-poeng 
 DØGNBEHANDLING 2018 

Fordeling av antall ISF-poeng   
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) 80 684 
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) 
(Døgnbehandling) 0 
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) 829 
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) 1 289 
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling) 82 802 
Andel ISF-poeng (Døgnbehandling) i % av totalen 75,4 % 
    
DAGBEHANDLING 2018 
Fordeling av antall ISF-poeng   
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) 6 951 
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) 
(Dagbehandling) 0 
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Dagbehandling) 0 
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) 19 
Sum ISF-poeng (Dagbehandling) 6 970 
Andel ISF-poeng (Dagbehandling) i % av totalen 6,3 % 
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen region (iht. 
"sørge for"-ansvaret) 88 464 
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen og andre 
regioner 89 772 
    
POLIKLINISK VIRKSOMHET 2018 
Fordeling av antall ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet)   
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) 19 998 
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) 
(Poliklinisk virksomhet) 0 
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Poliklinisk virksomhet) 0 
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) 86 
Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) 20 084 
Andel ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) i % av totalen 18,3 % 
Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen region (iht. "sørge for"-
ansvaret) 19 998 
Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen og andre regioner 20 084 
    
PASIENTADMINISTRERTE LEGEMIDLER (H-RESEPTER) 2018 
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Fordeling av ISF-poeng knyttet til pasientadministrerte legemidler    
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler, som inngår i ISF-ordningen tidligere år, for 
pasienter bosatt i eget opptaksområde, uavhengig av hvem som har utstedt resept (iht. 
"sørge for"-ansvaret) 5 561 
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler, som inngår i ISF-ordningen fra og med 
inneværende år, for pasienter bosatt i eget opptaksområde, uavhengig av hvem som har 
utstedt resept (iht. "sørge for"-ansvaret) 1 646 
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler (H-resepter) 7 207 
    
TOTALT ANTALL ISF-POENG 2018 
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret  
(Pasienter bosatt i egen region) 108 462 
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret for aktivitet utført 
i eget helseforetak 107 633 
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) (pasienter bosatt i egen og andre 
regioner) 109 857 
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) for aktivitet utført i eget helseforetak 109 028 
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk, pasientadministrerte legemidler) iht. "Sørge 
for"-ansvaret (pasienter bosatt i egen region/opptaksområde) 115 669 
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk for pasienter bosatt i egen og andre regioner 
og pasientadministrerte legemidler for pasienter bosatt i eget opptaksområde) 117 064 
 
PSYKISK HELSEVERN 

 PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (VOP) 2018 
Psykisk helsevern for voksne (VOP) Sum DPS og sykehus   
Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP) 3 332 
Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) 77 518 
Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) 115 960 
Kjøp fra private institusjoner (VOP)   
Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP Private) 0 
Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP Private) 0 
Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP Private) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) 5 200 
PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE (BUP) 2018 
Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP) 176 
Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) 4 940 
Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) 76 320 
Kjøp fra private institusjoner   
Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP Private) 0 
Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP Private) 0 
Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP Private) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (BUP Private) 0 
    
TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) 2018 
Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB) 578 
Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) 15 200 
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Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 32 760 
Kjøp fra private institusjoner   
Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB Private) 0 
Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB Private) 0 
Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB Private) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (TSB Private) 0 
 



Helse- og 
omsorgsdepartementet 

·. 

Styringsmål 2018 

Redusere unødvendig 
venting og variasjon l 
kapasitetsutnyttelsen 

Mål2018 

1. Redusere gjennomsnittlig 
ventetid sammenliknet med 
2017. Under 50 dager i alle 
regioner innen 2021 

2. Ingen fristbrudd 

3. Redusere median tid til 
tjenestestart sammenliknet 
med 2017 

4. Overholde en større andel av 
pasientavtalene sammenliknet 
med 2017 (passert planlagt 
tid). Overholde minst 95% av 
avtalene innen 2021 

5. Andel pakkeforløp innenfor 
standard forløpstid skal være 
minst 70% for hver kreftform. 
Redusere variasjon i 
måloppnåelse for pakkeforløp 
kreft på helseforetaksnivå 

Prioritere psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandllng 

Mål2018 

1. Høyere vekst innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn 
for somatikk på regionnivå. 
Prioritere DPS og psykisk 
helsevern for barn og unge 

2. Færre tvangsinnleggelser i 
psykisk helsevern enn i 2017 

3. Færre pasienter med 
tvangsmiddelvedtak i psykisk 
helsevern (døgnbehandling) 
enn i 2017 

4. Færrest mulig avbrudd i 
døgnbehandling tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie 

Bedre kvalitet 
og pasientsikkerhet 

Mål2018 

1. Redusere andel pasientskader 
med 25% innen utgangen av 
2018 
{GTI -undersøkelsene) 

2. Andel sykehusinfeksjoner 
lavere enn 3,5% 

3. 30% reduksjon i forbruk av 
bredspektret antibiotika i 
sykehusene i 2020 
sammenliknet med 2012 

4. Minst 20% av pasienter 
med akutt hjerneinfarkt får 
intravenøs 
trombolysebehandling 

5. Minst 50% av pasienter med 
hjerneinfarkt som får 
trombolysebehandling, får 
den innen 40 minutter etter 
innleggelse 

6. Ingen korridorpasienter 

7. Minst 30% av 
dialysepasientene får 
hjemmedialyse 

8. Flere kliniske 
behandlingsstudier enn i 2017 

• • • • HELSE • • • SØR-ØST HELSE • • • NORD HELSE • • • MIDT-NORGE HELSE • • • VEST • • • • 



• HELSE • • • SØR-ØST • 

StYringsmål 2018 

Redusere unødvendig 
venting og variasjon l 
kapasitetsutnyttelsen 

Mål2018 

1. Redusere gjennomsnittlig 
ventetid sammenliknet med 
2017. Under 57 dager innen 
somatikk og under 40 dager 
innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rus
behandling 

2. Ingen fristbrudd 

3. Redusere median tid til 
tjenestestart sammenliknet 
med 2017 

4. Overholde en større andel av 
pasientavtalene sammenliknet 
med 2017 (passert planlagt tid) 
og minst 93% av avtalene i 
2018 

5. Andel pakkeforløp innenfor 
standard forløpstid skal være 
minst 70% for hver kreftform. 
Redusere variasjon i 
måloppnåelse for pakkeforløp 
kreft på helseforetaksnivå 

• Sikre god drift og budsjetterte 
resultat for å kunne 
gjennomføre investeringer i 
bygg og utstyr 

Bedre samordning mellom 
helseforetak, private 
leverandører og 
avtalespesialister for å sikre 
riktig kapasitet og god 
kapasitetsutnyttelse 

Prioritere psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandllng 

Mål2018 

1. Høyere vekst innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn 
for somatikk. Prioritere DPS 
og psykisk helsevern for barn 
og unge 

2. Færre tvangsinnleggelser i 
psykisk helsevern enn i 2017 

3. Færre pasienter med 
tvangsmiddelvedtak i psykisk 
helsevern (døgnbehandling) 
enn i 2017 

4. Færrest mulig avbrudd i 
døgnbehandling tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling 

Redusere awisningsrate ved 
distriktspsykiatriske sentre 
innen psykisk helsevern 

Ferdigstille utviklingsplaner 

Bedre kvalitet 
og pasientsikkerhet 

Mål2018 

1. Redusere andel pasientskader 
med 25% innen utgangen av 
2018 (GTT-undersøkelsene) 

2. Andel sykehusinfeksjoner 
lavere enn 3% 

3. 30% reduksjon i forbruk av 
bredspektret antibiotika i 
sykehusene i 2020 
sammenliknet med 2012 

4. Minst 20% av pasienter 
med akutt hjerneinfarkt får 
intravenøs trombolyse
behandling 

5. Minst 50% av pasienter med 
hjerneinfarkt som får 
trombolysebehandling, får den 
innen 40 minutter etter 
innleggelse 

6. Ingen korridorpasienter 

7. Minst 30% av 
dialysepasientene får 
hjemmedialyse 

8. Flere kliniske 
behandlingsstudier enn i 2017 

• Styrke arbeidet med å utdanne, 
rekruttere, beholde og utvikle 
medarbeidere 

• Arbeide med l KT
standardisering, 
informasjonsdeling og mobile 
løsninger som understøtter 
gode og trygge pasientforløp 

• Etablere en standardisert og 
sikker IKT-infrastruktur som 
understøtter videre digitalisering 



 

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 10/2018 26.02. 2018 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 19. februar 2018  
 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 19. februar 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
  
   
    
  

 
  

mailto:postmottak@vestreviken.no
http://www.vestreviken.no/


 

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. Foreløpig styreprotokoll fra Helse Sør-Øst 1. februar 2018 

Viser til vedlegg 1 
 

2. Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 6. februar 
Viser til vedlegg 2 
 

3. Referat fra Sentralt kvalitetsutvalg 6. februar 
Viser til vedlegg 3 
 

4. Referat fra Brukerutvalget 12. februar 
Viser til vedlegg 4  
 

5. Foretaksprotokoll 1 for Vestre Viken 14. februar 
Viser til vedlegg 5 
 

6. Foretaksprotokoll 2 for Vestre Viken 14. februar  
Viser til vedlegg 6 
 

7. Oversikt over planlagte saker til styret pr januar 2018 
Viser til vedlegg 7 
 
 

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

1. Foreløpig styreprotokoll fra Helse Sør-Øst 1. februar 2018 
2. Referat fra HAMU 6. februar 
3. Referat fra SKU 6. februar 
4. Referat fra Brukerutvalget 12. februar 
5. Foretaksprotokoll 1 for Vestre Viken 14. februar 
6. Foretaksprotokoll 2 for Vestre Viken 14. februar  
7. Oversikt over planlagte saker til styret pr januar 2018 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 1. februar 2018 

Tidspunkt: Kl 0915-1545 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Svein Ingvar Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Kirsten Brubakk    
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq    
Vibeke Limi    
Einar Lunde    
Geir Nilsen    
Sigrun E. Vågeng   Ikke til stede  

kl 1145-1415 
Svein Øverland    

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Rune Kløvtveit    
Nina Roland    

 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 
Konserndirektør Atle Brynestad, fagdirektør Jan Frich, økonomidirektør Hanne 
Gaaserød, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og kst HR-direktør Svein Tore 
Valsø 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

005-2018 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

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

006-2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA ORDINÆRT 
STYREMØTE 14. DESEMBER 2017 OG EKSTRAORDINÆRE 
STYREMØTER 2 OG 19. JANUAR 2018 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 14. desember 2017 og ekstraordinære styremøter 2. og  
19. januar 2018 godkjennes. 
 
 
 

007-2018 FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG 
ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017  

 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
Styret tar foreløpig kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2017 til 
etterretning. 
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008-2018 OPPDRAGSDOKUMENT 2018 FRA HELSE- OG 
OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA 
FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 16. JANUAR 2018. 
OPPDRAG OG BESTILLING 2018 TIL HELSEFORETAKENE I 
HELSE SØR-ØST 

 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2018 og protokoll 

for Helse Sør-Øst RHF fra felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene 16. 
januar 2018 til etterretning. 

 
2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2018 

til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst. 
 
3. Oppdrag og bestilling 2018 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i 

Helse Sør-Øst godkjennes. Styret godkjenner også de spesifikke krav som 
innebærer en skjerping i forhold til tilsvarende krav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære 

rapporteringen og i årlig melding. 
 
 
 

009-2018 UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR 
HELSE SØR-ØST  

 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
1. Helse Sør-Øst RHF skal innen desember 2018 ferdigstille Regional utviklingsplan 

2035 for Helse Sør-Øst i tråd med gitte føringer og mål angitt i Nasjonal helse- og 
sykehusplan.  
 

2. Den regional utviklingsplanen skal presentere framskrivninger og kapasitetsbehov og 
konkretisere hvilke strategiske mål og tilhørende tiltak som kan legge grunnlag for en 
bærekraftig helsetjeneste fram mot 2035.  
 

3. Den regional utviklingsplanen skal sammenfatte helseforetakenes utviklingsplaner og 
kvalitetssikre disse opp mot regionens samlede «sørge for»-ansvar og 
kapasitetsbehov.  
 

4. Styret slutter seg til mandat for og organisering av planarbeidet. 
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010-2018 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – STATUS FOR 
ETABLERING AV NY REGIONAL SIKKERHETSAVDELING  

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar status for ny regional sikkerhetsavdeling til orientering. 

 
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å utarbeide mandat for videreføring av 

prosjektet til forprosjekt når reguleringssaken er nærmere avklart. 
 

3. Administrerende direktør gis fullmakt til å vurdere egnet tidspunkt for etablering av 
prosjektstyre.   

 
 
 

011-2018 GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT FOR NYTT 
KLINIKKBYGG PÅ RADIUMHOSPITALET OG SAMORDNING 
MED NYTT PROTONSENTER 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner skisseprosjekt for konseptfasens del II for 

nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet og ber om at dette legges til grunn for videre 
arbeid med prosjektet.  
 

2. Styret ber om å få seg forelagt forprosjekt for godkjenning før prosjektet 
gjennomføres. 
 

3. Styret legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med å 
konkretisere driftsmessige konsekvenser av nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. 
Fremskrivning av kostnads- og inntektsutvikling samt forutsetninger for denne, skal 
kunne måles og følges opp. Tiltak som er nødvendige for å sikre utviklingen 
konkretiseres.  
 

4. Styret godkjenner at det skal etableres et protonsenter på Radiumhospitalet på basis 
av foreliggende konseptrapport utarbeidet av det nasjonale protonprosjektet og 
tilleggsutredning høsten 2017. Det fastsettes en ramme på 1.841 MNOK (P85-
prisnivå oktober 2017) til prosjektet hvorav 552 MNOK er tilskudd.  
 

5. Styret legger til grunn at det utarbeides et skisseprosjekt for protonsenteret, tilpasset 
de lokale forhold og at det gjennomføres en økonomisk usikkerhetsanalyse for å 
verifisere både P50 og P85-estimatet. Skisseprosjektet legges frem for styret for 
godkjenning. 
 

6. Styret slutter seg til at etableringen av protonsenteret samordnes med 
gjennomføringen av nytt klinikkbygg og gir administrerende direktør fullmakt til å 
utarbeide mandat for gjennomføringen, inklusiv beskrivelse av samordning med det 
andre protonsenteret som er vedtatt bygget i Bergen og det nasjonale 
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protonprosjektet. 
 

7. Styret ber om at det planlegges for samlet utbygging på av nytt klinikkbygg og 
protonsenter slik at det det muliggjør en ferdigstilling av hele anlegget i løpet av 
2023. 

 
 
 

012-2018 NASJONAL FORSIKRINGSSTRATEGI FOR 
SPESIALISTHELSETJENESTEN 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret slutter seg til at nasjonal forsikringsstrategi legges til grunn for det videre arbeid 
med forsikringsordninger innenfor helseforetaksgruppen Helse Sør-Øst og at strategien 
også gjøres gjeldende overfor de felles regionalt eide selskapene som Helse Sør-Øst 
RHF er medeier i. 
 
 
 

013-2018 REGIONAL RADIOLOGILØSNING 

 
Saken ble behandlet i lukket møte jf helseforetakslovens § 26a 
Styrets vedtak fremgår av B-protokoll 
 
 
 

114-2018 OPPNEVNING AV STYRETS REVISJONSUTVALG OG STYRETS 
VALGKOMITÉ 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Følgende oppnevnes til styrets revisjonsutvalg for perioden 2018-2020:  

- Geir Nilsen (leder) 
- Vibeke Limi 
- Kirsten Brubakk 

 

2. Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 2018-2020:  
- Svein Gjedrem (leder) 
- Anne Cathrine Frøstrup 
- Svein Øverland 
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115-2018 OPPNEVNING AV NYE STYRER OG FASTSETTING AV 
STYREGODTGJØRELSE I HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-
ØST FRA 2018 

 
 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a. 
Innstillingen ble lagt fram av valgkomiteen i styremøtet. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for 

helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 14. februar 2018 til februar 
2020: 
 

Styret i Akershus universitetssykehus HF 

Styreleder Stener Kvinnsland NY som styreleder 

Nestleder Morten Dæhlen NY 

Styremedlemmer Sven Ole Fagernæs NY 

Nita Kapoor Gjenvalg 

Hanne Tangen Nilsen NY 

 

Styret i Oslo universitetssykehus HF 

Styreleder Gunnar Bovim Gjenvalg 

Nestleder Anne Carine Tanum Gjenvalg 

Styremedlemmer Marianne Andreassen NY 

Berit Kjøll Gjenvalg 

Svein Stølen Gjenvalg 

 

Styret i Sunnaas sykehus HF 

Styreleder Toril B. Ressem Gjenvalg 

Nestleder Anders Hennum NY som nestleder 

Styremedlemmer Lisbeth Sommervold NY 

Karen Junker Gjenvalg 

Tor Åm Gjenvalg 

 

Styret i Sykehusapotekene HF 

Styreleder Kari Olrud Moen NY 

Nestleder Halfrid Waage Gjenvalg 

Styremedlemmer Anne Karlsen NY 

Michael Vester NY 

Øystein Winje NY 

 

Styret i Sykehuset i Vestfold HF 

Styreleder Per Christian Voss NY 

Nestleder Arne Bredvei Gjenvalg 

Styremedlemmer Charlotte Haug NY 

Hans August Hansen Gjenvalg 

Kirsti Been Tofte Gjenvalg 
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Styret i Sykehuset Innlandet HF 

Styreleder Anne Enger Gjenvalg 

Nestleder Tor E. Berge Gjenvalg 

Styremedlemmer Kaija Eide Drønen Gjenvalg 

Maren Kyllingstad Gjenvalg 

Kjell-Petter Tønnesen Gjenvalg 

 

Styret i Sykehuset Telemark HF 

Styreleder Per Anders Oksum Gjenvalg 

Nestleder Marit Kasin Gjenvalg 

Styremedlemmer Kari Dalen Gjenvalg 

Nils Kristian Bogen Gjenvalg 

Folke Sundelin Gjenvalg 

 

Styret i Sykehuset Østfold HF 

Styreleder Marianne Nordby Fålun NY som styreleder 

Nestleder Petter Brelin Gjenvalg 

Styremedlemmer Ketil Solbakke NY 

Nina Tangnæs Grønvold Gjenvalg 

Gro Seim Gjenvalg 

 

Styret i Sykehuspartner HF 

Styreleder Morten Thorkildsen Gjenvalg 

Nestleder Anne Kari Lande Hasle Gjenvalg 

Styremedlemmer Just Ebbesen Gjenvalg 

Eivind Gjemdal Gjenvalg 

Anita Schumacher Gjenvalg 

 

Styret i Sørlandet sykehus HF 

Styreleder Camilla Dunsæd Gjenvalg med funksjonsperiode 
til 30.08.2018 

Nestleder Kjell Pedersen-Riise Gjenvalg 

Styremedlemmer Anne Halvorsen Gjenvalg 

Morten Noreng NY 

Tone Midttun Gjenvalg 

 

Styret i Vestre Viken HF 

Styreleder Torbjørn Almlid Gjenvalg 

Nestleder Margrethe Snekkerbakken NY som nestleder 

Styremedlemmer Thorkild Bjørnson NY 

Geir Kåre Strømmen Gjenvalg 

LEDIG NY 
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2. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for 
Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) med funksjonstid 
fra 14. februar 2018 til februar 2020: 
 

Styret i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) 

Styreleder Nils Fredrik Wisløff NY som styreleder  

Nestleder Ida Espolin Johnson NY som nestleder 

Styremedlemmer Ann Margrethe Mydland NY 

Ida Kinn Gjenvalg 

Morten Reymert Gjenvalg 

Hilde Westlie Gjenvalg 

Eieroppnevnte 
varamedlemmer 

Ørjan Angel Sandvik  Gjenvalg 

Jørn A. Limi Gjenvalg 

Kari Jussie Lønning NY 

 
 
3. Styret gir valgkomiteen fullmakt til å supplere styret i Vestre Viken HF med et nytt 

styremedlem. 
 
4. Styregodtgjørelsen for valgperioden fastsettes til: 

Oslo universitetssykehus HF: 
Styreleder kr 262 300 per år 
Nestleder kr 183 300 per år 
Styremedlem kr 130 600 per år 
Varamedlem kr 4 700 per møte med oppmøte for styremedlem 
 
Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF,  
Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF,  
Sykehuspartner HF, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF: 
Styreleder kr 238 900 per år 
Nestleder kr 166 500 per år 
Styremedlem kr 119 400 per år 
Varamedlem kr 4 700 per møte med oppmøte for styremedlem 
 
Sunnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF: 
Styreleder kr 178 600 per år 
Nestleder kr 119 500 per år 
Styremedlem kr 89 300 per år 
Varamedlem kr 4 700 per møte med oppmøte for styremedlem 
 

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av 
kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i 
forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning. 
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116-2018 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018 
 
Styrets enstemmige  
 

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

117-2018 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
Styrets enstemmige  
 
 

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

1. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 12. og 13. desember 2017 
2. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 13. desember 2017 
3. Brev fra Oppland legeforening om nedleggelse av akuttsykehuset Ullevål 
4. Brev fra ordfører i Ullensaker kommune med oppfordring om å vurdere 

Gardermobyen som mulig lokalisering av det nye lukkede psykiatriske sykehuset 
(regional sikkerhetsavdeling) 

5. Protokoll fra drøftinger 31.01.2018 mellom Helse Sør-Øst RHF og de 
konserntillitsvalgte 

 
Temasak: 

 TEMA: Inntektsmodell i Helse Sør-Øst  
v/økonomidirektør Hanne Gaaserød 

 TEMA: IKT i Helse Sør-Øst  
v/administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og konserndirektør Atle 
Brynestad 

 
 
 
 
Møtet hevet kl 1445 
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Oslo, 1. februar 2018 
 
 
 
   

Svein Ingvar Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  Nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi  
 
 
 
 

  

Einar Lunde   Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 

 
 
 



 
 
 

Referat Hovedarbeidsmiljøutvalget Vestre Viken 6. februar 2018  

Sted:  Wergelands gate 10, Drammen. Møterom: Tyrifjord. Tid: 08.00 – 09.50 

 
Tilstede:  
Arbeidsgiverrepresentanter:  Nils Fredrik Wisløff  
     Kari Jussie Lønning      
     Stein-Are Agledal 
     Sheryl Swenson for Finn Egil Holm 
     Kirsten Hørthe 
     Narve Furnes 
 
Arbeidstakerrepresentanter:  Joan Sigrun Nygard  
     John Egil Kvamsøe    
     Gry L. Christoffersen     
     Anita Haugland Gomnæs 
     Tom Frost  
     Brit Helen W. Bøhler 
     
Med møterett uten stemmerett: Roald Brekkhus, Synergi Helse   
     Henning Brueland  
     Eli Årmot 
     Hanne Juritzen 
 
Dessuten møtte:   Stefi E. Nerland møtte ved fremlegg av sak 07/2018 

Guro Norheim møtte ved fremlegg av sak 09/2018 og 
10/2018 
Ingvild Nytun Jensen møtte ved fremlegg av 2 
orienteringer; AML-brudd og Sykefravær 
 

     
Forfall: Finn Egil Holm         
 
 
Innledning 
 
Innkalling og agenda – godkjent. 
 
Referat fra 4. januar 2018 – godkjent. 
 
 
Orienteringer 
 
Orientering fra bedriftshelsetjenesten (BHT) v/ Roald Brekkhus 

- Lav aktivitet siden sist; antakelig på grunn av juleferie. 



 
 
 

- Planlagte aktiviteter går som normalt. 
- Arbeidsplass-vurderinger + workshop forflytningsteknikk (Drammen/Ringerike). 
- Bærum har hatt målinger anestesigasser. 
- Bistand i KIS på psykososialt arbeidsmiljø. 
- Gjennomført ergonomisk veiledning i PHR. 
- Oppfølging av helseplager; forbrukt 9 timer i perioden. 
- Følger opp i 3 saker i forhold til rusavhengighet. 
- Det er god bestiller-kompetanse ute blant lederne. 

 
 

Orientering fra foretakshovedverneombud (FHVO) v/ Anita H. Gomnæs 
- Har nettopp gjennomført verneombudsdag med 135 deltakere på Sundvolden med tema 

Avvik/synergimeldinger og HMS/ pasientsikkerhet. 
- Påpeker at verneombudene har mer opplæring enn ledere innenfor 

HMS/pasientsikkerhet. Bekymret for skjev fordeling mellom lederutvikling og 
lederopplæring. Behov for noe mer i verktøykassen. 

- Det arbeides med kompetanseplan for verneombud lokalt i VVHF.  
- Det har nettopp vært nyvalg for verneombudene; lite utskiftning.  

 
Innspill til orienteringen fra FHVO: 

- Direktør kompetanse orienterer om «Livsløp for ledere» som nå bygges opp. Her blir det 
full gjennomgang av HMS-opplæring, HR-opplæring og OU med lederutvikling. Program 
for både nye og eksisterende ledere. Gjelder nivå 1-4. Det pågår nå en full gjennomgang 
av fullmaktsregimet for å sikre at alle områder er ivaretatt.  

- Klinikkdirektør PHR gjør oppmerksom på at det er utbredt bruk av teamledere som ikke 
defineres som ledere (fagansvar, budsjettansvar, turnusplanlegging etc). Må vurdere 
deres rolle i forhold til «Livsløp for ledere». Det påpekes også at verneombudene er godt 
skolerte, men enkelte ledere er ikke gode nok til å involvere disse. 

 
 

Orientering om AML-brudd v/ Ingvild Nytun Jensen 
- Nedgang på 17 % i 2017. 
- AML brudd januar – likt som 2 foregående år. 
- Mål er å gå noe ned i 2018. 
- I forhold til HSØ ligger VVHF 3.dårligst. 
- Pr klinikk – PHR flest brudd. Drammen har gått kraftig ned. 
- I prosent av vakter: Bærum og Kongsberg gått noe opp i desember/januar. Gjennomsnitt 

i Vestre Viken går ned.  
- Det er planlagt at HR skal gå inn i PHR for å bistå nå. 

 
Innspill til orienteringen om AML-brudd: 

- Vernetjenesten er bekymret for «planlagte» AML-brudd i turnusene som settes opp. Det 
kan medføre en trussel for pasientsikkerheten. Kategorien «Annet» må reduseres og 
man må benytte riktig kode. 

- Det kom opp spørsmål om det er mye kritiske brudd? Hva er innholdet i bruddene? En 
årsak er at det er vanskelig å få tak i vikarer; de samme brukes for ofte og mye. 

- Nødvendig å se på forsvarlighetsvurderinger av turnuser. 
- Det er store forskjeller mellom ulike avdelinger. Nødvendig å rydde i de avdelingene som 

er verst. 
- Ny funksjon i GAT krever mer opplæring.  



 
 
 

- Hvordan planlegge bemanning og kompetanse. Et sammensatt bilde. Styring av 
bemanning etter aktivitet er utfordrende.  

- HR orienterer om at det nå settes inn en ressursstyringsgjennomgang (Økonomi+HR) – 
her kommer bestillinger fortløpende. Dette skal sikre og hjelpe i ressursstyringen. 
 

Orientering sykefravær v/ Ingvild Nytun Jensen 
- Sykefraværsstatistikk ble presentert.  
- Høsten noe lavere enn året før, men fortsatt høyt. 
- HSØ – alle HF ligger ganske jevnt. 
- KIS ligger høyt – 12 %, men noe ned; med andre ord en riktig utvikling.  
- For øvrig rundt 8 % på de andre klinikkene. 
- Enkelte yrkesgrupper mer utsatte enn andre. 

 
Referater fra klinikk AMU 
Ingen kommentarer. 
 
 
Nye saker 
 
04/2018 Årsrapport HAMU 2017 v/ Joan S. Nygard 
Gjennomgang av årsrapporten.  
Målsetningen om opplæring av lovpålagt opplæring er gjennomført for alle faste medlemmer 
samt de fleste varamedlemmene. 
 
Vedtak 
HAMU godkjenner årsrapporten for 2017. 
 
 
05/2018 Årsrapport HMS 2017 v/ Henning Brueland 

- Gjennomgang av årsrapporten. 
- HMS handlingsplaner: 60 % i 2016 og 77 % i 2017. En forbedring, men må fortsatt følges 

opp av lederne. En indikator som etterspørres av HSØ.  
- Stikkskader – mangler fortsatt noe bevisstgjøring blant ansatte. Kan være nødvendig 

med en kampanje. 
- «ForBedring» kommer nå i februar, må følges opp av AMU og HAMU. Denne vil også ha 

spørsmål knyttet til seksuell trakassering. Trakassering for øvrig skal fanges opp under 
psykososiale forhold. Kan være interessant  å få en rapport over antall saker til neste 
runde. Høy sannsynlighet for mørketall. 

- Fravær grunnet ulykker ligger kunstig lavt; bør sees på nærmere.  
- Eksterne tilsyn; 14 tilsyn i 2017 (mye brann). Arbeidstilsynet –tilsyn på patologen i 

2017. Flere pålegg om utbedringer som det arbeides med. Det er meldt flere tilsyn nå i 
2018 i foretaket; bla vold og trusler. 

 
Vedtak 
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar Årsrapporten HMS for 2017 til orientering. 
HAMU forutsetter at kravet om HMS-runder og handlingsplaner gjennomføres i hele Vestre 
Viken. 
 
06/2018 Årsrapport fra bedriftshelsetjenesten v/ Roald Brekkhus 
Gjennomgang av rapporten. 



 
 
 
Økning i saker i forhold til psykosialt arbeidsmiljø. Bærum kommer høyt opp. Slike saker krever 
mange timer fra BHT. 
 
Kommentarer til årsrapporten: 
Det er viktig å styrke ledere i konflikthåndtering, bekymringsmeldinger, varsler og klager. De må 
komme inn på et tidlig stadium. De enkle sakene bør kunne håndteres i linjen.  
Samtidig viktig å sikre at alle arbeidstakere vet hvordan saker skal meldes.  
FHVO er bekymret for at det er så få innmeldte rus-saker, det er nødvendig med bevisstgjøring 
rundt tema. 
 
Vedtak 
HAMU tar årsrapporten fra bedriftshelsetjenesten Synergi Helse til orientering. 
 
 
07/2018 Rusforebyggende arbeid v/Stefi E. Nerland 

- Vestre Viken har gode rutiner og regler i dag, men det vil være mer hensiktsmessig å 
knytte arbeidet nærmere til Akan begrepet som allerede er godt kjent. 

- Akan er opptatt av at foretaket skal eie arbeidet.  Har tilbudt å komme for å gi opplæring. 
- BHT benytter i dag verktøykasse og metodikk fra Akan. 
- Det er få kjente rus-saker, noe økning innen spillavhengighet. 
- Hvert 3. korttidsfravær er ofte relatert til rus/spill.  
- Brosjyre om rusforebyggende arbeid ferdigstilles og rulles ut. 

 
Vedtak 
HAMU gir sin tilslutning til at organiseringen av det rusforebyggende arbeidet i Vestre Viken 
fortsetter slik det er i dag, og at Vestre Viken knytter Akan som begrep, til det rusforebyggende 
arbeidet. 
 
 
08/2018 Organisering av vernetjenesten v/Anita H. Gomnæs  
Gjennomgang av saksfremlegget.  
 
Vedtak 
HAMU støtter dagens organisering av vernetjenesten på nivå 1-4 og oppsatte valg av 
KHVO/FHVO. 
HAMU anbefaler at gjeldende ordning med stedfortreder/vara for klinikkhovedverneombud, 
videreføres ut 2018. 
 
 
09/2018 Tiltak for å redusere sykefraværet v/Guro Norheim  

- Presentasjon ligger på intranett. 
- Sykefraværet er høyt, har økt og VVHF er blant foretakene med høyest fravær i HSØ 
- Store variasjoner innad i Vestre Viken. 
- Tiltak må tilpasses avdeling, må evalueres og justeres underveis. Tar tid. 
- Grunnleggende opplæring fortsetter, med mer fokus på den enkelte ansatte ved hjelp av 

e-læringskurs. Materiell til personalmøter. Brosjyre «Les dette mens du er frisk». 
Verktøy videreutvikles 

- Helsemessig omstilling. 
- God bruk av NAV arbeidslivssenter. 
- Målkonflikt i IA-avtalen; skal arbeide med å redusere unødvendig fravær. Positiv 

utvikling på flere områder. 



 
 
 

- FHVO: Korttidsfravær økende lørdag/søndag. Egenmeldt sykefravær benyttes i for liten 
grad i forhold til sykemeldinger. Nødvendig med god opplæring. 

 
 
 
Vedtak 
HAMU tar saken til orientering og slutter seg til administrerende direktørs vurdering. 
 
 
10/2018 Springbrett v/Guro Norheim 
Presentasjonen ligger på intranett.  
Springbrett er nå i ordinær drift. Ressursbruken er nå nedskalert. Styringsgruppen videreført 
som referansegruppe.  
75 deltakere gjennomført – 29 gått videre til arbeid eller utdanning. 
Spekter har utarbeidet 2 rapporter med erfaringer som nå brukes videre andre steder. 
40 seksjoner i foretaket har deltatt. 
 
Vedtak 
HAMU tar saken til orientering. 
 
 
11/2018 Eksterne tilsyn v/Henning Brueland 
DSB pålegg er trukket. 
Svar til Arbeidstilsynet utarbeides nå i forhold til avdeling for patologi. 
 
Vedtak 
HAMU tar saken til orientering. 
 
 
 
Eventuelt 
Ingen saker meldt inn under eventuelt. 



 
 
 
Referat 
 

Møte: Sentralt kvalitetsutvalg Tilstede: Nils Fredrik Wisløff, Britt Elin 
Eidsvoll, Hanne Juritzen, Halfdan Aass, 
Inger Lise Hallgren, Jardar Hals, Kari 
Jussie Lønning, Kirsti Hørthe, May 
Janne Botha Pedersen, Mette Walberg, 
Wesley Caple, Elisabeth Kaasa, Anita 
Haugland Gomnæs, Anne Lene 
Egeland Arnesen, Henning Brueland 

Møtedato: 06.02.2018 
Tidspunkt: 10.00-12.00 
Sted: Glitre 1-2 
Møteleder:  Nils Fredrik Wisløff 

Referent: Aud Holsether Forfall: Bente c Monsen, Ylva Sandness, 
 
 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Tidsfrist 
1/2018 Godkjenning av innkalling  

Vedtak: Godkjent 
 

2/2018 
 

Rapportering kvalitetsindikatorer  
v/direktør fag Halfdan Aass 
 
Vestre Viken har nådd mål for ventetid somatikk i 2017, men ikke for 
psykisk helsevern og TSB. Fristbruddene i 2017 var høyere enn året 
før, skyldes hovedsakelig fristbrudd ved øyeavdelingen de siste 
månedene. Det er tegn til bedring. Korridorpasienter er lavere enn året 
før. Andel pasienter som behandles innen standard forløpstid i 
pakkeforløp for kreft er undre måltallet, og krever forbedringsarbeid 
både internt og i samarbeid med andre. 
 
Rapportprogrammet for å følge pakkeforløpene er nå blitt godt, 
kvalitetsavdelingen kan bistå med opplæring ved behov. 
 
Vedtak: Tas til etterretning 
 

 

3/2018 
 

Farmasøytiske tilsyn – Årsrapport 2017 og plan for 2018 
v/Nina Bjerknes, farmasøyt sykehusapotekene 
 
Årsrapport 2017 gjennomgått. Beskriver gjennomførte aktiviteter 
innen avtalen om revisjoner, rådgivning, undervisning og andre 
farmasøytiske tjenester utført ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, 
Kongsberg sykehus, Ringerike Sykehus inkludert Hallingdal sjukestugu, 
Klinikk for psykisk helse og rus (PHR), Bildediagnostikk og 
Prehospitale tjenester for 2017. 
 
Tema for fellesrevisjoner i Helse Sør-Øst i 2017 har vært legemiddel-
håndtering på poliklinikker og dagenheter i somatikk og psykiatri. 
Områder som ble revidert: 
• Ordinering inkl. seponering og restart ved aktuelle prosedyrer 
• Istandgjøring inkl. tilberedning 
• Kontrollrutiner 
• Dokumentasjon 
Resultater 
Det ble påvist mangler knyttet til aseptisk teknikk, dobbeltkontroller og 

 



 
 
 

dokumentasjon av ordinasjon og administrering av legemidler. 
Avvik følges opp med rettledning og undervisning. 
 
Det har også vært utført flere mindre revisjoner med lokalt ønskede 
tema. 
Hovedtema for undervisning: Kurveføring, aseptisk tilberedning og 
legemiddelsamstemming. 
Rådgivning har bl.a hatt fokus på 
• Krav til avtrekk ved tilberedning av enkelte legemiddelgrupper 
(biologiske legemidler, antibiotika, cytostatika). Hjelp til vurderinger av 
risiko ved bl.a øye.opr.  
• Revisjon av retningslinjer for legemiddelhåndtering i Vestre Viken iht 
revidert legemiddelhåndteringsforskrift og regional veileder 
 
Handlingsplan for 2018 gjennomgått.  
• Fellesrevisjon i somatikk vil gjelde tromboseprofylakse. I tillegg følge 
opp revisjon fra 2015 om antibiotikaprofylakse for aktuelle poster 
• Fellesrevisjon i psykiatri vil gjelde «Innsatspunkter for riktig 
legemiddelbruk» 
• Økt fokus på oppfølging av narkotika og vanedannende legemidler.  
Verifiseringsrevisjoner A og B-preparater, samt lage statistikk over B-
preparater for både psykiatri og somatikk. 
 
Vedtak: Tas til orientering 

4/2018 
 

Riktig og redusert bruk av medikamenter i klinikk Psykisk helse 
og rus (PHR) v/Cathrine Kjekstad avd. overlege BUPA 
 
Kvalitetsforbedringer i medikamentell behandlingen er et omfattende 
og sammensatt område. Det er gjennomført et kompetanseprogram i 
kontinuerlig forbedringsmetodikk i klinikk for psykisk helse og rus 
hvor alle 9 avdelinger i klinikken har deltatt med hvert sitt tverrfaglige 
forbedringsteam. 
 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) har valgt temaet: 
«Antipsykotikabehandling til ungdom med alvorlige psykiske lidelser.» 
Målet er en enhetlig praksis for oppstart med antipsykotika til ungdom 
med alvorlig psykisk lidelse i henhold til gjeldende retningslinjer. 
Status i arbeidet gjennomgått. Følges opp med effektmålinger. Arbeidet 
har gitt positive ringvirkninger og skapt entusiasme hos medarbeidere. 
 
SKU uttrykte honnør til arbeidet. 
 
Vedtak: Tas til orientering 

 

5/2018 
 

Fra intern revisjon til forbedringsarbeid 
v/Stian Kristoffersen, avdelingsoverlege med. avd, Kongsberg Sykehus 
 
Foretaksomfattende revisjonsplan 2016/2017 inneholdt revisjon av 
legemiddelsamstemming ved Kongsberg sykehus som ledd i oppfølging 
av pasientsikkerhetsprogrammet. Hensikten med revisjonen var å 
identifisere områder som kan forbedres. Forbedringsarbeid er 
iverksatt med en tverrfaglig prosjektgruppe. Status i 

 



 
 
 

forbedringsarbeidet ble lagt fram. SKU uttrykte honnør til arbeidet.  
 
Vedtak: Tas til orientering 

6/2018 
 

Vestre Viken uønskede hendelser – oversikt 2017  
v/ Tor-Arne Engebretsen, Spesialrådgiver kvalitetsavdelingen 
 
Fremlagt oversikt over antall uønskede hendelser registrert i 
avvikssystemet i 2017. Også for 2017 sees en liten økning i antall 
registreringer, noe som kan tyde på en god meldekultur. Antall 
meldinger til Meldeordningen (§3-3) er omtrent den samme. 
Kvaliteten på hvilke saker/hendelser som skal registreres i 
avvikssystemet bør bli bedre. Fortsatt registreres en del saker som 
virker forstyrrende og oppfattes som en tidstyv for mange 
ledere/saksbehandlere. Dette vil bli fulgt opp i videre arbeid med 
avvikene og avvikssystemet. 
 
Vedtak: Tas til orientering 
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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Toril Krogsund, Kjell Jensen, Lillemor 
Sandberg (fra sak 06/18), Rune Hansen 
Gunnerød, Torun Viervoll, Franck Tore 
Larsen, Elisabeth Schwencke, Heidi 
Hansen, Dordi S. Strand 

Fra pasient- og brukerombudet:  

Anne-Lene Egeland Arnesen 

Fra administrasjonen: 

Fagdirektør Halfdan Aass t.o.m. sak 
05/18), helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa, 
prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen (sak 
04/18), klinikkdirektør Kirsten Hørthe og 
Heidi Taksrund (sak 06/18) og 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær) 

Møtedato: 12.02.2018 
Tidspunkt: 14:00-18:00 
Sted: Wergelandsgate 10, 

møterom Glitre 1 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Bjørn Tolpinrud 
 

 
Agenda: 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste = OK 

 
 Godkjenning av referat fra møte 4. desember 2017 og 4.1.2018 

Referatet fra 4. desember 2017 =OK  
Referatet fra 4. januar: 
Sak 02/18 - Her etterlyses en kommentar om at det ble diskutert en protokolltilførsel i 
møtet, men at Brukerutvalget ikke kunne stille seg bak denne.  
Ellers OK. 

 Videreføring av tidligere saker 
02/18 
 

Gjennomgang av Utviklingsplan 2035 for Vestre Viken helseforetak 
v/fagdirektør Halfdan Aass 
 
Det ble gitt et resymé av planen inkl. videre prosess – se vedlegg. 
Brukerutvalget takker for presentasjonen. 
 
Vedtak: Brukerutvalget nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Heid, Dordi og 
Torunn som utarbeider et utkast til et felles høringssvar (Frist for høringen er 23.3). 
Brukerutvalgets øvrige medlemmer kan sende innspill til gruppa innen 1.3 slik at 
endelig uttalelse kan vedtas i brukerutvalgets møte 5.3. 

 Nye saker 
03/18 Direktøren har ordet 

Se sak 02/35 
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04/18 
 

Status nytt sykehus i VVHF 
v/prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen 
 
Gjennomgang av status i prosjektet – se vedlegg. 
Det etableres nå 24 arbeidsgrupper. Prosjektledelsen må melde hvilken de ønsker å delta 
med en representant i. Det ble trukket frem 7 grupper prosjektgruppa mener er spesielt 
relevante for Brukerutvalget å delta i.  
Det gjennomføres møter i uke 16 og 17, uke 22 og 23, uke 36 og 37 og et fellesmøte for 
gruppene i uke 41. I tillegg blir det en del interne møtevirksomhet i gruppene.   
 
Vedtak: 
Brukerutvalgets representanter i de foreslåtte grupper: 

• gr. 3 – Interiørveileder – Kjell Jensen 
• gr. 4 – Utomhus – Franck Tore Larsen 
• gr. 6 - Internservice, mathåndtering og kantine – Lillemor Sandberg 
• gr. 7 - Standard poliklinikk og dagområder somatikk – Dordi S. Strand 
• gr. 8 - Standard døgn- og poliklinikkområde psykisk helsevern og rus, inkl. 

leiligheter – Torun Viervoll 
• gr. 10 - Psykisk helsevern og TSB – Mottak, sikkerhet, uteareal – Heid Hansen 
• gr. 16 - Akuttmottak og observasjon – Rune H. Gunnerød 

Brukerutvalgets medlemmer må snarest gjennomgå den komplette lista med 
arbeidsgrupper og melde om det er andre de mener det er relevant at de deltar i. 
 

05/18 
 
 

Årlig melding 2017 for Vestre Viken 
v/direktør fag Halfdan Aass  
 
Årlig melding fra helseforetaket sendes HSØ og departementet og er et svar på hvordan 
Oppdragsdokumentet er oppfylt. 
Meldingen inneholder dessuten en plandel som tar for seg på utvikling og foretakets 
planer i denne forbindelse. 
 
Vestre Viken kan vise til følgende resultater for 2017: 

• Ventetider somatikk er 57 dager – målet er under 58 
• Ventetider i Klinikk for psykisk helse og rus er 47,6 – målet er under 45. Spesielt 

innen Barne- og undomspsykiatri har det har vært uønsket ventetid. 
Omlegging fra høsten 2017 skal gi økt poliklinisk aktivitet noe som skal bedre 
dette. 

• Fristbrudd: Har ligget under 1 % - er nå 1,8%. Økning skyldes spesielle forhold 
ved Brystdiagnostisk senter og problemer i høst på Øyeavdelingen. Dette er nå i 
ferd med å bedres. 

• Pakkeforløp kreft – målet er at 70 % skal få påvist dette i pakkeforløp, her klarer 
Hf’et målsetningen 

• For forløpstid er tidsmålet at 70 % skal behandles innenfor gitte mål. VV har vært 
nede i 62 %, men ligger nå på ca 70 % for pasienter vi behandler selv. 

o Elektronisk henvisning og epikriser mellom VVHF og OUS vil bedre 
kommunikasjonen i pakkeforløpene. 

• I Klinikk for psykisk helse og rus har reduksjon av tvang vært prioritert – tallene 
tyder på at dette bedres 

• Det var færre korridorpasienter i 2017 enn i 2016: Andel har gått ned fra 1,7 % til 
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1,2 % 
• Sykehusinfeksjoner (målet er under 3 %) – VV måler 2,9 % på de to nasjonale 

undersøkelsene, resultatet er samlet på 3,1 % når en tar med de to lokale 
undersøkelsene. 

• Det arbeides mot mindre bruk av antibiotika – mål om å redusere dette innen 
2020. 

• Hjerneslag – målet er at minst 20 % av pasientene skal få blodproppoppløsende 
medisinering – dette oppnås. 

• Tiden fra pasienten kommer inn og blodproppoppløsende medisinering gis: 
Målet er at minst 50 % av pasientene skal få dette innen 40 min – dette klare 
man også. 

• Overlevelse 30 dager – helseforetaket ligger over landsgjennomsnitt for 1. gangs 
hjerteinfarkt 

• Aktivitet i helseforetaket ligger litt under planlagt, men det er ikke noe stort avvik 
Brukerutvalget takker for gjennomgangen. 
 

06/18 
 

Status omstilling i Klinikk for psykisk helse og rus 
v/klinikkdirektør Kirsten Hørthe og avdelingssjef Heidi Taksrud 
 

• En bakenforliggende årsak til omorganisering i klinikken er vanskeligheter med 
oppfølging etter behandling i sykehus, særlig for pasienter med både psykiske og 
rus lidelser. Reinnleggelser og brudd i pasientforløpene skjer for ofte. Det er 
nasjonale føringer for mer oppsøkende virksomhet. ACT-team har derfor vært 
utprøvd i Norge med gode resultater. Disse er videreutviklet til FACT-team. Alle 
26 kommuner i VVHF’s område deltar i samarbeidet om å etablere felles FACT 
team. Belegget i døgnseksjonene på DPSene er målt de siste fire årene, dette har 
vært lavt. Det er gjort ny tilpasning av døgnplasser, frigjorte ressurser brukes til å 
øke poliklinisk og ambulante tjenester.  

• Brukerutvalgets leder har sendt mail lederne til alle lokallag i LPP i slik at 
pårørende er informert om endringene. 

• 1.3 nedlegges Lier sykehus – alt er da overlevert Blakstad. Det blir flere Lis- leger 
på vakt samtidig, slik at beredskapen for pasientene styrkes. 
Det jobbes med å planlegge klinikken inn i det nye sykehuset. 

• I BUPA har en arbeidet med best bruk av døgnplassene (som er spredt mellom 2 
lokasjoner). Totalt er det 18 døgnplasser (alder 0-18). Det har vært et problem at 
man ikke har hatt egne plasser til pasienter med spiseforstyrrelser. Det har vært 
for lite helhet i forløpene og er noe tilfeldig hvor ungdom har vært lagt inn. Man 
har god erfaring med ambulante tjenester. Man ønsker å øke antall døgnplasser i 
Valbrottveien med 5 og redusere tilsvarende på Bjerketun.  Langtidbehandlingen 
blir da på Bjerketun, mens man får opp tilbud for spiseforstyrrelser i 
Valbrottveien. Det planlegges ingen reduksjon i det samlede antallet 
døgnplasser. 

• Avdeling for rus og avhengighet gjennomgår pasienttilbudet. Generelt er det 
flere som får tilbud om avrusning da lengde på behandling nå fastsettes 
individuelt. 

• Leiekontrakten for Tyrifjord går ut i 2018. VVHF ønsker leie et år til med opsjon 
på flere år, men har ennå ikke fått svar på dette. Det er problemer med å få 
ansatt spesialister på Tyrifjord pga beliggenheten. Behandlingsstedet er heller 
ikke omfattet av en 24/7-vaktordning da man ikke får til psykiatrisk 
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bakvaktordning. Man har kun avtale med Ringerike sykehus om somatisk 
behandling. Det har også vært klager på tilbudet fra pasienter. Videre er det 
ønsker om større nærhet til poliklinikk og vaktordning. Utredingen dreier seg om 
flytting av tilbudet.  Det er ikke besluttet hvor det ev. kan etableres da prosessen 
kun er startet. Det vil bli dannet en arbeidsgruppe for prosessen videre hvor 
Brukerutvalget vil delta.  
Vedtak: Heidi deltar i gruppa fra Brukerutvalget. 

 
07/18 Pasient- og Brukerombudet har ordet 

 
• Ombudets årsmelding vil foreligge 1. - 2.3. 
• Har hatt utfordringer med Øyeavdelingen – har hatt møter med klinikken og fått 

fremlagt plan for bedring. Denne ser ut til å virke, og det ser ut til at man nå er på 
rett spor. 

• Pasientreiser – pasienter blir ikke hentet av taxi, det er nå spesielt problemer på 
Modum. Prehospitale tjenester begynner nå selv til en viss grad å kjøre. 

• Fritt behandlingsvalg mellom sykehusene i VVHF: Retten ivaretas ikke som den 
skal pga kapasitetsproblemer på Medisinsk avdeling på Drammen sykehus. 
Foretaket får brev om dette. 

•  
08/18 Årsmelding fra brukerutvalget Vestre Viken 2017 

v/leder Toril Krogsund 
 
Utarbeidede utkast er sendt ut til medlemmene av utvalget og ble gjennomgått. Det var 
noen ortografiske korreksjoner – alle innspill sendes Toril umiddelbart slik at hun kan 
videresende den ferdige meldingen. 
 
Vedtak: Med korreksjonene vedtas utkastet. 
 

09/18 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 
Se vedlegg 
 

10/18 Oppgavefordeling i Brukerutvalget for 2018 
Utkast er sendt medlemmene i forkant av møtet  
Elisabeth sjekker behov for antall medlemmer i Forskningsutvalget og LMS 
En del diskusjon om fordelingen 
 
Vedtak: Oppdatert og vedtatt fordeling ligger ved. 
 

11/18 Møteplan for Brukerutvalget 2. halvår 2018 
• 3.september 
• 8.oktober 
• 5.november 
• 3.desember 

Oppdatert oversikt over datoer og frister for 2018 ligger ved. 
 

 Eventuelt 
• Bekymringsmelding fra tillitsvalgt på Tyrifjord i Klinikk for psykisk helse og rus 



 
 
 

5 
 

vedrødene omorganisering. Også bekymring blant pasientene om tilbudet videre. 
Nestleder informerte om henvendelsen. Klinikkdirektør PHR informerte under 
sak 06/18 også om status for Tyrifjord. Det er ikke fattet noe endelig vedtak da 
prosessen ikke har kommet langt nok til dette.  

• Vedtak: Brukerutvalget holder kontakt med pasientene, som vil bli involvert i 
prosessen. 

•  
 



• HELSE • • • SØR·ØST • 
PROTOKOLL 

FRA 
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF 

Onsdag 14. februar 2018 klokken 11:10 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF ved 
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. 

Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. l)agsorden 
3. Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21 
4. Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd 

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

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

Fra styret i Vestre Viken HF møtte: 
Styreleder Torbjørn Almlid 
Styremedlem Harald Bergan 
Styremedlem John Egil K vamsøe 

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

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

Sign.: SG 
l:tt 

TA 
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• HELSE • • • SØR·ØST • 
Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres 

Styreleder Svein Gjedrem ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han 
spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. 

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

Foretaksmøtet vedtok: 

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 

Sak 2: Dagsorden 

Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var 
ingen merknader til dagsorden. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Dagsorden godkjennes. 

Sak 3: Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21 

Det skal oppnevnes nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst i februar 2018. I henhold til 
helseforetaksloven § 21 skal foretaksmøtet velge de eieroppnevnte styremedlemmene. 

For styremedlemmer valgt av og blant de ansatte er funksjonstiden forskjøvet, slik at disse har 

funksjonstid frem til eget valg i 2019. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet velger følgende som eieroppnevnte styremedlemmer i Vestre Viken HF med funk!fonstid fra 14. 
februar 2018 tilt?Ytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2020: 

Styre/eder Torijørn Alm lid 
Nestleder Margrethe S nekkerbakken 
Styremedlemmer Torkild Bjørnson 

Geir Kåre Strømmen 

Bovild I)ønn 

Sak 4: Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd 

Styrets godtgjørelse justeres samtidig med oppnevning av nytt styre. Økningen tilsvarer den 
økningen som er gjort av Helse- og omsorgsdepartementet for styrene i de regionale 
helseforetakene. 

lit-
Sign.: SG TA 
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• HELSE • • • SØR·ØST • 
I henhold til 1\[ye retningslir!}er for lønn og annen godtgjørelse ti/ledende ansatte i foretak og selskaper med 
statlig eierandel, styrebehandlet i Helse Sør-Øst RHF som sak 027-2015, utbetales ikke honorar for 
styreverv i helseforetakene i Helse Sør-Øst til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller 
underliggende helseforetak. 

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader 
utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med 
styrearbeidet dekkes etter regning. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Med virkningfra og med 14. ftbruar 2018 fastsetter foretaksmøtet styrets godtgjørelse i Vestre Viken HF til: 

S tyreleder: 
Nestleder: 
Styremedlemmer: 
Vararepresentanter til styret: 

Møtet ble hevet klokken 11:15. 

kr 238 900 per år 
kr 166 500 per år 
kr 119 400 per år 
kr 4 700 per møte med oppmøte som styremedlem 

TA 
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HELSE e • SØR· ØST 
• 

PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF 

Onsdag 14. februar 2018 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF ved 
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. 

Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. l)agsorden 
3. Oppdrag og bestilling 2018 

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

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

Fra styret i Vestre Viken HF møtte: 
Styreleder Torbjørn Almlid 
Styremedlem Harald Bergan 
Styremedlem Torkild Bjørnson 
Styremedlem John Egil K vamsøe 
Styremedlem Geir Kåre Strømmen 

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

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

~;V-
TA 

Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 14. februar 2018 Side 1 av 3 



• HELSE • • • SØR·ØST • 
Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres 

Styreleder Svein Gjedrem ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han 
spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. 

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

Foretaksmøtet vedtok: 

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 

Sak 2: Dagsorden 

Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var 
ingen merknader til dagsorden. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Dagsorden godkjennes. 

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2018 

Det ble gitt en kort generell gjennomgang av oppdrag og bestilling 2018. 

Oppdrag og bestilling 2018 er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i de 
styringsbudskapene det regionale helseforetaket er gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet i 
oppdragsdokument 2018 og foretaksmøteprotokoll datert 16. januar 2018. Det er også 
innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, regionale 
strategier og lignende. 

Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging 
uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes 
som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/ oppdrag som ikke 
er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene 
vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av 
helseforetaket. 

I oppdrag og bestilling 2018 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles samlet, slik 
at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp 
styringsbudskap under Mål 2018 i de faste oppfølgingsmøtene med Vestre Viken HF. Vestre 
Viken HF skal også følge opp styringsbudskapene under Andre oppgaver 2018. 

Virksomheten skal innrettes med sikte på å nå følgende overordnede mål: 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Dette skal skje innenfor de ressurser som blir stilt til rådighet. 

TA 
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Styret i Vestre Viken HF er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i 
oppdrag og bestilling 2018 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som 
gjelder. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Oppdrag og bestilling 2018 gjøres gjeldende for Vestre Viken HF. 

Møtet ble hevet klokken 12:45. 

Gardermoen, 14. februar 2018. 

styreleder Svein 

Sign.: SG TA 
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Styrets arbeid pr februar 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 
 
 

Mandag  
19. mars 

 
 

- Virksomhetsrapport februar kort/PPT 
vedlegg 

- Årsberetning/årsregnskap 
- LGG 2017 
- Revidering av investeringsbudsjettet 

 

- Foreløpig protokoll fra styremøte i 
HSØ 8. mars 

- Brukerutvalg 5. mars 

Møtested: Bærum sykehus  
 
ØLP orientering om 
forutsetninger for 2019 

Mandag 
30. april 

 
 

- Virksomhetsrapport mars  
 

- ØLP 2018-2021 
- Utviklingsplan – sluttbehandling før 

oversendelse til HSØ 
- Rapport akuttkirurgi KS – DS/høring 
- Revidert strategi kvalitet, pasientsikkerhet 

og HMS 

- HAMU og SKU 10. april 
- Brukerutvalg- 16. april 
- Foreløpig styreprotokoll l HSØ 25.-

26. april 
-  

Møtested: Blakstad (PHR 
omvisning/tema) 
 
Årsrapport pasientombudet?  
 



Styrets arbeid pr februar 2018 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 

- 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 
26. november 

 
 

- Virksomhetsrapport oktober kort/PPT 
vedlegg 

-  

- Brukerutvalg 5. november 
- HAMU  og SKU 6. november 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ14. november 

Møtested: Bærum 
Budsjettseminar 2019 
Styreevaluering 
 



Styrets arbeid pr februar 2018 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 

-  
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 
 

 



 

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  
 
Ansettelse av administrerende direktør i Vestre Viken HF 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 12/2018 26.02. 2018 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Ansettelsesutvalgets innstilling vil bli lagt fram i styremøtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 19. februar 2018 
 

Torbjørn Almlid 
 

Styreleder 
 

Dato: 19. februar 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
  
   
    
  

 
  

mailto:postmottak@vestreviken.no
http://www.vestreviken.no/


 
 
 
 

 Dato: 23. februar 
2018 

Saksbehandler: Elin Onsøyen 
  
  
  
  
 

   
NOTAT 
 
 
Til: Styret  
Fra: Administrerende direktør 
 
 
Sykehus i nettverk 
 
Bakgrunn 
 

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

I styremøte 29. januar fikk administrerende direktør i oppdrag og fremme forslag til hvordan 
Vestre Viken kan konkretisere tiltak som oppfølging av Stortingets forventninger til 
helseforetakene. 

I utviklingsplanen som nå er sendt på høring er samarbeid mellom sykehusene fulgt opp med en 
rekke målformuleringer. I dette notatet 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 intensivt med pasientforløp med hjem til hjem på en rekke områder i Vestre 
Viken. Pasientforløp på tvers av lokalsykehusområder er også etablert på en del områder. 
Likevel er det ubrukte muligheter.  
 
Bemanning 
 
Det er over 9000 ansatte som utfører over 7000 årsverk. Alle som ansettes i Vestre Viken, får 
tilsettingsbrev med ett for tiden gjeldende arbeidssted. Mange ansatte pendler mellom 
arbeidssteder i dag, men det er muligheter 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 i varierende grad for helsepersonell. Spesielt med 
spesialistutdanning er det et stort potensiale at Vestre Viken utnytter sykehusene i nettverk på 
en bedre måte. 
 
Konkrete tiltak i 2018 og 2019 
 

1. Samarbeid og bedre ressursutnyttelse og 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.  
Det legges opp til at de fagansvarlige for hvert fagområde ansvarliggjøres for å etablere 
nettverksgrupper som fremmer konkrete forslag til tiltak innen 31. mai 2018. 

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.  

               Tilsvarende må tverrgående klinikker gjennomføre tiltak innenfor klinikkene.  
3. Gjennomgå eksisterende og nye vaktlinjer med sikte på økt samarbeid  

• 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 årene som kommer.  
 
Tilsvarende må 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 mht vikarer.  

8. Strategi for kompetanse og kompetanseplan for hele foretaket skal det igangsettes 
arbeid med 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.  

 
 
Forslag til vedtak  
Styret drøfter saken. 
 
 
Prosess for arbeidet  

• Notatet ettersendes til styret og drøftes i styremøte 26.2. 
• Formelle beslutningsprosesser og implementering i løpet av 2018. 
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