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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   27. juni 
Møtetid:   kl. 12-17 
Møtested:   Habiliteringsavdelingens 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: 20. juni 2018 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 08. 2018 

 

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

Saksnr. Sak 
 Møteinnkalling styremøte 27. juni 
 

33/2018 
Godkjenning av styreprotokoller for 3. mai og 7. juni 
Vedlegg:  

1. Foreløpig styreprotokoll 3. mai 
2. Foreløpig styreprotokoll 3. mai - Unntatt offentlighet – offentleglova § 13 

jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1  
3. Foreløpig styreprotokoll 7. juni 

 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 

34/2018 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr mai 2018 
Vedlegg: 

1. Virksomhetsrapportering pr mai 2018 

35/2018 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 1. tertial 2018 
Vedlegg: 

1. Virksomhetsrapportering pr 1.tertial 2018 

36/2018 Salg av barnehager  
Vedlegg 

37/2018 
Mandat strategiplan 2019-2022 
Vedlegg:  

1. Mandat for arbeidet med Strategiplan 2019-2022 

38/2028 
Forskningsstrategi 2019 -2022 
Vedlegg: 

1. Strategi for forskning 2019-2022 
39/2018 Forbedring 2018 

40/2018  

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og 
andre ledende ansatte  
Vedlegg: 

1. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og 
andre ledende ansatte.   

2. Retningslinjer for lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i Helse Sør-
Øst RHF (utdrag fra styresak HSØ RHF). 

3. Utdrag fra Allmennaksjeloven. 
4. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak 

og selskaper med statlig eierandel 

41/2018 
Møteplan for styret i Vestre Viken HF 2019 
Vedlegg: 

1. Møteplan i Vestre Viken 2019  
ORIENTERINGER 
  42/ 2018 Orienteringer 

Vedlegg 
1. Referat fra Brukerutvalget 4. juni 
2. Referat fra Sentral kvalitetsutvalg 6. juni 
3. Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 6. juni  
4. Foretaksprotokoll Vestre Viken 7. juni 
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5. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 14. juni 
6. Oversikt over planlagte saker til styret pr juni 2018 

 ANDRE ORIENTERINGER 

 • Dialogmøte med kommunene 14. juni 
• Nytt sykehus i Drammen  

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 møteprotokollene fra 3. mai og 7. juni 
2018 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 33/2018 27.06.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møteprotokollene fra styremøte 3. mai og 7. juni 2018 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 20. juni 2018 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg:   1. Foreløpig møteprotokoll 3. mai 2018 
2. Foreløpig møteprotokoll 3. mai 2018 – sak 31 (Unntatt offentlighet – 
offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1) 
3. Foreløpig møteprotokoll 7. juni 2018 – sak 32 

 
 
 
 

 

Dato: 20. juni 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
  
   
    
  

 
  

mailto:postmottak@vestreviken.no
http://www.vestreviken.no/
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 Dato: 3. mai 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Styremøte 

Dato: 3. mai 2018 

Tidspunkt: Kl. 11 – 17.45 
 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder  
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder  
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem  
Cathrine Winsnes Lange  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
 
Brukerrepresentantene Toril Krogsund 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 
Mette Lise Lindblad Direktør økonomi  
Lisbeth Sommervoll Direktør/ administrerende direktør  
Cecilie B. Løken Direktør teknologi 
Kirsten Hørthe Klinikkdirektør PHR 
Rune Aksel Abrahamsen Prosjektdirektør nytt sykehus Drammen 
Odd Vegard Kandal-Wright Kommunikasjonsrådgiver 
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
 
Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Orientering og omvisning på Blakstad 
Administrerende direktør orienterte innledningsvis om eiendommen på Blakstad. 
 
Klinikkdirektør Kirsten Hørthe informerte om avsluttet flytteprosess fra Lier til Blakstad. 
Avdelingssjef Carsten Bjerke orienterte om hva for bygg og hva for pasientbehandling som 
gis på Blakstad før styret avsluttet med en omvisning på området og besøk på Akutt C i 
modulbygg og Seksjon BET i Bygg 12. 
 
 
Pasientombudet i Buskerud, Anne-Lene Egeland Arnesen, og pasientombud i Oslo og 
Akershus, Anne-Lise Kristensen, orienterte om årsrapporter for 2017.  
 
Godkjenningssak 
 
Sak 21/2018 Godkjenning av styreprotokoller for 19. mars og 18. april 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Møteprotokollene fra styremøte 19. mars og 18. april 2018 godkjennes. 
 
Beslutningssak 
 
Sak 22/2018 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 31. mars 2018 
 
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til behandling av saken.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret tar virksomhetsrapport pr 31.mars 2018 til orientering. 
 
Sak 23/2018 Økonomisk langtidsplan(ØLP) 2019 - 2022 
 
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til behandling av saken.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
1. Styret vedtar det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2019 – 

2022.  
 

2. Styret tar sikte på et gradvis økende overskudd for planperioden slik: 
 

 
ØLP 2019 - 2022 (MNOK) 2019 2020 2021 2022
Resultatmål 280                300                360                360                
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Planforutsetninger ØLP 2019 - 2022 legges til grunn for det videre arbeidet med 
budsjett 2019.   
 
Administrerende direktør gis fullmakt til å korrigere resultatmålet fra 2017 til 2018 
kroner. 
 
Styret forutsetter at administrerende direktør gjennom arbeidet med budsjett og 
strategisk plan konkretiserer forslag til tiltak som sikrer resultatoppnåelse. 
 

3. Styret legger til grunn følgende investeringsrammer for planperioden 2019 – 2022: 

   
 
Fordeling av investeringsrammer konkretiseres i de årlige budsjettprosessene.     
 
 
Styret legger til grunn at det søkes Helse Sør-Øst om en ramme til finansiell leasing på 
55 MNOK i 2019, og deretter 45 MNOK årlig de påfølgende årene til ordinære 
investeringer. 

 
Sak 24/2018 Evaluering av samling av akuttkirurgi for opptaksområdene for 
Kongsberg og Drammen sykehus i Drammen  
  
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til behandling av saken.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret tar evalueringsrapporten til etterretning. 
2. Dagens organisering med samling av akuttkirurgi for opptaksområdene for 

Kongsberg og Drammen sykehus i Drammen videreføres. 
3. Styret ber administrerende direktør om å etablere et prosjekt i Vestre Viken regi 

med involverte parter fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten både fra 
Kongsberg og Drammen for vurdere hvilke forbedringstiltak man bør vurdere for å 
følge opp evalueringsrapportens anbefalinger. Prosjektet gjennomføres innen 
01.11.2018. 

ØLP 2019 - 2022 (MNOK) 2019 2020 2021 2022
BRK-prosjektet 125                125                125                125                
Bærum BUP 44                  12                  -                 -                 
PHR 10                  10                  10                  10                  
Ambulanser 17                  17                  17                  17                  
MTU 110                110                110                90                  
Mammografibuss 20                  20                  20                  -                 
IKT 20                  20                  20                  20                  
EK innskudd pensjon 25                  25                  25                  25                  
Annet (grunnutrustning, klinikk disp mm) 50                  50                  50                  50                  
SUM 421                389                377                337                

Herav finansiert med finansiell leasing 75 65 65 45
Herav finansiert med egen likviditet 346               324               312               292               
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Sak 25/2018 Utviklingsplan 2035  
 
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til behandling av saken.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
1. Styret godkjenner Utviklingsplan 2035 og vil særlig fremheve følgende punkter: 

a) I tråd med nasjonale føringer skal Vestre Vikens hovedmål være å skape pasientens 
helsetjeneste. De seks delmålene som beskrives i Utviklingsplan 2035 skal være 
styrende for Vestre Vikens prioriteringer for å realisere dette hovedmålet. 

b) Utviklingsplan 2035 skal være styrende for øvrige strategier, områdeplaner og 
handlingsplaner som utarbeides i helseforetaket. 

c) Vestre Viken skal arbeide for at samhandling med kommunene styrkes ytterligere, 
både på system- og individnivå, med vekt på å skape helhetlige og trygge 
pasientforløp, utvikling av nye tjenester, satsning på kompetansesamarbeid og felles 
ansvar for god utnyttelse av samfunnets samlede ressurser. 

d) Sykehusstrukturen med tidligere vedtatt oppgave- og funksjonsfordeling og 
kapasiteter, og med samlokalisering av psykisk helsevern på sykehusnivå og 
somatikk, legges til grunn for den videre utviklingen. Sykehusene skal utvikles i 
nettverk som legger til rette for gode og likeverdige helsetjenester til hele 
sykehusområdet. 

e) Distriktpsykiatriske sentra skal så langt det lar seg gjøre samlokaliseres med 
somatisk behandling for å bidra til at pasienter får helhetlige og sammenhengende 
helsetjenester.    

f) Bygg og bruksarealer skal tilrettelegges for å understøtte pasientbehandling, og skal 
oppgraderes og vedlikeholdes slik at eiers krav til byggenes tilstand og 
funksjonalitet er oppfylt.  
 

2. Styret ber om at det med grunnlag i utviklingsplanen utarbeides en strategiplan med 
planhorisont for de neste 4 år. Mandat for arbeidet legges fram for styret i neste 
styremøte. 
 

3. Tiltak i strategi- og handlingsplaner skal knyttes opp mot økonomisk langtidsplan og 
årlige budsjetter både for å sikre gjennomføringsevne og en økonomisk bærekraftig 
utvikling.  

 
Sak 26/2018 Avtale med Drammen kommune om arkitektkonkurranse for 
etterbruken av dagens Drammen sykehus 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
 
Styret godkjenner vedlagte avtale med Drammen kommune om arkitektkonkurranse for 
etterbruken av dagens Drammen sykehus. 
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Sak 27/2018 Konsernrevisjonens rapport om forvaltning av GAT   
- rapport 12/2017 
 
Revisjonsdirektør i Helse Sør-Øst Tove Marie Kolbeinsen orienterte innledningsvis før 
behandlingen av saken. 
 
Styrets enstemmige 
 
Vedtak:  
Styret tar Konsernrevisjonens rapport 12/2017 om forvaltning av Gat i helseforetaket, og 
de tiltak som helseforetaket gjennomfører for å følge opp rapportens anbefalinger, til 
etterretning. 
 
Sak 28/2018 Parkeringsordning for ansatte og besøkende 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
1. Som hovedprinsipp skal pasienter og ansatte betale for kostnader ved parkering basert 

på selvkost. 
2. Parkeringsordningen ved Kongsberg, Drammen og Bærum videreføres. 

Det innføres gebyr for ansatteparkering ved Ringerike sykehus samt gebyr for 
besøkende og ansatte ved Blakstad sykehus. Ved perifere lokasjoner videreføres gratis 
parkering. 

3. Gebyrsatser og organisering av parkering vedtas av administrerende direktør. 
 

Sak 29/2018 Fullmakt i Vestre Viken - signaturrett 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Signaturretten for Vestre Viken innehas av styreleder Torbjørn Almlid og administrerende 
direktør Lisbeth Sommervoll fra og med 7. mai 2018. 

 
Orienteringer 
 
Sak 30/2018 Orienteringer  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 

 
Andre orienteringer 

• Nytt sykehus i Drammen  
o Risikovurderinger  
o Ensengsrom  
o Status 

 
Orientering ved prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen. 
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Styret ber om at prosjektet arbeider videre med å tilrettelegge for fleksibilitet for 
sengekapasitet innenfor de vedtatte rammer for nytt sykehus i Drammen. 
 
 

• Tyrifjord – døgnseksjon i Avdeling for rus og avhengighet 
 

• Status avdeling for klinisk patologi 
 
Sak 31/ 2018 Evaluering av styrets arbeid 
 
Drøfting med bakgrunn i styrets instruks jfr styrets møter pkt 7. 
Styremøtes ble vedtatt lukket med hjemmel i Helseforetaksloven § 26 a pkt 1.  
 
Eventuelt 
Ingen saker under dette punktet. 
 
 
 
 
 
 
Blakstad, 3. mai 2018 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
Harald Bergan  Cathrine Winsnes Lange  John Egil Kvamsøe 
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 Dato: 7. juni 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken  
 
Møtested: Styremøte 

Dato: 7. juni 2018 

Tidspunkt: Kl. 12 – 1300  

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder  
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder – på telefon 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem – på telefon  
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem  
Cathrine Winsnes Lange  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
 
Brukerrepresentantene Toril Krogsund deltok som observatør med møte og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør 
Kari Jussie Lønning Direktør kompetanse 
Halfdan Aass Direktør fag 
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og kommunikasjon 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
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Sak 32/ 2018 Vedrørende forelegg ilagt Vestre Viken HF 
 
Møtet ble vedtatt lukket med hjemmel i styrets instruks jfr styrets møter pkt 7. 
og helseforetaksloven § 26 a pkt 3.  
 
Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av ansattrepresentantene, Harald Bergan, John 
Egil Kvamsøe og Cathrine Winsnes Lange, i styret: Sør-Øst politidistrikts forelegg datert 22. 
mai 2018 vedtas. 
 
Styret stemte over forslaget. 3 stemte for forslaget, og forslaget falt. 
 
Styret stemte deretter over styreleders forslag til vedtak: Sør-Øst politidistrikts forelegg 
datert 22. mai 2018 vedtas ikke. 
 
5 stemte for forslaget. Forslag til innstilling ble dermed vedtatt mot 3 stemmer. 
 
Styrets vedtak: 
Sør-Øst politidistrikts forelegg datert 22. mai 2018 vedtas ikke. 
 
 
 
 
 
Drammen, 7. juni 2018 
 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
Harald Bergan  Cathrine Winsnes Lange  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  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr mai 2018 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 34/2018 27.06.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
1. Styret tar virksomhetsrapport pr mai 2018 til orientering. 

 
 
 
 
 
 

 
Drammen, 20. juni 2018 

 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 14. juni 2018 
Saksbehandler: Merete Bjørkenes 
  
   
    
  

 
  

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 
 
Administrerende direktør legger fram rapportering pr mai i tråd med styrets årshjul.  
 
Saksutredning 
 
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning per 31.mai 2018 er 
oppsummert i måltavlen under:  
 

 
 *Prognose ventetid avviklet for pasienter PHR er ventetid ved årets slutt 
 
 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 11 596 80 627 200 000

Mål 6 667 73 333 200 000

Avvik 4 929 7 294

I fjor 27 151 119 054 152 336

2 Virkelig 8 678 46 029 108 400

Mål 9 118 46 104 108 462

Avvik -440 -75 -62 

I fjor 9 489 45 403 104 720

3 Virkelig 13 201 67 504 159 540

Mål 12 314 66 016 153 920

Avvik 887 1 488 5 620

I fjor 13 515 64 294 148 083

4 Virkelig 6 529 32 291 76 320

Mål 6 106 32 734 76 320

Avvik 423 -443 0

I fjor 6 856 33 735 71 749

5 Virkelig 59 59 56

Mål 56 56 56

Avvik 3 3 0

I fjor 56 55 57

6 Virkelig 49 47 40

Mål 40 40 40

Avvik 9 7 0

I fjor 52 48 45

7 Virkelig 1,9 % 2,0 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,9 % 2,0 % 0,0 %

I fjor 2,6 % 1,2 % 1,5 %

8 Virkelig 1,1 % 2,2 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 1,0 % 1,3 % 1,3 %

9 Virkelig 7 059 7 076 7 153

Mål 7 065 7 042 7 153

Avvik -6 34 0

I fjor 7 091 7 094 7 179

10 Virkelig 7,3 8,2 7,0

Mål 6,8 7,4 7,0

Avvik 0,5 0,8 -0,0 

I fjor 7,4 8,2 7,7

11 Virkelig 2,0 % 2,2 % 2,0 %

Mål 1,9 % 1,9 % 2,0 %

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

I fjor 2,1 % 2,0 % 2,1 %

AKTIVITET Barne- og 
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

HR
AML brudd
ANDEL

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

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 
(neste måned)

AKTIVITET Voksenpsykiatri 
og rusbehandling Polikliniske 
konsultasjoner
ANTALL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for 
pasienter totalt - somatikk
DAGER

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)  
Eks. pensjonsreduksjon og utsatt 
gevinst ved salg

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:postmottak@vestreviken.no
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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. 

 

Økonomi 
Resultat fra ordinær drift viser et overskudd på 80,6 MNOK, som er 7,3 MNOK foran budsjett. I 
mai er resultatkrav fra ordinær drift redusert med 10 MNOK knyttet til utsatt salg av eiendom.  
Resultatkrav fra ordinær drift vil øke tilsvarende iden måned salget sluttføres.  I tillegg til 
ordinær drift kommer reduserte pensjonskostnader med 31,4 MNOK.  Dette gir et totalt 
overskudd pr 31.mai på 112 MNOK.   
  
Overskuddskrav for 2018 er på 200 MNOK.  Det er i januar 2018 foretatt en ny aktuarberegning, 
som gir en total reduksjon i pensjonskostnader på 75,2 MNOK for året. Endrede 
renteforutsetninger er årsaken til kostnadsreduksjonen. På grunn av endrede 
pensjonsforutsetninger er prognosen for året 275,2 MNOK.  Regjeringen har foreslått å redusere 
basisrammen til Helse Sør-Øst RHF med 592,1 mill. kroner som følge av reduserte 
pensjonskostnader. Denne reduksjonen vil bli fordelt HFene, og effekten vil inntas ved 
rapporteringen per juni.   
 
Prognosen eksklusiv pensjonsreduksjonen er 200 MNOK og i tråd med overskuddskrav for 
2018.  Prognosen forutsetter at innføring av ny finansieringsordning for laboratorievirksomhet 
gjøres nøytral for foretaket i tråd med budsjettforutsetninger. Helse Sør-Øst RHF vil avvente 
resultatene etter 1. halvår før de vurderer eventuelle korreksjoner overfor foretakene. Det er 
risiko for at VVHF ikke blir fullt ut kompensert for den negative effekten.  
 
Driftsinntekter (eks basisramme) er 17,9 MNOK bedre enn budsjett og 105,2 MNOK foran 
samme periode i fjor. ISF-inntekter inkludert H-resepter er 11,8 MNOK foran budsjett, og må 
sees i sammenheng med økte medikamentkostnader. Inntekter for polikliniske 
laboratorieundersøkelser pr mai er om lag 11,1 MNOK mindre enn aktiviteten skulle tilsi som 
følge av de reduserte takstene.  
 
Driftskostnader inklusive finans er 10,6 MNOK høyere enn budsjettert, og 117 MNOK høyere 
enn samme periode i fjor.  Overforbruket er knyttet til varekost (inklusiv medikamenter), andre 
driftskostnader og lønn. Medikamentkostnader inkludert H-resepter er 8,5 MNOK over budsjett 
per mai og møter til dels inntektsavviket nevnt over. Andre driftskostnader er 11,5 MNOK over 
budsjett pr mai. Overforbruket på andre driftskostnader er i hovedsak knyttet til 
etterfakturering av vann på Lier, høye energikostnader, juridisk bistand og tap på kundefordring 
knyttet til selvbetalende pasienter og egenandeler. Lønnskostnader eksklusiv 
pensjonsreduksjonen er 4,5 MNOK høyere enn budsjett pr mai. 
 
Akkumulert pr mai har flere klinikker negative avvik. Klinikk Drammen sykehus har et negativt 
avvik på 16,2 MNOK, dog et positivt avvik i mai på 2,5 MNOK. Klinikk for medisinsk diagnostikk 
har et negativt avvik på 14,9 MNOK pr mai, hvorav om lag 11,1 MNOK skyldes endret 
refusjonsordning for laboratorieundersøkelser.  Begge klinikkene følges opp på tiltaksplaner for 
å forbedre økonomisk utvikling i 2018 og gangfart inn i 2019.  
 
Aktivitet   
DRG-poeng 
Samlet aktivitet hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 75 poeng bak budsjett, og 626 
poeng foran samme periode i fjor.  
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Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus 
Aktivitet innenfor voksenpsykiatri og rusbehandling målt i antall polikliniske konsultasjoner er 
1488 foran budsjett hittil i år, og er 3210 konsultasjoner foran samme periode i fjor.   
Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 443 konsultasjoner bak budsjett, 
og er 1444 konsultasjoner bak samme periode i fjor.  Det er fokus på produktivitetsforbedringer 
og det er satt inn tiltak for å øke behandlinger i barne- og ungdomspsykiatrien.  
 
Kvalitet  
Ventetid somatikk 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 59 dager.  Dette er høyere 
enn målet på 56 dager, og også høyere enn pr. mai i fjor. Det er spesielt lang ventetid innen øye 
og det iverksettes tiltak som vil kunne redusere ventetiden. 
 
Ventetid psykisk helse og rus 
Gjennomsnittlig ventetid for psykisk helsevern og rus er 47 dager hittil i år. Dette er marginalt 
bedre enn i fjor, men fortsatt vesentlig over målet på 40 dager innen utgangen av 2018. 
Ventetiden er lengst innen barne- og ungdomspsykiatrien. Der er imidlertid ventetiden pr. mai 
redusert med 4 dager sammenliknet med samme periode i fjor.  Her er det således en positiv 
utvikling.  Det er iverksatt, og planlegges med, flere tiltak som bidrar til at målsatt ventetid på 40 
dager kan nås innen utløpet av året.  
 
Fristbrudd 
Andel avviklet med fristbrudd er 2,0 % hittil i år, og er fortsatt høyere enn målet. Halvparten av 
fristbruddene i mai er ved øyeavdelingen som fortsatt ligger høyt. Antall ventende pasienter som 
står med fristbrudd viser en nedgang i mai måned. Kapasiteten ved øyeavdelingen er presset, 
men det har vært gjort ekstra innsats for å få redusert fristbruddene. Ellers er fristbruddene 
spredt på ulike avdelinger innen somatikk. Det er tilfredsstillende lav andel fristbrudd innen 
psykisk helsevern og rusbehandling. 

 
Korridorpasienter 
Andel korridorpasienter innen somatikk gikk klart ned i mai (1,1 %) sammenliknet med 
tidligere i år. Andelen hittil i år er 2,2 %, som er høyere enn i fjor. Det er høyest andel 
korridorpasienter ved Ringerike sykehus (3,9 % hittil i år) mens Drammen sykehus også har 
hatt en relativt høy andel (2,4 %). Andelen i mai betyr at gjennomsnittlig 7 pasienter hver 
morgen var korridorpasienter i Vestre Vikens somatiske sykehus. Det arbeides kontinuerlig med 
å gjøre opphold i korridor så få og korte som mulig.  Ved Ringerike vil det iverksettes et 
forbedringsprosjekt over sommeren. 
 
HR  
Brutto månedsverk 
Totale brutto månedsverk i juni er 7059. Dette er 6 månedsverk mindre enn budsjettert, og 
lavere enn samme periode i fjor. Brutto månedsverk hittil i år er 7076, som er 34 over budsjett 
og 18 færre enn pr mai i fjor.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet i april måned er 7,3 % og akkumulert 8,2 %, som overstiger måltallet på 7,4 %,  og 
er på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Det planlegges ytterligere tiltak  i samarbeid 
med NAV for å få ned fraværsnivået. 
 
AML-brudd 
Det var 1996 AML-brudd i mai. Dette tilsvarer AML-brudd på 2,0 % av alle vakter i foretaket.  
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Risikovurdering  
Risikovurdering i forbindelse med budsjett 2018 er oppdatert pr mai med faktiske forhold. 
Vurderinger er foretatt av ledelsen. 
 

 
 
Tiltak for å redusere risiko: 

 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Mai måned viser en fortsatt positiv utvikling for økonomien. Kvalitetsindikatorene viser fortsatt 
tall som ikke er i tråd med mål.  Sykefraværet er på vei ned, men fortsatt høyere enn målet.   
  

Risk 
ID

Tiltak

1
Tiltak i  kl inikkene og ekstraordinær oppfølging av 
enkelte klinikker

2 Omstil l ingstiltak i  kl inikken
3 Tiltak i  PHR for å øke aktivitet 

4 Aktiv oppfølging av legemiddelbruk også gjennom 
økonomistyring

5 Aktiv oppfølging av legemiddelbruk også gjennom 
økonomistyring

6 Løpende dialog med HSØ
7 Korte ventetider og god kvalitet
8 Løpende dialog med HSØ

9 Omstil l ingstiltak i  kl inikkene
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Utviklingen innen barne- og ungdomspsykiatrien er positiv, men fortsatt for lange ventetider. 
Klinikk for psykisk helse og rus følges tett opp på iverksettelse av handlingsplaner for bedret 
aktivitet og reduserte ventetider. 
 
Klinikkene Drammen sykehus og medisinsk diagnostikk følges fortsatt tett opp. Det er uløste 
utfordringer i klinikkene og det jobbes med ytterligere tiltak.   
 
Administrerende direktør opprettholder budsjettert resultatmål i prognosen. Det er flere 
risikomomenter knyttet til måloppnåelse. Resultatutviklingen ved Drammen sykehus, 
kompensasjon for tap på laboratorietakster, juristkostnader og prosesskostnader knyttet til 
patologisaken, samt tilbakebetaling av feilaktige refusjoner fra Helfo tidligere år er forhold som 
kan gi negative resultateffekter. Positive resultater innen psykiatrien og på fellesområder møter 
til dels disse faktorene i tillegg til de pågående aktivitetene for å bedre resultatutviklingen.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapport pr mai til orientering.  
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapportering pr mai 2018 
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 Virksomhetsrapportering  

pr mai 2018 
 

Vedlegg til styresak 34/2018  
Vestre Viken  

 
 

Pr 14.juni 2018 
 



Innledning 

• Presentasjonen viser utvikling og status pr. 
mai  
– Resultat 
– Aktivitet 
– HR  
– Styringsparametre 
 

• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ 

2 



Ny aktuarberegning januar 2018 

3 

• Det ble i januar 2018 foretatt en ny aktuarberegning, som gir en total 
reduksjon i pensjonskostnader på 75,2 MNOK. Endrede renteforutsetninger 
er årsaken til kostnadsreduksjonen.  

• 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 ift budsjett. 

• Regjeringen har foreslått å redusere basisrammen til Helse Sør-Øst RHF 
med 592,1 mill. kroner som følge av reduserte pensjonskostnader. Denne 
reduksjonen vil bli fordelt HFene, og effekten vil inntas ved rapporteringen 
per juni.   

Budsjett 2018 (juni 2017 aktuar) 784 818 000
Endring januar aktuar -75 244 000 
Ny aktuar januar 2018 709 574 000



 Kommentarer pr mai 2018 
• Resultat hittil i år viser et overskudd på 112 MNOK. Av dette er 

31,4 MNOK knyttet til lavere pensjonskostnader.  
• Resultatkrav fra ordinær drift er redusert i mai med 10 MNOK 

knyttet til utsatt salg av eiendom.  Resultatkrav fra ordinær 
drift vil økes tilsvarende når eiendom selges.  

• Resultat fra ordinær drift viser et overskudd på 80,6 MNOK, 
som er 7,3 MNOK foran budsjett.  
– Driftsinntekter (eks basisramme) er 17,9 MNOK bedre enn budsjett  
– driftskostnader inkl. finansområdet er 10,6 MNOK høyere enn 

budsjettert 

• Resultatet hittil i år inkluderer tap på ca. 11,1 MNOK knyttet til 
innføring av ny refusjonsordning for polikliniske 
laboratorieundersøkelser. 
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Måltavle pr mai – Økonomi og aktivitet 

5 Økonomi – Resultat fra ordinær drift eks. pensjonsreduksjon og utsatt gevinst ved salg 

        

1 Virkelig 11 596 80 627 200 000

Mål 6 667 73 333 200 000

Avvik 4 929 7 294

I fjor 27 151 119 054 152 336

2 Virkelig 8 678 46 029 108 400

Mål 9 118 46 104 108 462

Avvik -440 -75 -62 

I fjor 9 489 45 403 104 720

3 Virkelig 13 201 67 504 157 280

Mål 12 314 66 016 153 920

Avvik 887 1 488 3 360

I fjor 13 515 64 294 148 083

4 Virkelig 6 529 32 291 76 320

Mål 6 106 32 734 76 320

Avvik 423 -443 0

I fjor 6 856 33 735 71 749

AKTIVITET Barne- og 
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

AKTIVITET Voksenpsykiatri 
og rusbehandling Polikliniske 
konsultasjoner
ANTALL

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)  
Eks. pensjonsreduksjon og utsatt 
gevinst ved salg



Måltavle pr mai – Kvalitet 
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5 Virkelig 59 59 56

Mål 56 56 56

Avvik 3 3 0

I fjor 56 55 57

6 Virkelig 49 47 40

Mål 40 40 40

Avvik 9 7 0

I fjor 52 48 45

7 Virkelig 1,9 % 2,0 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,9 % 2,0 % 0,0 %

I fjor 2,6 % 1,2 % 1,5 %

8 Virkelig 1,1 % 2,2 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 1,0 % 1,3 % 1,3 %

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

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for 
pasienter totalt - somatikk
DAGER

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

 *Prognose ventetid avviklet for pasienter PHR er ventetid ved årets slutt 
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Måltavle VVHF pr mai – HR 

9 Virkelig 7 059 7 076 7 153

Mål 7 065 7 042 7 153

Avvik -6 34 0

I fjor 7 091 7 094 7 179

10 Virkelig 7,3 8,2 7,0

Mål 6,8 7,4 7,0

Avvik 0,5 0,8 -0,0 

I fjor 7,4 8,2 7,7

11 Virkelig 2,0 % 2,2 % 2,0 %

Mål 1,9 % 1,9 % 2,0 %

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

I fjor 2,1 % 2,0 % 2,1 %

HR
AML brudd
ANDEL

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 
(neste måned)

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose



Resultat 

• Resultat hittil i år viser et overskudd på 112 MNOK. Av dette er 31,4 MNOK knyttet til lavere 
pensjonskostnader.  Resultat fra ordinær drift gir et overskudd på 80,6 MNOK, som er 7,3 
MNOK bedre enn budsjett, når utsatt budsjettert gevinst ved salg på 10 MNOK er trukket i fra 
resultatkravet. 

• Resultat fra ordinær drift i mai viser et overskudd på 11,6  MNOK, som er 5 MNOK bedre enn 
budsjett når utsatt budsjettert gevinst holdes utenfor resultatkravet. 8 



Resultatutvikling pr måned VVHF totalt 
(fra ordinær drift) 
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Viser resultatutvikling fra ordinær drift pr måned. 
Resultatet er korrigert for reduserte pensjonskostnader og utsatt salg av 
eiendom i 2018.  



Prognose for året 
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Resultatprognose pr mai viser et overskudd på 275,2 MNOK inkludert 
reduserte pensjonskostnader på 75,2 MNOK.  
 
Resultatprognose fra ordinær drift er 200 MNOK og ihht budsjett.   

pr mai 2018
Budsjett

2018
Estimat

2018 Avvik
Avviks 

%

Basisramme - 5 404 664 - 5 404 664  0 %

ISF inntekter - 2 620 332 - 2 632 359  12 027 0 %

Gjestepasient inntekter - 128 222 - 141 335  13 113 10 %

Øvrige driftsinntekter - 780 791 - 755 791 - 25 000 -3 %

SUM Inntekter - 8 934 009 - 8 934 149  140 0 %

Varekostnader  1 166 318  1 196 318 - 30 000 -3 %

Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  631 323  601 323  30 000 5 %

Innleid arbeidskraft  19 996  19 996  0 %

Lønnskostnader  5 684 854  5 681 354  3 500 0 %

Avskrivninger og nedskrivninger  273 931  273 931  0 %

Andre driftskostnader  949 972  954 612 - 4 640 0 %

Netto finanskostnader  7 615  6 615  1 000 13 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 734 008  8 734 149 - 141 0 %

Resultat fra ordinær drift - 200 000 - 200 000  0 %

Pensjonsendring (januar aktuar)  - 75 244  75 244
Resultat - 200 000 - 275 244  75 244 -27 %



Budsjettavvik per klinikk eks. pensjonskostnader og gevinst 

• Klinikker markert med grønt  har resultater som er bedre enn eller i tråd med  
budsjett.  

• Klinikker markert med gult har avvik mot budsjett som ikke er mer enn -0,5%, 
av  totale budsjettert driftskostnader i perioden.   

• Klinikker med avvik som utgjør mer enn ca 0,5 % av totale budsjettert 
driftskostnader i perioden vises med rødt.   11 

 
 
 



• Brutto 
månedsverk er 34 
over plan hittil i år 
 

• Brutto 
månedsverk i juni 
er 6 under plan 
 
• Brutto 
månedsverk i juni 
er 32 månedsverk  
lavere enn i juni i 
fjor 

Brutto månedsverk 2018 
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pr juni 2018 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Hittil 
i år

Sum VVHF 2018 7 118 7 065 7 099 7 048 7 065 7 059 7 076

Endring fra forrige måned -5 -54 34 -50 17 -6 

Plan 2018 7 014 7 001 7 071 7 064 7 035 7 065 7 042

Avvik i forhold til plan 104 64 28 -16 30 -6 34

Utvikling 2017 7 106 7 071 7 112 7 103 7 081 7 091 7 094
Endring i år ift samme periode 13 -6 -13 -55 -16 -32 -18 



Sykefravær totalt VVHF 2018 

• Sykefravær i april 2018 er høyere enn plan, og er på samme nivå som i 
april i fjor. 

• Sykefravær rapporteres etterskuddsvis. 
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AML-brudd 
 

14 

• Mål for året er en reduksjon på om lag 6 % i forhold til i fjor. Det er 
flere AML brudd hittil i år enn målet. 

• Antall AML-brudd er lavere i mai enn samme periode i fjor. 



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 foran budsjett hittil i år. 



Prioriteringsregel 
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Antall polikliniske konsultasjoner hittil i 
år viser en økning på 1,8 % i PHR og 3,2 
% i somatikk i forhold til i fjor. BUP og 
TSB viser en reduksjon i forhold til 
samme periode i fjor.   

Ventetid i PHR er lavere enn i 
somatikk.  Ventetid i somatikk er 
høyere i år enn i fjor, mens PHR 
samlet sett viser en reduksjon i 
forhold til samme periode i fjor. 

pr mai

Hittil i år Hittil i fjor

Faktisk 
endring fra i 

fjor

Budsjettert 
endring fra i 

fjor
Budsjett 
hittil i år

Avvik mot 
budsjett

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk 177 052 171 630 3,2 % 2,1 % 175 273 1,0 %

VOP 54 249 50 106 8,3 % -0,7 % 49 734 9,1 %
BUP 32 291 33 735 -4,3 % -3,0 % 32 734 -1,4 %
TSB 13 255 14 188 -6,6 % -0,9 % 14 054 -5,7 %
SUM PHR 99 795 98 029 1,8 % -1,5 % 96 522 3,4 %

Ventetid
Somatikk 59 55 6,5 % 1,6 % 56 4,8 %

VOP 45 45 0,9 % -10,5 % 40 12,8 %
BUP 55 58 -5,5 % -30,9 % 40 36,7 %
TSB 25 42 -39,7 % -4,9 % 40 -36,6 %
SUM PHR 47 48 -2,7 % -17,5 % 40 17,9 %



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk 

Gjennomsnittlig ventetid somatikk 
hittil i år er 59 dager. Mål er 56 
dager.  
 
Gjennomsnittlig ventetid ved 
samme periode i fjor var på 55 
dager. 
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Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp somatikk
Somatikk totalt 59 56 55
Drammen sykehus 65 60 60
Bærum sykehus 53 52 51
Ringerike sykehus 49 51 47
Kongsberg sykehus 44 44 45



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR 

• Mål for ventetid innenfor PHR 
er 40 dager.  Gjennomsnittlig 
ventetid hittil i år er 47 dager.  

• Total ventetid i denne måned 
er 49 dager.  

19 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp PHR
Psykisk helse og rus 47 40 48

VOP 44 40 44
BUP 54 40 58
TSB 38 40 46



Andel fristbrudd avviklet 

Total andel fristbrudd denne måned var på  
1,9 %.  Dette er 0,2 % lavere enn forrige 
måned, men 0,7 % lavere enn samme periode i 
fjor.   
 
Mål for fristbrudd er 0%. 
 
Andel fristbrudd avviklet i perioden, og tall pr måned er 
tilpasset rapportering til HSØ (dvs. eks. FØD og FYS). 20 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Andel avviklet fristbrudd 
Vestre Viken HF totalt 2,0 % 0,0 % 1,2 %

Somatikk 2,2 % 0,0 % 1,2 %
Psykisk helsevern og rus 0,2 % 0,0 % 0,2 %

pr klinikk
Drammen sykehus 3,3 % 0,0 % 1,6 %
Bærum sykehus 0,5 % 0,0 % 0,5 %
Ringerike sykehus 1,0 % 0,0 % 1,7 %
Kongsberg sykehus 0,7 % 0,0 % 0,4 %
Psykisk helse og rus 0,2 % 0,0 % 0,2 %



Andel korridorpasienter somatikk  
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Andel korridorpasienter somatikk er på 
1,1% denne måned. Andel i samme periode 
i fjor var på 1,0 %. 
Hittil i år er andel korridorpasienter 2,2 %. 
Dette er 0,9 % høyere enn hittil i fjor. 
Mål for korridorpasienter er 0%. 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Andel korridorpasienter somatikk
Somatikk 2,2 % 0,0 % 1,3 %
Drammen sykehus 2,4 % 0,0 % 1,1 %
Bærum sykehus 0,9 % 0,0 % 0,7 %
Ringerike sykehus 3,9 % 0,0 % 2,6 %
Kongsberg sykehus 1,2 % 0,0 % 1,8 %



Andel epikriser sendt innen 7 dager 
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Andel epikriser sendt innen 7 dager er 86 % 
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

Andel epikriser innen 7 dager
VV totalt 87 % 95 % 87 %
Drammen sykehus 87 % 95 % 87 %
Bærum sykehus 87 % 95 % 86 %
Ringerike sykehus 90 % 100 % 90 %
Kongsberg sykehus 89 % 95 % 89 %
Psykisk helse og rus 73 % 100 % 75 %



Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning 
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Andel timeavtale sammen med 
bekreftelse av mottatt 
henvisning er 88 % i april 
måned.  Målet er 90 %. 
 
Andel timeavtale rapporteres 
etterskuddsvis en måned. 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Timeavtale sammen med bekreftelse
VV totalt 89 % 90 % 84 %
Drammen sykehus 88 % 90 % 81 %
Bærum sykehus 90 % 90 % 90 %
Ringerike sykehus 88 % 90 % 83 %
Kongsberg sykehus 92 % 90 % 85 %
Psykisk helse og rus 87 % 90 % 87 %



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 49 
denne måned.  Dette er 33 flere enn 
samme måned i fjor, og 8 flere enn i 
forrige måned.   
 
  

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Antall ventende over 12 måneder totalt
VV totalt 33 0 20
Drammen sykehus 23 0 13
Bærum sykehus 6 0 4
Ringerike sykehus 2 0 2
Kongsberg sykehus 2 0 1
Psykisk helse og rus 0 0 1



Investeringer 
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Investeringer omstillingsprosjekter psyk. 46 409                    48 000                    

Drammen DPS 3 667                      -                          

Investeringer Drammen Sykehus 902                         -                          

Øvrige Bygginvesteringer (BRK prosjektet)
Klinikk BS 4 663                      58 000                    
Klinikk KS 4 210                      26 000                    
Klinikk RS 1 394                      22 000                    
Bærum BUP -                          38 000                    
Planlegging BRK 23                            500                         

Sum øvrige bygginvesteringer 10 291                    144 500                  

Sum andre investeringer 25 367                    55 500                    

Sum IKT-investeringer 4 385                      24 000                    

Egenkapital innskudd pensjon -                          18 000                    

Sum investeringsramme VVHF 91 021                    290 000                  

Investeringer annen finansiering
Gave-/fondsfinansierte øvrige investeringer 1 738                      
Leasing-MTU 2 769                      70 000                    
Leasing Ambulanser 1 921                      15 000                    
Leasing mammografibuss -                          25 000                    

Sum investeringer annen finansiering 6 428                      110 000                  

Sum investeringsramme VVHF, inkl. annen finasiering 97 449                    400 000                  

Tall i hele 1000 kr
Regnskap hittil 

2018
Revidert 

budsjett 2018
En foreløpig prognose 
tilsier at planlagte 
investeringer vil 
gjennomføres i tråd med 
budsjett, med mindre  
justeringer innenfor de 
respektive områdene. 
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 1.tertial 2018 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 35/2018 27.06.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
1. Styret tar virksomhetsrapport pr 1.tertial 2018 til orientering. 

 
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å iverksette bestillinger innen MTU, IKT og 

bygg for inntil 80 MNOK for leveranse i 2019. 
 
 
 
 
 

 
Drammen, 20. juni 2018 

 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 12. juni 2018 
Saksbehandler: Sheryl Swenson 
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Bakgrunn 
 
Administrerende direktør legger fram 1. tertialrapportering i tråd med styrets årshjul.  
 
Saksutredning 
 
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning per 30.april 2018 er 
oppsummert i måltavlen under:  

 
 
 
 
 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 16 673 58 531 200 000

Mål 16 667 66 667 200 000

Avvik 6 -8 136

I fjor 8 876 91 903 152 336

2 Virkelig 9 503 37 287 108 661

Mål 9 582 36 986 108 462

Avvik -79 301 199

I fjor 7 858 35 914 104 720

3 Virkelig 14 281 54 303 157 280

Mål 13 682 53 702 153 920

Avvik 599 601 3 360

I fjor 10 130 50 779 148 083

4 Virkelig 6 963 25 762 76 320

Mål 6 784 26 628 76 320

Avvik 179 -866 0

I fjor 5 052 26 879 71 749

5 Virkelig 60 59 56

Mål 56 56 56

Avvik 4 3 0

I fjor 56 55 57

6 Virkelig 52 47 40

Mål 40 40 40

Avvik 12 7 0

I fjor 51 48 44

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 1,1 % 0,8 % 1,5 %

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 0,8 % 1,4 % 1,3 %

9 Virkelig 7 065 7 079 7 153

Mål 7 035 7 037 7 153

Avvik 30 42 0

I fjor 7 081 7 094 7 179

10 Virkelig 8,0 8,5 7,0

Mål 7,5 7,6 7,0

Avvik 0,5 0,9 -0,0 

I fjor 8,3 8,4 7,7

11 Virkelig 2,1 % 2,2 % 2,0 %

Mål 2,1 % 1,9 % 2,0 %

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

I fjor 2,2 % 2,0 % 2,1 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)  
Eks. pensjonsreduksjon og 
gevinst ved salg

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for 
pasienter totalt - somatikk
DAGER

AKTIVITET Voksenpsykiatri 
og rusbehandling Polikliniske 
konsultasjoner
ANTALL

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

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 
(neste måned)

HR
AML brudd
ANDEL

AKTIVITET Barne- og 
ungdomspsykiatri
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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Økonomi 
Totalresultat pr 30.april viser et overskudd på 94,1 MNOK.  Av dette er 10,5 MNOK knyttet til 
gevinst ved salg av eiendom (som er budsjettert i mai) og 25,1 MNOK knyttet til reduserte 
pensjonskostnader. Resultat fra underliggende drift gir et overskudd på 58,5 MNOK, som er 8,1 
MNOK bak budsjett.  
 
Overskuddskrav for 2018 er på 200 MNOK.  Det er i januar 2018 foretatt en ny aktuarberegning, 
som gir en total reduksjon i pensjonskostnader på 75,2 MNOK for året. På grunn av endrede 
pensjonsforutsetninger er prognosen for året 275,2 MNOK.  Endrede renteforutsetninger er 
årsaken til kostnadsreduksjonen. I samsvar med instruks fra HSØ er pensjonskostnader i 2018 
bokført i tråd med ny aktuarberegning.  Dette gir en besparelse på 6,3 MNOK pr måned. 
Besparelsen føres på egen linje i resultatet, da det er en endret forutsetning i forhold til budsjett. 
Prognosen for året er forbedret med reduksjonen, i tråd med instruks fra eieren. 
 
Prognosen eksklusiv pensjonsreduksjonen er 200 MNOK i tråd med overskuddskrav for 2018.  
Prognosen forutsetter at innføring av ny finansieringsordning for laboratorievirksomhet gjøres 
nøytral for foretaket i tråd med budsjettforutsetninger. Effektene av endringer i 
refusjonsordning følges nøye med både lokalt, og regionalt.  Det pågår arbeid regionalt for 
kartlegging av de økonomiske effekter for helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF avventer 
resultatene for 1. halvår 2018 før de vurderer eventuelle korreksjoner overfor foretakene. Det er 
risiko for at VVHF ikke blir fullt ut kompensert for den negative effekten. 
 
Driftsinntekter (eks basisramme) er 14,0 MNOK bedre enn budsjett og 93,8 MNOK foran samme 
periode i fjor. ISF-inntekter inkludert H-resepter er 15,4 MNOK foran budsjett, og må sees i 
sammenheng med økte medikamentkostnader. Inntekter for polikliniske 
laboratorieundersøkelser pr april er om lag 9,4 MNOK mindre enn aktiviteten skulle tilsi.  
 
Driftskostnader inklusive finans er 22,2 MNOK høyere enn budsjettert, og 112,1 MNOK høyere 
enn samme periode i fjor.  Overforbruket er hovedsakelig knyttet til varekost (inklusiv 
medikamenter) og andre driftskostnader.  Medikamentkostnader inkludert H-resepter er 14,2 
MNOK over budsjett per april og møter til dels inntektsavviket nevnt over. I april har flere 
klinikker rapportert om høye medikamentkostnader knyttet til nye godkjente legemidler. Det 
blir viktig å følge denne utviklingen fremover.  Andre driftskostnader er 12,1 MNOK over 
budsjett pr april. Overforbruket på andre driftskostnader er i hovedsak knyttet til 
etterfakturering av vann på Lier, høye energikostnader, juridisk bistand og tap på kundefordring 
knyttet til selvbetalende pasienter og egenandeler. Lønnskostnader eksklusiv 
pensjonsreduksjonen er 1,5 MNOK lavere enn budsjett pr april. 
 
Akkumulert pr april har de fleste klinikker positive avvik eller balanse. Klinikk Drammen 
sykehus har et negativt avvik på 18,7 MNOK og klinikk for medisinsk diagnostikk har et negativt 
avvik på 12 MNOK pr april, hvorav om lag 9,4 MNOK skyldes endret refusjonsordning for 
laboratorieundersøkelser.  Begge klinikkene følges opp på tiltaksplaner for å forbedre 
økonomisk utvikling i 2018 og gangfart inn i 2019.  
 
Aktivitet 
DRG-poeng 
Samlet aktivitet hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 301 poeng foran budsjett, og 
1373 poeng foran samme periode i fjor.  
 
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus 
Aktivitet innenfor voksenpsykiatri og rusbehandling målt i antall polikliniske konsultasjoner er 
601 foran budsjett hittil i år, og er 3524 konsultasjoner foran samme periode i fjor.   
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Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 866 konsultasjoner bak budsjett, 
og er 1117 konsultasjoner bak samme periode i fjor.  Det er fokus på produktivitetsforbedringer 
og er satt inn tiltak for å øke behandlinger barne- og ungdomspsykiatrien.  
 
Kvalitet  
Ventetid somatikk 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 59 dager.  Dette er høyere 
enn målet på 56 dager, og også høyere enn pr. april i fjor. Det er ikke iverksatt spesifikke tiltak, 
men klinikkene har stor oppmerksomhet rettet mot ventetidene.   
 
Ventetid psykisk helse og rus 
Gjennomsnittlig ventetid for psykisk helsevern og rus er 47 dager hittil i år. Dette er litt 
forbedring i forhold til i fjor, men målet er en betydelig reduksjon med ventetid ned til 40 dager 
mot slutten av året. Ventetiden innen psykisk helse og rus er særlig lang innen barne- og 
ungdomspsykiatrien, men den er redusert fra 58 til 56 dager hittil i år sammenliknet med i fjor. 
Tiltak innen barne- og ungdomspsykiatrien er å redusere tid før henvisning er vurdert, økt 
aktivitet, bedre planlegging av poliklinikk og økt andel av spesialister blant de ansatte. Det 
forventes gradvis effekt av disse tiltakene både på aktivitet og ventetid.  
 
Fristbrudd 
Andel avviklet med fristbrudd er 2,1 % hittil i år, og er fortsatt klart høyere enn målet. Som 
tidligere er det en betydelig del av fristbruddene innen øyeavdelingen. Aktiviteten ved 
øyeavdelingen er noe høyere enn i fjor, men kapasiteten er presset. Det er også lang ventetid hos 
avtalespesialistene. For å øke kapasiteten har man startet opplæring av sykepleiere til å gjøre 
medikamentinjeksjoner i øyet. Men det vil ta ytterligere noen måneder før etterslepet tas igjen. 
Det er tilfredsstillende lav andel fristbrudd innen psykisk helsevern og rusbehandling. 

 
Korridorpasienter 
I april var andel korridorpasienter i somatikk 2,0 %, altså et relativt høyt antall. Andelen hittil i 
år er 2,5 %, en økning fra 1,4 % i fjor. Det er høyest andel korridorpasienter ved Ringerike 
sykehus (4,5 % hittil i år) mens Drammen sykehus også har hatt en relativt høy andel (2,7 %).  
Korridorpasienter registreres hver morgen kl. 07.00. Lengden av oppholdet på korridor 
rapporteres ikke. Andelen i april tilsvarer at gjennomsnittlig 13 pasienter hver morgen var 
korridorpasienter i Vestre Vikens somatiske sykehus. Det er praktisk talt ikke korridorpasienter 
innen psykisk helsevern og rus.  
 
Det arbeides kontinuerlig med å gjøre opphold i korridor så få og korte som mulig. Det gjøres 
ved å utnytte samlet sengekapasitet på tvers av avdelinger, tilstrebe effektive pasientforløp og 
tett kontakt med kommunene omkring utskrivningsklare pasienter. I Drammen har et utbrudd 
av VRE-bakterier på medisinsk avdeling gjort at en rekke pasienter ikke har kunnet bli flyttet til 
andre sengeposter over noen måneder i vinter, det har medført høyere andel korridorpasienter. 
Det er omfordelt 4 senger i observasjonsposten fra kirurgiske fag til medisin, som også skal 
redusere korridorpasienter. Det er imidlertid utfordrende å unngå korridorpasienter ved høy 
aktivitet. Erfaringsmessig reduseres antallet videre utover våren og sommeren. 
 
HR  
Brutto månedsverk 
Totale brutto månedsverk i mai er 7065. Dette er 30 månedsverk mer enn budsjettert, og lavere 
enn samme periode i fjor. Brutto månedsverk hittil i år er 7079, som er 42 over budsjett og 15 
færre enn pr mai i fjor.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet i mars er 8 %. Dette er over mål på 7,5 %, men noe lavere enn mars i fjor.  
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AML-brudd 
Det var 2231 AML-brudd i april. Dette tilsvarer AML-brudd på 2,1 % av alle vakter i foretaket.  
 
Risikovurdering  
Risikovurdering i forbindelse med budsjett 2018 er oppdatert pr april med faktiske forhold. 
Vurderinger er foretatt av ledelsen og med involvering av de tillitsvalgte. 
 

 
 
Tiltak for å redusere risiko: 

 
 

Risk 
ID

Tiltak

1
Tiltak i  kl inikkene og ekstraordinær oppfølging av 
enkelte klinikker

2 Omstil l ingstiltak i  kl inikken
3 Tiltak i  PHR for å øke aktivitet 

4 Aktiv oppfølging av legemiddelbruk også gjennom 
økonomistyring

5 Aktiv oppfølging av legemiddelbruk også gjennom 
økonomistyring

6 Løpende dialog med HSØ
7 Korte ventetider og god kvalitet
8 Løpende dialog med HSØ

9 Omstil l ingstiltak i  kl inikkene
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Tertialvise rapporteringsområder  
 
Pakkeforløp for kreft 
Vestre Viken når målsettingen om at mer enn 70 % av pasienter som diagnostiseres med kreft, 
får diagnosen i pakkeforløp. Målet om at 70 % av pasientene skal få behandling innen standard 
forløpstid ble imidlertid ikke nådd i 1. tertial 2018. 59 % av kreftpasientene fikk behandling 
innen standard forløpstid i 1. tertial 2018. For pasienter som hadde hele sitt forløp innen Vestre 
Viken ble imidlertid 67 % behandlet innen standard forløpstid. Måloppnåelsen varierer mellom 
de ulike 26 pakkeforløpene. Det er behov for tettere oppfølging for å nå målet om forløpstider. 
Gode pasientforløp mellom Vestre Viken og Oslo universitetssykehus er en del av dette. 
 
Sykehusinfeksjoner 
Årets første prevalensundersøkelse viste en andel sykehusinfeksjoner på 3,6 % som er på nivå 
med tidligere. Av disse var 2,4 % ervervet i Vestre Viken. Arbeid med smittevern er en 
kontinuerlig forbedringsprosess. 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
Innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet følges opp 
 
HMS  
Utviklingen av indikatoren HMS – hendelser, sier noe om utviklingen av meldekulturen i 
foretaket. Det har vært noe økning de tre siste tertialene for denne indikatoren. HMS-hendelser 
fordelt på kategori viser at det de to siste tertialene er flere hendelser innenfor 
psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø enn vold og trusler. Det er fastsatt en ny indikator for 
vold og trusler som rapporteres til HSØ hvor psykiatri skilles fra øvrig virksomhet. Det er klart 
mest hendelser av denne typen innenfor psykiatri. 
 
Risikovurdering Oppdrag og bestilling 1. tertial 2018 
Vedlagt er risikovurdering av måloppnåelse for hovedmålene i Oppdrag og bestilling for 2018. 
Manglende måloppnåelse vedrørende korridorpasienter kommer med rød risiko. Det vises til 
egen omtale av tiltak. Sykefravær er likeledes høyt, det vises også her til egen omtale. Av 
miljømål er det viktig å ha oppmerksomhet på reduksjon av matsvinn.  
 
Eksterne tilsyn 
En rekke instanser fører tilsyn med ulike deler av foretakets virksomhet. Påviste avvik følges 
opp systematisk til lukning. Det vises til oversikt i vedlegg. 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Det er i april en positiv utvikling for økonomi, aktivitet og brutto månedsverk.  Flere av 
kvalitetsindikatorene viser fortsatt tall som ikke er i tråd med mål.  Sykefraværet er fortsatt 
høyt, men er lavere i mars enn ved samme periode i fjor. Det pågår aktiviteter knyttet til aktivt 
nærværsarbeid i klinikkene med støtte fra stabsressurser.   
  
Administrerende direktør konstaterer at utviklingen innen barne- og ungdomspsykiatrien er 
positiv, men tiltakene har en senere effekt enn ønskelig. Klinikk for psykisk helse og rus følges 
tett opp på iverksettelse av handlingsplaner for bedret aktivitet og reduserte ventetider. 
 
På bakgrunn av negative resultater i 2017 ble det satt i gang ekstraordinær oppfølging av 
klinikkene Drammen sykehus, Bærum sykehus og Klinikk for medisinsk diagnostikk. Klinikkene 
Drammen sykehus og medisinsk diagnostikk viser fortsatt negativ resultatutvikling, og følges 
tett opp. Klinikk Drammen sykehus og Klinikk for medisinsk diagnostikk har fortsatt uløste 
utfordringer, og arbeider med ytterligere tiltak.   
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Administrerende direktør opprettholder budsjettert resultatmål i prognosen. Det er flere 
risikomomenter knyttet til måloppnåelse. Resultatutviklingen ved Drammen sykehus, 
kompensasjon for tap på laboratorietakster, konsulentkostnader og prosesskostnader knyttet til 
patologisaken, samt tilbakebetaling av feilaktige refusjoner fra Helfo tidligere år er forhold som 
kan gi vesentlige negative resultateffekter. Positive resultater innen psykiatrien og på 
fellesområder møter til dels disse faktorene i tillegg til de pågående aktivitetene for å bedre 
resultatutviklingen.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapport pr 1.tertial til orientering.  
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapportering pr 1.tertial 2018 
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1 Økonomi og aktivitet 
 
Sammendrag 
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 1.tertial 2018. Resultatet for VVHF pr 1.tertial 
viser et akkumulert overskudd på 94,1 MNOK.  Av dette er 10,5 MNOK knyttet til gevinst ved 
salg av eiendom, som er budsjettert i mai, og 25,1 MNOK knyttet til lavere pensjonskostnader. 
Resultat eksklusiv gevinst ved salg av eiendom og pensjonsreduksjonen gir et overskudd på 58,5 
MNOK, som er 8,1 MNOK bak budsjett. Inntektssiden er 14 MNOK over budsjett, mens 
driftskostnader inklusive finans er 22,2 MNOK høyere enn budsjettert. 
 
I april måned var andel fristbrudd 2,1 %.  Fristbrudd hittil i år er 2,1 %.  Gjennomsnittlig 
ventetid for avviklet helsehjelp i april var 60 dager innenfor somatikk, 50 dager innenfor voksen 
psykiatri og 59 dager innenfor barne- og ungdomspsykiatrien.  Rus behandling har ventetid på 
24 dager, som er vesentlig lavere enn mål på 40 dager.   
 
Andre forhold  
Pensjonskostnader – ny aktuarberegning 
Det ble i januar 2018 foretatt en ny aktuarberegning, som gir en total reduksjon i 
pensjonskostnader på 75,2 MNOK. Endrede renteforutsetninger er årsaken til 
kostnadsreduksjonen. I tråd med instruks fra HSØ skal pensjonskostnader i 2018 bokføres i tråd 
med den nye aktuarberegningen.  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. 
 

   
 
Salg av Helgerud 
Salg av leiligheter med forkjøpsrett er budsjettert med en gevinst på 18 MNOK i mai måned.  Salg 
av flere leiligheter er gjennomført tidligere enn forutsatt, med en bokført gevinst på 10,5 MNOK 
pr april.  Gevinsten holdes utenfor ved rapportering av ordinær drift pr april, da salget er 
budsjettert i mai.   
 
I budsjettet ble det forutsatt at 50 % av leieboerne ville benytte seg av forkjøpsrett til 85 % av 
markedsverdien. Det er imidlertid signaler om at flere enn forventet vil benytte seg av 
forkjøpsretten. Prognosen for året er redusert med 1,5 MNOK knyttet til dette.   
 
De resterende leiligheter skal selges til Emma Hjorth. Forhandlinger med Emma Hjorth pågår og 
vil ferdigstilles etter at svarfristen for leiligheter med forkjøpsrett utgår. Budsjettert gevinst ved 
salg av disse leiligheter forutsetter at salget er til markedsverdi. Det er risiko knyttet til denne 
forutsetningen, da salget ikke er ferdigforhandlet. 
 
Innføring av ny refusjonsordning for laboratorievirksomhet 
I 2018 er det innført ny refusjonsordning for laboratorievirksomhet.  Innføring ble forutsatt 
budsjettnøytral.  Inntekter for polikliniske laboratorieundersøkelser pr april er om lag 9,4 
MNOK mindre enn aktiviteten skulle tilsi. Det estimeres at nye takster vil gi om lag 20-22 MNOK 
i mindre inntekter på årsbasis.  Prognosen forutsetter at innføring av ny finansieringsordning 
for laboratorievirksomhet gjøres nøytral for foretaket i tråd med budsjettforutsetninger. 

Pensjonsendring MNOK
Budsjett 2018 (juni 2017 aktuar) 784,8
Endring januar aktuar -75,2 
Ny aktuar januar 2017 709,6
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Effektene av endringer i refusjonsordning følges nøye med både lokalt, og regionalt.  Helse Sør-
Øst RHF avventer resultatene for 1. halvår 2018 før de vurderer eventuelle korreksjoner overfor 
foretakene. Det er risiko for at VVHF ikke blir fullt ut kompensert for den negative effekten. 
 
Patologisaken 
VVHF har mottatt varsel om tilbakebetaling av feilutbetalt refusjon fra HELFO, med svarfrist den 
28. mai.  Det er varslet et refusjonskrav inklusiv rente på 9,7 MNOK vedrørende feilutbetalt 
beløp i årene 2011-2017. Det ble avsatt 5,7 MNOK i 2017 resultatet knyttet til feil utbetalte 
refusjoner.  Foretaket har gitt sin tilbakemelding til Helfo og avventer videre dialog mht kravets 
endelige størrelse. Krav utover avsetningen på 5,7 MNOK vil få negativ resultateffekt i 2018 og 
er så langt ikke tatt høyde for i prognosen for året.  
 
I ekstraordinært styremøte den 18.april og på ny 7. juni besluttet styret å ikke vedta forelegg fra 
Sør-Øst politidistrikt. Skyldspørsmål i patologisaken skal avgjøres i rettssystemet.  Det er risiko 
knyttet til kostnader i forbindelse med rettsgangen og evt. forelegg, da dette ikke er tatt høyde 
for i budsjett.  
 

1.1 Økonomisk situasjon 
Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr 1.tertial 2018. 

 
* I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i 
regnskapet (debet og kredit).  Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd.  
Avvik vises som positiv der endring i forhold til budsjett er positiv for resultatutvikling.  
 
Resultat fra ordinær drift per 1.tertial viser et overskudd på 58,5 MNOK. Dette er 8,1 MNOK bak 
budsjett, og er 33,4 MNOK bak resultat per 1.tertial i fjor.  
 
Driftsinntekter er 14 MNOK foran budsjett, men driftskostnadene inklusive finanskostnader 
viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 22,2 MNOK hittil i år.  
 
Resultat fra ordinær drift i april måned viser et overskudd på 16,7 MNOK, som er i tråd med 
budsjett. Inntekter i april er 7,2 MNOK høyere enn budsjettert, og driftskostnader inklusiv finans 
viser et negativt avvik på 7,2 MNOK i forhold til budsjett.   
 

pr april 2018 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Regnskap
hittil i fjor

% endring 
i år ift i 

fjor

Basisramme - 444 616 - 444 616  - 1 766 890 - 1 766 890  0 % - 1 781 946 -1 %
ISF inntekter - 238 941 - 232 260  6 681 - 931 855 - 916 488  15 367 2 % - 851 905 9 %
Gjestepasient inntekter - 16 065 - 10 582  5 484 - 54 576 - 44 165  10 411 24 % - 43 159 26 %
Øvrige driftsinntekter - 60 244 - 65 203 - 4 959 - 248 142 - 259 883 - 11 741 -5 % - 245 692 1 %
SUM Inntekter - 759 866 - 752 661  7 205 - 3 001 462 - 2 987 426  14 036 0 % - 2 922 701 3 %

Varekostnader  102 656  92 592 - 10 064  378 436  358 036 - 20 400 -6 %  313 980 21 %
Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  54 108  56 813  2 706  204 632  213 212  8 580 4 %  196 421 4 %
Innleid arbeidskraft  586  1 009  423  3 958  3 991  32 1 %  10 805 -63 %
Lønnskostnader  478 020  484 374  6 353  1 939 970  1 941 553  1 582 0,1 %  1 933 143 0 %
Avskrivninger og nedskrivninger  22 619  22 453 - 166  88 802  88 077 - 725 -1 %  83 187 7 %
Andre driftskostnader  84 999  78 253 - 6 746  325 714  313 590 - 12 123 -4 %  291 826 12 %
Netto finanskostnader  207  501  294  1 418  2 301  883 38 %  1 452 -2 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  743 194  735 994 - 7 199  2 942 931  2 920 760 - 22 171 -1 %  2 830 814 4 %

Resultat fra ordinær drift - 16 672 - 16 667  6 - 58 531 - 66 667 - 8 136 -12 % - 91 888 -36 %

Gevinst ved salg (budsjettert i mai) - 1 500   1 500 - 10 500   10 500  - 15
Pensjonsendring (januar aktuar) - 6 270   6 270 - 25 081   25 081   
Resultat - 24 443 - 16 667  7 776 - 94 113 - 66 667  27 446 41 % - 91 903 2 %
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Resultatutvikling pr måned 

 
 
Resultat i mars og april er i tråd med eller bedre enn budsjettert, og er vesentlig høyere enn i 
begynnelsen av året.  
 
Driftsinntekter 

 
 
Hittil i år er driftsinntektene 14 MNOK foran budsjett, og 93,8 MNOK foran 1. tertial i fjor. ISF-
inntekter og gjestepasientinntekter er til sammen 25,8 MNOK foran budsjett, og øvrige 
driftsinntekter er 11,7 MNOK bak budsjett.  Av det negative avviket på øvrige driftsinntekter er 
9,4 MNOK knyttet til innføring av nye laboratorietakster.  Innføring av nye takster ble forutsatt 
budsjettnøytral for foretaket (se omtale ovenfor). 
    
Driftsinntekter i april måned er 7,2 MNOK foran budsjett. Det positive avviket er knyttet til 
høyere ISF-inntekter og gjestepasientinntekter enn budsjettert. Høye ISF-inntekter må sees i 
sammenheng med økte varekostnader. 
 

pr april 2018 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Regnskap
hittil i fjor

% endring 
i år ift i 

fjor

ISF inntekter - 238 941 - 232 260  6 681 - 931 855 - 916 488  15 367 2 % - 851 905 9 %
Gjestepasient inntekter - 16 065 - 10 582  5 484 - 54 576 - 44 165  10 411 24 % - 43 159 26 %

Polikliniske inntekter - 15 634 - 18 011 - 2 377 - 61 499 - 72 080 - 10 581 -15 % - 66 468 -7 %
Øremerket tilskudd ”Raskere tilbake”  1 172 - 1 287 - 2 459 - 3 876 - 3 875  0 % - 10 426 -63 %
Andre øremerkede tilskudd - 3 739 - 3 651  88 - 14 997 - 14 605  393 3 % - 15 721 -5 %
Utskrivningsklare pasienter - 1 083 - 869  214 - 7 544 - 5 407  2 137 40 % - 6 046 25 %
Andre driftsinntekter - 40 960 - 41 386 - 426 - 160 225 - 163 916 - 3 691 -2 % - 147 031 9 %

Øvrige driftsinntekter - 60 244 - 65 203 - 4 959 - 248 142 - 259 883 - 11 741 -5 % - 245 692 1 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 315 250 - 308 045  7 205 - 1 234 572 - 1 220 537  14 036 1 % - 1 140 756 8 %
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Driftskostnader inklusive finans 

 
 
Sum driftskostnader inklusive finans pr 1.tertial viser et negativt avvik mot budsjett på 22,2 
MNOK, og ligger 4 % over samme periode i fjor. Sum driftskostnader i april måned viser et 
negativt avvik mot budsjett på 7,2 MNOK.  
 
Varekostnader er 20,4 MNOK høyere enn budsjettert hittil i år. I april måned er varekostnader 
10,1 MNOK høyere enn budsjettert. Overforbruket hittil i år er i stor grad knyttet til 
medikamenter, men også implantater, laboratorierekvisita og andre medisinske forbruksvarer. 
Kostnader for medikamenter brukt i sykehus er 2,3 MNOK mer enn budsjettert pr april. Det er 
særlig kostnader knyttet til kreftmedisiner som forårsaker overforbruket. Kostnader for 
legemidler brukt utenfor sykehus (H-resepter) viser et negativt avvik mot budsjett på 11,9 
MNOK hittil i år. ISF-refusjoner knyttet til H-reseptmedikamenter viser et positivt avvik mot 
budsjett på 9,1 MNOK pr april. 
 
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er 8,6 MNOK lavere enn budsjettert pr 1.tertial. 
Kostnader i april måned er 2,7 MNOK lavere enn budsjettert. Det lave forbruket hittil i år er 
knyttet til lavere konserninterne gjestepasientkostnader, som er 11,1 MNOK lavere enn 
budsjettert hittil i år. Kjøp fra private og fritt behandlingsvalg har til sammen 3,5 MNOK høyere 
kostnader enn budsjettert pr 1.tertial. 
 
Lønnskostnader er 1,6 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. I april måned er lønnskostnader 6,4 
MNOK under budsjett.  
 
Innleie er i henhold til budsjett hittil i år, og er 6,8 MNOK lavere enn ved samme periode i fjor. 
Innleie i april måned er 0,4 MNOK lavere enn budsjettert.   
 
Netto finanskostnader viser et positivt avvik mot budsjett på 0,9 MNOK. Finanskostnader i april 
viser et positiv avvik mot budsjett på 0,3 MNOK.   
 
Avskrivninger viser et negativt avvik mot budsjett pr 1.tertial på 0,7 MNOK.  Av dette er 0,4 
MNOK følge av nedskrivninger som ikke var budsjettert.  I april måned er avskrivninger 0,2 
MNOK mindre enn budsjettert.  

pr april 2018 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Regnskap
hittil i fjor

% endring 
i år ift i 

fjor

Varekostnader  102 656  92 592 - 10 064  378 436  358 036 - 20 400 -6 %  313 980 21 %
Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  54 108  56 813  2 706  204 632  213 212  8 580 4 %  196 421 4 %
Innleid arbeidskraft  586  1 009  423  3 958  3 991  32 1 %  10 805 -63 %
Lønnskostnader  478 020  484 374  6 353  1 939 970  1 941 553  1 582 0,1 %  1 933 143 0 %
Avskrivninger og nedskrivninger  22 619  22 453 - 166  88 802  88 077 - 725 -1 %  83 187 7 %
Andre driftskostnader  84 999  78 253 - 6 746  325 714  313 590 - 12 123 -4 %  291 826 12 %
Netto finanskostnader  207  501  294  1 418  2 301  883 38 %  1 452 -2 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  743 194  735 994 - 7 199  2 942 931  2 920 760 - 22 171 -1 %  2 830 814 4 %
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1.2 Resultatestimat pr 1.tertial 

 
 
Prognosen rapportert til HSØ pr 1.tertial viser et overskudd på 275,2 MNOK inkludert reduserte 
pensjonskostnader på 75,2 MNOK.  Resultatprognose fra ordinær drift er 200 MNOK i henhold 
til budsjett.   
 

1.3 Styringsfart og omstillingsutfordring  

 
 
VVHF har et overskudd fra ordinær drift (eksklusiv reduserte pensjonskostnader og gevinst ved 
salg som er budsjettert til mai) pr 1.tertial 2018 på 58,5 MNOK. Resultatet hittil i år inkluderer 
engangseffekter på 18,7 MNOK, hovedsakelig knyttet til lav aktivitet i somatikk de første 
måneder av 2018. Styringsfart pr 1.tertial korrigert for engangseffekter er 19,3 MNOK pr måned. 
Det er budsjettert med et overskudd på 16,7 MNOK pr måned. Om trenden fortsetter ut året vil 
det gi et akkumulert resultat for året på 213,1 MNOK. Dette er 13,1 MNOK foran budsjett. 
 

pr april 2018
Budsjett

2018
Estimat

2018
Avviks 

%

Basisramme - 5 404 664 - 5 404 664 0,0 %

ISF inntekter - 2 620 332 - 2 629 159 0,3 %

Gjestepasient inntekter - 128 222 - 137 545 7,3 %

Øvrige driftsinntekter - 780 791 - 763 291 -2,2 %

SUM Inntekter - 8 934 009 - 8 934 659 0,0 %

Varekostnader  1 166 318  1 196 318 -2,6 %

Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  631 323  611 323 3,2 %

Innleid arbeidskraft  19 996  19 996 0,0 %

Lønnskostnader  5 684 854  5 681 354 0,1 %

Avskrivninger og nedskrivninger  273 931  273 931 0,0 %

Andre driftskostnader  949 972  941 722 0,9 %

Netto finanskostnader  7 615  10 015 -31,5 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 734 008  8 734 659 0,0 %

Resultat fra ordinær drift - 200 000 - 200 000 0,0 %

Pensjonsendring (januar aktuar)  - 75 244
Resultat - 200 000 - 275 244 -27,3 %

Styringsfart VVHF
Resultat hittil i år 58 531
Engangseffekter i resultat hittil i år 18 729
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter 19 315
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 154 520
Beregnet årsresultat gitt styringsfart hittil i år 213 051
Periodiserings- og engangseffekter ut året -36 669 
Sum av klinikkens tiltak ved denne månedsslutt 23 618
Prognose for året inkl. tiltak 200 000
Resultatkrav 200 000
REST  pos i tiv = ti l s trekkel ig ti l tak, negativ = uløst utfordring 0
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Ut året er det forventet både positive og negative effekter som tilsammen vil redusere resultatet 
med ytterlige 36,7 MNOK. Det er flere forhold som gjør at forventet resultatutvikling ut året vil 
være noe lavere enn hittil i år, blant annet etterslep på gjestepasientkostnader, fritt 
behandlingsvalg og dyre medisiner i felles økonomi, samt drift som er bak plan i flere klinikker.  
 
Klinikkene har definert tiltak som forventes til å gi besparelser på om lag 23,6 MNOK ut året.   
 
Årsprognose inklusiv identifiserte tiltak gir et overskudd på 200 MNOK, i tråd med budsjett.  I 
tillegg kommer effektene av reduserte pensjonskostnader på 75,2 MNOK. 
 

1.4 Resultatavvik pr klinikk  
Tabellen under viser akkumulerte avvik mot budsjett pr klinikk pr 1.tertial for henholdsvis 
inntekter, kostnader og resultat fra ordinær drift.  
 

 
 
Pr 1.tertial viser klinikkene Drammen sykehus og Medisinsk diagnostikk negative resultatavvik 
på hhv. - 3 % og - 5,2 %. Ringerike sykehus og Intern service viser avvik på om lag -1 %.  Klinikk 
for psykisk helse og rus viser et positivt resultat på 1,8 %.  De øvrige klinikker har et 
resultatavvik mot budsjett som er positivt eller mindre enn -0,5 %.  
 
Klinikk Drammen sykehus 
Klinikk Drammen sykehus viser et negativt resultat på 18,7 MNOK hittil i år. Antall DRG-poeng, 
ventetider, fristbrudd og månedsverk viser også negative avvik i forhold til plan. Utviklingen tas 
alvorlig og klinikken følges tett opp. Det er iverksatt prosesser for strukturelle endringer i 
samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste, samt ukentlig rapportering på aktivitet og 
personalparametere til klinikkledelsen.  Aktiviteten er høy, og det behandles flere pasienter enn 
planlagt, men DRG-indeksen er lavere enn budsjettert.  Ved avsluttet 1.tertial skal DRG- indeksen 
analyseres i forhold til budsjettforutsetninger og for å identifisere årsaker til reduksjonen.  
 
Klinikk for psykisk helse og rus 
Klinikk for psykisk helse og rus viser et overskudd på 10,3 MNOK hittil i år og styrer mot et 
overskudd for 15,2 MNOK for å sikre riktig styringsfart inn i 2019. Varslet betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter er forventet til å gi rammetrekk i 2019 som klinikken tar høyde for. 
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Klinikk for medisinsk diagnostikk 
Klinikk for medisinsk diagnostikk viser et underskudd på 12,0 MNOK hittil i år, og styrer mot en 
prognose på -6,4 MNOK.   Resultat hittil i år inkluderer tap knyttet til innføring av nye 
laboratorietakster på 9,4 MNOK.  Prognosen forutsetter at tap ved innføring av ny 
refusjonsordning for laboratorievirksomhet kompenseres.  Klinikken har identifisert tiltak på 
tilsammen 4,1 MNOK ut året, og jobber videre med prosessforbedringsarbeid, kultur og 
organisering for å forbedre prognosen ytterligere.  
  
Klinikk for Intern service 
Klinikk for Intern service har et underskudd hittil på 1,9 MNOK. Underskuddet skyldes i stor 
grad kommunale avgifter for Lier på til sammen 2,3 MNOK som i hovedsak er etterfakturering 
for årene 2016 og 2017. I tillegg er en husleieavtale utvidet med parkering, som ikke er 
hensyntatt i budsjettet, samt at det er merforbruk på kostnader på forbruk av energi og til 
tekstiler. Klinikken er i en aktiv dialog med Lier kommune om etterfakturering av kommunale 
avgifter for å sikre et riktig kostnadsnivå. 
 
Felles økonomi  
Felles økonomi viser et positivt avvik mot budsjett på 13 MNOK pr 1. tertial, som hovedsakelig 
skyldes lavere konserninterne gjestepasientkostnader hittil i år enn budsjettert.  
 

1.5 Innleie 

 
 
Hittil i år er det brukt 4 MNOK på innleie av personell. Dette er i henhold til budsjett, og er 6,8 
MNOK lavere enn ved samme periode i fjor. Innleie i april er 0,4 MNOK lavere enn budsjettert og 
2,3 MNOK under samme periode i fjor.  
 

1.6 H-resepter  
Hittil i år er det brukt 115 MNOK på H-resepter. Dette er 12 MNOK mer enn budsjettert. 
Prognosen for 2018 gir et totalt forbruk på 420 MNOK.  Høyere kostnader gir også høyere ISF-
refusjoner knyttet til forbruk. Hittil i år er ISF-refusjoner 9,1 MNOK over budsjett. 
    

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2018 785 1 229 1 359 586
Budsjett 2018 968 990 1 024 1 009 988 1 606 3 455 4 066 3 032 1 299 776 782
2017 1 774 2 223 3 970 2 837 3 700 3 971 6 757 6 508 1 968 1 300 894 1 809
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Kostnader knyttet til H-resepter er økende i tråd med forbruk, og det kommer stadig nye 
medikamenter inn i ordningen.  I løpet av 2018 er finansieringsansvaret for medikamenter til 
behandling av astma, Hepatitt B og HIV overført til helseforetakene. Total kostnadsvekst fra 
2017 til prognose 2018 er på 120 MNOK.  I 2018 brukes det mest midler på kreftlegemidler, og 
medikamenter for behandling av revma, hud og mage/tarm sykdommer. 
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1.7 Likviditet  
Likviditetsutvikling  

 
 
Pr april var opptrekk på driftskreditten på 901 MNOK. Opptrekket er 33,4 MNOK mindre enn 
budsjett, og 662 MNOK under kredittrammen på 1563 MNOK. Prognosen for året viser forbruk 
som er godt innenfor bevilget kredittramme hver måned.  
 

1.8 Investeringer 

 
 
Investeringsbudsjett for 2018 er redusert fra 420 MNOK til 400 MNOK i styremøte 19.mars 
2018, som følge av svakere resultatutvikling i 2017 enn forutsatt.  
 
Hittil i år er det bokført investeringer for 75,1 MNOK.  Dette er 45,9 MNOK mindre enn 
periodisert budsjett. Bokført beløp hittil i år viser kun det som det er mottatt faktura på, og gir 
ikke et bilde av faktisk fremdrift på investeringsprosjekter. 
 
Prognosen for investeringsområdet i 2017 gir 464,3 MNOK i totale investeringer, inklusiv 
finansiell leasing med 110 MNOK. Økning i prognosen i forhold til budsjett er i hovedsak 
begrunnet i to forhold; overførte midler fra 2017 på 41 MNOK, og innvilget bruk av 21 MNOK i 
opptrappingsmidler fra HSØ til oppgradering av DPS Thorsberg og Valbrottveien. I tillegg 
kommer ekstern finansiering på om lag 2 MNOK i gavemidler. Det er tilstrekkelig finansiering til 
å dekke forbruket i 2018. 
 
 

Investeringer pr kategori Hittil i år

Revidert 
budsjett hittil 

i år Avvik Estimat
Revidert 
budsjett Avvik

Bygg og anlegg 52 188 67 500 -15 312 226 283 193 000 33 283
IKT 1 992 8 700 -6 708 28 092 26 000 2 092
MTU 15 792 39 500 -23 708 117 100 101 000 16 100
Andre 2 466 5 300 -2 834 74 838 62 000 12 838
Egenkapital Innskudd pensjon 2 671 0 2 671 18 000 18 000 0
SUM 75 110 121 000 -45 890 464 313 400 000 64 313
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Bygg og anlegg 
Det er i hovedsak BRK-prosjektene som krever ressurser fra investeringsbudsjettet i 2018. Det 
er gjort noen endringer fra opprinnelig plan for BRK ved at lokalene der Bærum BUP skal flytte 
inn er framskyndet til 2018 og 2019 i stedet for 2023 og 2024. Dette har medført endringer i 
rekkefølgen for gjennomføringen knyttet til Bærum sykehus. I 2018 bygges dagkirurgien om ved 
sykehuset og dette arbeidet er godt i gang. For Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus følges 
den opprinnelige planen. 
 
For psykiatrien ble flyttingen fra Lier til Blakstad ferdigstilt og gjennomført i begynnelsen av 
april og prosjektet her er i sin sluttfase. 
 
MTU  
MTU-budsjettet disponeres i henhold til en behovsliste fra Avdeling for medisinsk teknologi 
etter behovsinnmelding fra klinikkene. Behovene vurderes fortløpende sammen med 
fagdirektør. I all hovedsak er årets MTU-prioriteringer besluttet og satt i gjennomføring. Det 
gjelder blant annet en CT og to røntgenlaber.  
 
Andre 
Det er bestilt totalt 8 ambulanser for levering i 2018 og det vil bli levert 2 ambulanser i kvartalet 
i år. To ambulanser er allerede levert og to nye er planlagt levert før sommeren.  
 
Buffer 
Det er satt av 10 MNOK i år til en buffer. Denne disponeres av stabsmøtet til administrerende 
direktør etter opphør av investeringsforum i 2017. Hittil er det disponert 3,6 MNOK av denne til 
diverse utbedringer knyttet til patologen. Resten av bufferen er holdt tilbake inntil man har en 
helhetlig oversikt over behovene i foretaket knyttet til buffer. En god del av bufferen ble holdt 
tilbake til årets planlagte salg var gjennomført.  
 
For å sikre en god og tett oppfølgning av investeringslikviditeten er det planlagt å gjenopprette 
investeringsforum under ledelse av direktør for økonomi. Dette vil være virksomt medio juni. 
 



 
 
 

12 
 

1.9 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet  

 
 
DRG-poeng ”sørge for” ansvar er 301 DRG-poeng foran budsjett hittil i år, og er 1373 poeng 
foran samme periode i fjor. Dette gir en økning på 3,8 % hittil i år i forhold til 2017 nivå. DRG-
poeng produsert i eget foretak er 405 DRG-poeng foran budsjett. DRG-poeng knyttet til H-
resepter er 418 poeng foran budsjett. Prognosen for året gir total DRG-poeng ”sørge for” som er 
199 poeng foran budsjett. 
 
DRG-poeng ”sørge for” i april er 79 poeng bak budsjett.  DRG-poeng utført i eget foretak er 37 
poeng foran budsjett i april, og DRG-poeng knyttet til H-resepter er 225 poeng foran budsjett.  
Økning i ISF-refusjoner knyttet til H-resepter må sees i sammenheng med økte 
medikamentkostnader.   
  
Det er avsatt 741,5 DRG-poeng i glidning pr april for å ta høyde for ferdigstillelse og 
kvalitetssikring av koding hittil i år.  Ved endelig stenging av tertial var faktisk koding 159 poeng 
mindre enn avsatt pr april.  Dette vil gi en resultateffekt på -3,5 MNOK i mai resultat, som er 
knyttet til produksjon i 1.tertial. 
 
Pr april er det en økning i antall utskrevne pasienter, liggedøgn, dagopphold og polikliniske 
konsultasjoner sammenliknet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig liggetid er 3,5 døgn 
hittil i år, i tråd med budsjett.  Prognosen for året gir aktivitet målt som antall utskrevne 
pasienter, antall liggedøgn, antall polikliniske konsultasjoner og dagopphold høyere enn 
budsjett. 
 
Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” totalt i 
forhold til plantall og med estimat ut året. Faktisk DRG-produksjon er over budsjett hittil i år. 
Prognosen gir produksjon som er omtrent som plan hver måned ut året.  
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Produktivitet somatikk  
Produktiviteten for somatikk måles ved å se på antall DRG i forhold til antall ansatte i de 
somatiske klinikker (Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg). Målingen inkluderer ikke 
årsverk for stabs- og støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverk som klinikkene 
styrer. Den gir med dette en god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikker over tid. 
  

 
 
Hittil i år er det produsert 2,59 poeng pr månedsverk. Dette er 0,03 poeng lavere enn budsjett og 
0,05 foran samme periode i fjor. Prognosen for året gir DRG-poeng pr månedsverk omtrent som 
budsjett. 
 
Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk 
av innleid arbeidskraft.  
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1.10 Aktivitet psykisk helse og rus  

 
 
Poliklinisk aktivitet pr april er 0,3 % bak plan, men 3,1 % foran samme periode i 2017. 
Prognosen for året gir poliklinisk aktivitet som er 5,2 % over budsjett. Det er igangsatt tiltak for 
å lukke avviket innen BUP. De siste to månedene er aktiviteten innen BUP over budsjettkravet. 
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1.11 Prioriteringsregelen   
Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og rus 
behandling (TSB) enn innen somatikk. Oppfølging og måling av veksten skal foretas innen 
aktivitet, bemanning, ventetider og kostnader.  
 
Utvikling hittil i år i forhold til samme periode i fjor og budsjett 

 
 
Antall polikliniske konsultasjoner hittil i år viser en økning på 3,1 % i PHR og 4,3 % i somatikk i 
forhold til i fjor.  BUP og TSB viser en reduksjon i forhold til samme periode i fjor.  VOP og TSB 
må sees i sammenheng. Det er igangsatt tiltak for å lukke avviket innen BUP. Aktiviteten innen 
BUP har økt betydelig de siste to månedene. 
 
Årsverk innenfor somatikk viser en vekst på 1,5 %, i forhold til i fjor mens PHR viser en 
reduksjon på 5 % ift samme periode i fjor. Det er budsjettert med en reduksjon på 3,7 % i PHR 
hovedsakelig knyttet til sammenslåing av Lier/Blakstad.  
 
Ventetid i PHR er lavere enn i somatikk.  Ventetid i somatikk er høyere i år enn i fjor, mens PHR 
samlet sett viser en reduksjon i forhold til samme periode i fjor. Det største avviket i PHR er 
knyttet til BUPA som har en ventetid på 59 dager i april. Ventetiden har gjennom tiltaksarbeid 
gått ned siden toppunktet i september på 69 dager men er på vei opp igjen. Det er satt i gang 
følgende tiltak for å øke aktivitet og redusere ventetid innen BUPA:  

- Redusere tid for vurdering 
- Styre mot mål om under 40 dager ventetid i snitt og ikke etter 

prioriteringsveilederens maksfrist 
- Etablering av kveldspoliklinikk for Asker, Bærum og Drammen (er etablert ved 

Ringerike BUP) 
- Innføring av styrt timebok alle steder  
- Øke andelen spesialister  

pr april

Hittil i år Hittil i fjor

Faktisk 
endring fra i 

fjor

Budsjettert 
endring fra i 

fjor
Budsjett 
hittil i år

Avvik mot 
budsjett

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk 141 532 135 724 4,3 % 3,4 % 140 337 0,9 %

VOP 43 564 39 735 9,6 % 1,8 % 40 457 7,7 %
BUP 25 762 26 879 -4,2 % -0,9 % 26 628 -3,3 %
TSB 10 739 11 044 -2,8 % 3,5 % 11 433 -6,1 %
SUM PHR 80 065 77 658 3,1 % 1,1 % 78 518 2,0 %

Årsverk
Somatikk 4 817 4 746 1,5 % 0,1 % 4 749 1,4 %

VOP 1 268 1 353 -6,3 % -4,2 % 1 296 -2,1 %
BUP 384 395 -2,6 % -5,4 % 373 2,9 %
TSB 239 243 -1,8 % 1,9 % 248 -3,6 %
SUM PHR 1 891 1 991 -5,0 % -3,7 % 1 917 -1,3 %

Ventetid
Somatikk 59 55 7,1 % 2,1 % 56 4,9 %

VOP 44 43 1,7 % -7,8 % 40 10,3 %
BUP 56 58 -3,6 % -30,5 % 40 38,8 %
TSB 24 41 -40,8 % -2,6 % 40 -39,2 %
SUM PHR 47 48 -2,0 % -16,0 % 40 16,6 %
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2 Kvalitets- og styringsindikatorer 
2.1 Fristbrudd 

Andel avviklet med fristbrudd er 2,1 % hittil i år, og er fortsatt klart høyere enn målet. Som 
tidligere er det en betydelig del av fristbruddene innen øyeavdelingen. Aktiviteten ved 
øyeavdelingen er noe høyere enn i fjor, men kapasiteten er presset. Det er også lang ventetid hos 
avtalespesialistene. For å øke kapasiteten har man startet opplæring av sykepleiere til å gjøre 
medikamentinjeksjoner i øyet. Men det vil ta ytterligere noen måneder før etterslepet tas igjen. 
Det er tilfredsstillende lav andel fristbrudd innen psykisk helsevern og rusbehandling. 
 
Utvikling i andel fristbrudd: 

 
 

2.2 Ventetid 
Somatikk 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 59 dager, jfr. figur 
nedenfor.  Dette er høyere enn målet på 56 dager, og også høyere enn pr. april i fjor. Det er ikke 
iverksatt spesifikke tiltak, men klinikkene har stor oppmerksomhet rettet mot ventetidene.   
 
Psykisk helse og rusbehandling 
Gjennomsnittlig ventetid for psykisk helsevern og rus er 47 dager hittil i år. Dette er litt 
forbedring i forhold til i fjor, men målet er en betydelig reduksjon med ventetid ned til 40 dager 
mot slutten av året. Ventetiden innen psykisk helse og rus er særlig lang innen barne- og 
ungdomspsykiatrien, men den er redusert fra 58 til 56 dager hittil i år sammenliknet med i fjor. 
Tiltak innen barne- og ungdomspsykiatrien er å redusere tid før henvisning er vurdert, økt 
aktivitet, bedre planlegging av poliklinikk og økt andel av spesialister blant de ansatte. Det 
forventes gradvis effekt av disse tiltakene både på aktivitet og ventetid.  

VVHF 2018 3,1 % 1,6 % 1,4 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Somatikk 2018 3,4 % 1,7 % 1,5 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
PHR 2018 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
VVHF 2017 0,9 % 0,8 % 0,5 % 1,1 % 2,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 1,9 % 2,5 % 2,3 % 1,8 %

0,0 %

0,4 %

0,8 %

1,2 %

1,6 %

2,0 %

2,4 %

2,8 %

3,2 %

3,6 %

4,0 %
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Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter somatikk:  

 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter psykisk helse og rus: 

 
  

2.3 Timeavtale i første brev 
Pr. mars får 89 % timeavtale i første brev (rapporteres en måned på etterskudd). Det er nær 
målet på 90 %. 
 
Andel med timeavtale i brev samtidig med svar på henvisning (time i første brev) 

 

2018 61 58 56 60 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 54 56 54 56 56 56 47 65 65 60 57 57
Mål 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
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2017 48 46 45 51 52 48 42 55 55 44 42 44
Mål 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2018 91 % 90 % 87 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
2017 89 % 88 % 88 % 81 % 73 % 84 % 84 % 84 % 85 % 83 % 86 % 86 %
mål 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
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2.4 Korridorpasienter somatikk 
I april var andel korridorpasienter i somatikk 2,0 %, altså et relativt høyt antall. Andelen hittil i 
år er 2,5 %, en økning fra 1,4 % i fjor. Det er høyest andel korridorpasienter ved Ringerike 
sykehus (4,5 % hittil i år) mens Drammen sykehus også har hatt en relativt høy andel (2,7 %).  
Korridorpasienter registreres hver morgen kl. 07.00. Lengden av oppholdet på korridor 
rapporteres ikke. Andelen i april tilsvarer at gjennomsnittlig 13 pasienter hver morgen var 
korridorpasienter i Vestre Vikens somatiske sykehus.  
 
I Drammen har et utbrudd av VRE-bakterier på medisinsk avdeling gjort at en rekke pasienter 
ikke har kunnet bli flyttet til andre sengeposter over noen måneder i vinter, det har medført 
høyere andel korridorpasienter. Det er omfordelt 4 senger i observasjonsposten fra kirurgiske 
fag til medisin, som også skal redusere korridorpasienter. Ved Ringerike sykehus gjøres en ny 
gjennomgang av sengeutnyttelsen. Det arbeides ellers kontinuerlig med å gjøre opphold i 
korridor så få og korte som mulig. Det gjøres ved å utnytte samlet sengekapasitet på tvers av 
avdelinger, tilstrebe effektive og sikre pasientforløp og tett kontakt med kommunene omkring 
utskrivningsklare pasienter. Dette arbeidet vil bli ytterligere intensivert. Det er imidlertid 
utfordrende å unngå korridorpasienter ved høy aktivitet. Erfaringsmessig reduseres antallet 
videre utover våren og sommeren.  
 
Andel korridorpasienter somatikk 

 
 
Absolutte og akkumulerte antall og andel for korridorpasienter innen somatikken er følgende i 
1. tertial 2018:  

 
 
 
  

Januar Februar Mars April Gjennomsnitt
Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel

Drammen sykehus 289 3,2 % 217 2,4 % 237 2,6 % 217 2,5 % 240 2,7 %
Bærum sykehus 119 2,0 % 42 0,8 % 44 0,8 % 33 0,6 % 60 1,1 %
Ringerike sykehus 256 6,3 % 153 4,2 % 171 4,2 % 138 3,5 % 180 4,5 %
Kongsberg sykehus 15 1,0 % 29 2,1 % 38 2,5 % 2 0,1 % 21 1,5 %
SUM somatikk 679 3,3 % 441 2,3 % 490 2,4 % 390 2,0 % 500 2,5 %

Korriodorpasienter
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2.5 Pakkeforløp for kreft 
De ulike krefttilstandene er fordelt i 26 diagnosespesifikke pakkeforløp. Det nasjonale målet er 
at 70 % av pasientene som får påvist kreft, skal ha inngått i pakkeforløp. 70 % av pasienter som 
får påvist kreft skal startebehandling innen anbefalt forløpstid. Forløpstidene er målsettinger for 
behandlingstid og ikke en pasientrettighet. Figurene nedenfor viser resultater for sykehusene i 
Helse Sør-Øst samt for hele landet samlet i 1. tertial 2018 for alle pakkeforløpene for: 
 

• Andel av kreftpasienter som får diagnosen i pakkeforløp 
• Andel pasienter hvor kreftdiagnosen blir avkreftet 
• Andel pasienter som behandles innen standard forløpstid 

 

 

Andel nye pasienter i pakkeforløp viser hvor stor andel av pasientene som får en kreftdiagnose, 
som får den i et pakkeforløp. Den sier i hvilken grad pasienter med kreft blir mistenkt og 
inkludert i pakkeforløp. Målet er at andelen skal være over 70 %. Vestre Viken når  målet med en 
andel på 76 %. Dette er på nivå med fjoråret. 

 

 

Som figuren over viser, får om lag halvparten av pasientene som inkluderes i pakkeforløpene, 
mistanken om kreftsykdom avkreftet. Det er ikke noe måltall for denne parameteren, men den 
brukes til å overvåke om kriteriene for inngang i pakkeforløp er rimelige. Terskelen for 
inklusjon i pakkeforløp skal være slik at en god del pasienter som inkluderes i pakkeforløp skal 
få mistanken avkreftet. 
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Andel pasienter som ble behandlet innen standard forløpstid i Vestre Viken er 59 % i 1. tertial 
2018. Som det fremgår av figuren over, er Vestre Viken blant foretakene med lavest 
måloppnåelse i Helse Sør-Øst, og andelen har gått ned fra 64 % i 2017. Andelen varierer mellom 
de enkelte pakkeforløpene. En god del av pasientene har deler av pakkeforløpet i Vestre Viken 
og deler i Oslo universitetssykehus. Av de pasientene som hadde hele sitt forløp i Vestre Viken, 
startet 67 % behandling innen standard forløpstid i 1. tertial, slik at for disse pasientene er vi 
nær måloppnåelse. Det har vært arbeidet en del med de områder hvor tiden blir lengre enn 
målet.  Det er også viktig å arbeide videre med god samhandling med Oslo universitetssykehus 
for å sikre gode pasientforløp. Elektronisk utveksling av en del informasjon mellom Oslo 
universitetssykehus og Vestre Viken er nylig startet opp, og vil effektivisere informasjonsflyten.  
Det er behov for forsterket oppmerksomhet mot pakkeforløpene fremover. 
 

2.6 Sykehusinfeksjoner  
Det er hittil i år gjennomført én prevalensundersøkelse i år. Den viste en total prevalens av 
sykehusinfeksjoner på 3,6 %. Av disse ble 2,4 % ervervet i Vestre Viken, mens de øvrige er 
kommet overflyttet fra annen helseinstitusjon. Målet er en prevalens på under 3 %. Generelt 
arbeid med smittevern og spesifikke forbedringstak gjøres både som ledd i 
pasientsikkerhetsprogrammet og som egne forbedringstiltak. 
 

2.7 Pasientsikkerhetsprogrammet 
Pasientsikkerhetsprogrammet har pågått i noen år med ti innsatsområder: Trygg kirurgi, 
hjerneslag, samstemming av legemidler og forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter, 
trykksår, fall, urinveisinfeksjoner, selvmord og overdosedødsfall. Disse innsatsområdene ble 
implementert ved alle relevante enheter i Vestre Viken i løpet av 2016. Det gjennomføres 
målinger av etterlevelse på en rekke av områdene, og de følges opp i seksjonenes daglige drift. 
 
I 2017 ble det lansert fire nye innsatsområder: Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis 
(blodforgiftning), tidlig oppdagelse av forverring av pasientens tilstand, forebygging og 
behandling av underernæring og «trygg utskrivning». Målet er at disse områdene skal være 
implementert ved alle relevante enheter i foretakene i løpet av 2018.   
 
Innsatsområdet tidlig oppdagelse av sepsis er implementert ved alle våre akuttmottak. Vestre 
Viken har i lengre tid hatt et opplegg for tidlig forverrelse av pasientens tilstand. Dette er 
revidert og revidert opplegg er under innføring ved sengepostene. Forebygging og behandling av 
underernæring og «trygg utskrivning» er startet opp ved sengeposter i Vestre Viken. Tiltakene 
følges opp med målinger av etterlevelse. 
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3 Medarbeidere status 
3.1 Brutto månedsverk 

Utvikling i totale brutto månedsverk til og med mai 2018 (faste og variable månedsverk), 
sammenlignet med 2017 og budsjett.  
 
Brutto inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige 
arbeidskontrakter (månedslønnede), samt alle variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og 
overtidstimer omregnet til årsverk. Tallene baserer seg på lønn til og med mai måned. 
 

 
 

Det er 30 flere brutto månedsverk i mai enn budsjettert, og 15 færre enn i mai i fjor.  
 

3.2 Utlønnede variable månedsverk 

 
 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2018 7118 7065 7099 7048 7065 0 0 0 0 0 0 0
budsjett 7014 7001 7071 7064 7035 7065 7157 7467 7529 7173 7130 7130
2017 7106 7071 7112 7103 7081 7091 7202 7459 7471 7180 7109 7165
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Variable månedsverk er stabile så langt i 2018, og trend er tilsvarende som i 2017. Det er 
forventet at dette vil øke til sommeren. Bemerk at variabel lønn utbetales etterskuddsvis 
(merarbeid og overtid) og vises først som månedsverk måneden etter faktisk forbruk. Faste 
årsverk har holdt seg stabilt så langt i 2018.  
 

3.3 Deltid 
Indikatoren viser andel deltid blant ansatte som foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale 
med. Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast deltidsstilling, dividert 
på antall faste stillinger totalt. Indikatoren er justert for deltid som er forårsaket av at 
arbeidstaker ikke ønsker eller ikke kan jobbe i en høyere stillingsprosent.  
 
Antall deltidsansatte prosentvis  

 
 
Antall deltidsansatte er noe lavere enn fjoråret. Dette har vært en nedadgående kurve i flere år 
og andel deltidsansatte er ca. 28 % pr mai 2018.  
 
Det er fokus på å redusere deltid i Vestre Viken, og det er etablert en partssammensatt 
arbeidsgruppe som skal fremme forslag til aktuelle tiltak for å fremme heltidskultur.  
 
Dersom en ansatt registrerer i Personalportalen at vedkommende har ønsket deltid* vil de ikke 
inkluderes som deltidsansatt.  Denne indikatoren er viktig i forhold til å finne hvilket potensial 
arbeidsgiver har for å redusere deltid.  
 
*)Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen går til den 
respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir den enkelte leder 
oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal bruke dette i arbeidet med 
å redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv sørge for at denne informasjonen 
holdes oppdatert i Personalportalen.  
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3.4 Sykefravær 

 
 
Sykefraværet per måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder.  I mars 
er det rapportert i underkant av 8 % sykefravær, som er noe lavere enn ved samme tidspunkt i 
2017. Så langt i 2018 har Vestre Viken et sykefravær på 8,5 % mot et mål på 7,6 %.  
 
Sykefraværet har vært høyt i en lang periode. Det arbeides med både kortsiktige og langsiktige 
tiltak for å redusere fraværet.  Det er inngått en avtale med NAV om forsterket innsats for å 
redusere sykefraværet. Dette innebærer blant annet å sikre at alle ledere i Vestre Viken skal ha 
grunnleggende kompetanse innen sykefraværsoppfølging, og identifisere lokale tiltak i utvalgte 
klinikker.  
 
HR jobber aktivt med å støtte ledere i oppfølgingsarbeidet, og bidrar inn i seksjoner hvor det er 
høyt fravær. Ledere oppfordres til å bruke GAT Analyse, som er et lederverktøy som gir oversikt 
over mønstre i sykefraværet, og som kan avdekke utfordringer i avdelingen eller på seksjonen. 
 

3.5 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven  
AML bruddene for april viser at antall brudd ligger litt over plan. Sammenligner vi antall brudd 
med 2017 har det gått noe opp. Dette skyldes i stor grad at regelsettet i GAT er endret fra 1. 
januar 2018. En ny bruddtype «arbeidsfri før vakt» ble tatt i bruk, og så langt står denne 
bruddtypen for 14 % av bruddene. Dersom vi ser bort fra denne bruddtypen og sammenligner 
AML brudd så langt i 2018 med samme periode i 2017, er det faktisk en nedgang på 12 %.  
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Klinikkene jobber jevnlig med oppdatering og registrering av regelsett, dispensasjoner og 
avtaler i GAT, men det er fremdeles en utfordring at det er “unødvendige brudd” i GAT, dette 
gjelder spesielt for timelønnede vikarer og innleide. Regelsett og dispensasjoner må registreres 
og fornyes i tide, slik at unødvendige brudd unngås. Dette gjelder både faste og midlertidige 
ansatte.  
 

 
 
AML brudd fordelt på vakter, viser AML bruddene som en prosent av antall vakter i klinikken. 
Når vi fordeler AML-bruddene på antall vakter, er klinikkene mer sammenlignbare, uavhengig 
av størrelse. Målet for 2018 er at 2 % av antall vakter kan utgjøre et brudd. Totalt ligger Vestre 
Viken godt an til å nå dette målet for 2018, og mange av klinikkene kan vise til en god utvikling.  
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2016 2 397 2 538 2 415 2 610 2 598 2 710 3 614 3 064 2 248 2 589 3 113 3 286
2017 2 289 2 399 2 294 2 031 2 321 2 477 3 019 2 611 2 130 1 928 1 918 2 263
2018 2 202 2 217 2 774 2 231 0 0 0 0 0 0 0 0
Mål 2 151 2 212 2 123 1 932 2 119 2 311 2 788 2 419 2 008 1 820 1 866 2 174
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4 HMS indikatorer  
4.1 H1-verdi: Fraværsskadefrekvens 

Tertial T1-16 T2-16 T3-16 Snitt 16 T1-17 T2-17 T3-17 Snitt 17 T1-18 

Antall skadde 4 5 12  16 7 14  12 

H1 1,1 1,5 3,4 2,0 4,6 2,2 4,0 3,6 3,5 

 
Snittet i HSØ var 3,3 i 2016. 2017 tallene er ikke klar enda. 
 
Fraværsskadefrekvens (H1-verdi) er et mål på arbeidet med å skape sunne og trygge 
arbeidsplasser. Indikatoren viser antall fraværsskader per million arbeidstimer.  
I siste tertial har det vært 5 skader etter vold/utagerende atferd, 5 skader etter fall, 1 smitte og 1 
ryggskade etter løft. 
 

4.2 HMS-hendelser 

 
*1.tertial 18 er data fra kun januar og februar pga. manglende sykefraværstall fra resten av tertial. 
 
Indikatoren viser antall registrerte HMS-hendelser per netto månedsverk i perioden. Utviklingen 
av indikatoren sier noe om utviklingen av meldekulturen i foretaket.  
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De to siste tertialene viser at vi nå har flere hendelser innenfor psykososialt/organisatorisk 
arbeidsmiljø enn vold og trusler. Et usikkerhetsmoment i denne statistikken er at det er et stort 
antall hendelser hvor det ikke er valgt hendelsestype enda, særlig for siste tertial. 
 

4.3 Vold og trusler 
 

 

1. 
tertial 
2016 

2. 
tertial 
2016 

3. 
tertial 
2016 

1. 
tertial 
2017 

2. 
tertial 
2017 

3. 
tertial 
2017 

1. 
tertial 
2018* 

Vestre Viken 7,4 7,4 5,0 8,5 10,0 6,9 5,6 
Drammen 
sykehus 2,4 1,2 3,1 1,0 0,4 1,4 1,4 

Bærum sykehus 2,1 2,7 1,2 2,4 2,0 5,6 1,2 
Ringerike 
sykehus 2,1 1,9 0,5 1,6 1,9 1,0 1,0 

Kongsberg 
sykehus 0,0 0,0 0,0 2,7 2,1 0,9 0,0 

KIS 0,0 0,6 0,5 0,0 0,7 1,2 0,0 
PHR 24,9 25,8 15,1 29,9 37,1 22,5 19,8 
PHT 0,0 0,0 4,6 3,6 2,0 3,5 5,3 
KMD 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
VV utenom PHR 1,4 1,1 1,7 1,3 1,0 2,0 1,1 

*1.tertial 18 er data fra kun januar og februar pga. manglende sykefraværstall fra resten av tertialet 
 
Fra og med 2018 skal det rapporteres tertialvis til HSØ på frekvensen av vold og trussel 
hendelser. Det er etablert en ny indikator: Antall meldte hendelser på vold og trusler pr. 1000 
netto mnd. verk. Denne indikatoren er nasjonal og vil gi oss mulighet til å sammenlikne oss med 
andre foretak i regionen/landet. Det skal rapporteres separat for psykiatri og resten av 
foretaket.  
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5 Risikovurdering Oppdrag og Bestilling (OBD) pr 1.tertial  
5.1 Overordnet risikovurdering OBD  

Nedenfor vises risikovurdering med hensyn til måloppnåelse av Oppdrag og bestilling slik det 
vurderes ved utløpet av 1. tertial 2018. Følgende områder vurderes å ha høy (rød) risiko: 

• Når ikke sykefravær under 7 %. Det arbeides med både kortsiktige og langsiktige tiltak 
for å redusere fraværet. 

• Når ikke mål om at det ikke skal være korridorpasienter.  Dette er et område som krever 
kontinuerlig forbedringsarbeid. 

• Når ikke miljømål matsvinn.   
 
Det er en rekke områder hvor risiko vurderes med moderat sannsynlighet og moderat 
konsekvens. De er derfor nummerert og satt i fotnote.  
 

 

 
 

5.2 Risiko knyttet resultatkrav 
 
Det er økonomisk risiko knyttet til resultatkravet på 200 MNOK fra ordinær drift (eksklusiv 
reduserte pensjonskostnader). Risiko for ytterligere negative avvik treffer følgende 
hovedkategorier: 
 

Ny 
refusjonsordning 
for laboratorie-
virksomhet 

Det er innført ny refusjonsordning for laboratorievirksomhet i 2018. 
Innføringen ble forutsatt budsjettnøytralt.  Hittil i år har VVHF et 
inntektstap på 9,4 MNOK som følge av nytt takstsystem, og det estimeres et 
totalt inntektstap på om lag 20-22 MNOK for året.  Utviklingen følges nøye 
med også regionalt.  I prognosen forutsetter VVHF at inntektstapet 
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kompenseres i tråd med budsjettpremisser.  Det er risikoknyttet til denne 
forutsetningen. 
 

ISF-inntekter Hittil i år er ISF-inntekter 15,4 MNOK foran budsjett.  Av det positive avviket 
er 9,1 MNOK knyttet til ISF-refusjon på H-resepter.  ISF-inntekter knyttet til 
pasientbehandling er 6,2 MNOK foran budsjett, men det er store variasjoner 
innenfor de somatiske klinikker.  Klinikk Drammen sykehus viser et 
negativt avvik mot budsjett på 7,5 MNOK pr april og Klinikk Ringerike 
sykehus viser et negativt avvik på 1,6 MNOK.  Den positive prognosen pr 
april for ISF-inntekter er i sin helhet knyttet til ISF-refusjon på H-resepter, 
og forutsetter at de somatiske klinikker opprettholder budsjettert 
aktivitetsnivå.  Drammen sykehus har negativ utvikling hittil i år, knyttet i 
hovedsak til lavere DRG-indeks enn budsjettert.  Dette gir lavere ISF-
inntekter enn budsjettert selv om antall pasientbehandlinger er i tråd med 
eller bedre enn budsjett. Det er risiko for at ISF-inntekter på årsbasis for 
Drammen sykehus vil være lavere enn budsjettert.   
 

Innleie og overtid Innleie er et kjent risikoområde. I 2018 er det budsjettert med en reduksjon 
på innleie med 17,5 MNOK i forhold til faktisk forbruk i 2017. Pr 1.tertial er 
innleie i tråd med budsjett.  Klinikk for Medisinsk diagnostikk varsler et 
overforbruk for året på 4,5 MNOK.  I prognose forutsettes totalforbruk av 
innleie i tråd med budsjett. 
 
Det er budsjettert med en reduksjon i på overtid og ekstrahjelp på 18,4 
MNOK i forhold til faktisk forbruk 2017.  Per 1.tertial er det et overforbruk 
på 12,4 MNOK. Overforbruket må sees i sammenheng med høyt sykefravær. 
I årsprognosen er det tatt høyde for et overforbruk på 15 MNOK.  Det er 
risiko for ytterligere overforbruk. 
 

Varekostnader/ 
Medikamenter 

Det er knyttet risiko til medikamenter gitt i sykehus og H-resepter. Pr 
1.tertial er det et overforbruk ift budsjett på 14,2 MNOK på medikamenter.  
Av dette er 11,9 MNOK knyttet til høyt forbruk av H-resepter.  I prognosen 
er det tatt høyde for et overforbruk på totalt 24,3 MNOK.  
 

Tiltak For å oppnå prognosen har klinikkene identifisert tiltak på om lag 24 
MNOK.  Det er risiko knyttet til oppnåelse av tiltak, både med hensyn til 
total besparelse og timing av gevinstene.  Det er størst risiko knyttet til 
tiltaksoppnåelse i klinikk Drammen sykehus og klinikk for medisinsk 
diagnostikk. 
 

Patologisaken Det er avsatt 5,7 MNOK knyttet til feil refundert takster i 2017 resultatet.  I 
mai er det mottatt varsel om krav fra Helfo på 9,7 MNOK inklusiv renter.  
VVHF har svarfrist ut mai for kommenterer kravet.  Endelig krav ut over 
avsatt beløp må kostnadsføres i 2018.  Det er ikke tatt høyde for dette i 
resultat eller prognosen pr april. 
 
I ekstraordinær styremøte den 18.april og på ny den 7. juni besluttet styret 
ikke å vedta forelegg fra Sør-Øst politidistrikt. Skyldspørsmål i 
patologisaken skal avgjøres i rettssystemet.  Det er risiko knyttet til 
kostnader i forbindelse med rettsgangen og evt. forelegg, da dette ikke er 
tatt høyde for i budsjett.  
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6 Eksterne tilsyn 
En rekke eksterne instanser fører tilsyn med ulike deler av foretakets virksomhet. I 1. tertial 
2018 har det vært tilsyn fra Arbeidstilsynet, lokale elektrisitetstilsyn og Mattilsynet. Det har ikke 
vært noen nye systemtilsyn innen helselovgivningsområdet.  
 
Arbeidstilsynet har hatt flere tilsyn ved enheter i Klinikk for psykisk helse og rus knyttet til vold 
og trussel om vold. Ved de reviderte enhetene har tilsynet konkludert med at arbeidsgiver må 
forbedre kartlegging og risikovurdering av arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker 
blir utsatt for vold og trussel om vold, og utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere 
risikoen. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant. Dette 
arbeidet følges opp ved enhetene. 
 
Det lokale elektrisitetstilsynet har hatt en rekke tilsyn med internkontroll for elektro og 
elektriske anlegg, og funnet det tilfredsstillende. Mattilsynet hadde to mindre pålegg etter tilsyn 
ved kantina ved Drammen sykehus.  
 
Tilsyn følges systematisk opp til de er lukket. Noen tidligere tilsyn er avsluttet ved lukking av 
avvik i løpet av perioden. Det henvises for øvrig til vedlagte oversikt over tilsynene i 1. tertial. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1.tertial 2018 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

                Utførte tilsyn 1. tertial 2018 
16.01.2018 17/04183-7 Arbeidstilsynet PHR 

DPS Thorsberg 
2  Pålegg: 

1. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og 
deres tillitsvalgte får medvirke i det systematiske 
HMS-arbeidet. 
2. Arbeidsgiver må forbedre kartlegging og 
risikovurdering av arbeidssituasjoner som kan 
medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og 
trussel om vold, og utarbeide planer og iverksette 
tiltak for å redusere risikoen. Arbeidet skal gjøres i 
samarbeid med verneombud/ansattes 
representant. 

Pålegg 1 besvart innen frist 28.02.2018.  
Pålegg 2 vil bli besvart innen frist 15.06.2018.  

18.01.2018 17/04183-15 Arbeidstilsynet PHR 
BUPA Drammen 
ambulant 
familieseksjon 

1  Pålegg: 
Arbeidsgiver må forbedre kartlegging og 
risikovurdering av arbeidssituasjoner som kan 
medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og 
trussel om vold, og utarbeide planer og iverksette 
tiltak for å redusere risikoen. Arbeidet skal gjøres i 
samarbeid med verneombud/ansattes 
representant. 
 

Arbeidstilsynet bad om ytterligere tiltak etter første tilsvar, 
nytt tilsvar sendt, avventer tilbakemelding 

01.02.2018 17/04183-10 Arbeidstilsynet PHR 
BUPA Drammen 
ungdomsseksjonen 

1  Pålegg: 
Arbeidsgiver må forbedre kartlegging og 
risikovurdering av arbeidssituasjoner som kan 
medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og 
trussel om vold, og utarbeide planer og iverksette 
tiltak for å redusere risikoen. Arbeidet skal gjøres i 
samarbeid med verneombud/ansattes 
representant. 

Tilsvar sendt inn, avventer tilbakemelding. 



 
 
 

31 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1.tertial 2018 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

17.04..2018 17/04183-16 Arbeidstilsynet PHR 
DPS Ringerike seksjon 
dag- og 
døgnbehandling 
Røysetoppen 

1  Varsel om pålegg: 
Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig 
opplæring og øvelse i forebygging av vold- og 
trusselsituasjoner, samt bruk av evnt. 
sikkerhetsutstyr. Skal gjentas og tilpasses 
vesentlige endringer i risikovurdering og ellers når 
nødvendig. 

Varsel om pålegg, gitt tilsvar, avventer tilbakemelding. 

2018 17/02738 Lokalt el-tilsyn PHR  
DPS Sikta, Blakstad 
sykehus (adm, døgn, 
pol, ARA døgn, BUP 
Bjerketun, BUP Asker, 
DPS Dr. Høsts vei, 
BUPA Valbrottveien,  

0  Tilsyn med internkontrollsystemet for elektro og 
elektrisk anlegg ved en rekke steder. 

Ingen avvik 

19.03.2018 1702738-5 Lokalt el-tilsyn PHR,ARA 
Tyrifjord 

0  Internkontrollsystemet for elektro og elektrisk 
anlegg 

Rapport mottatt og oversendt eier av bygget. 
Ingen avvik på Vestre Viken som bruker. 
 

23.03.2018 17/02601 Mattilsynet Kantine/kafé 
Drammen 

2  1.Batteri/sensor på armatur ved håndvask i 
smøreavd. må byttes. 
2.Må montere skillevegg mellom skyllekum og 
arbeidsbenk for å hindre kryssforurensning fra 
råvarer til ferdigprodusert mat. 
 

Svar sendt, tilsyn avsluttet. 

Tidligere tilsyn lukket 
05.12.2017  Lokalt el-tilsyn) PHR 

DPS Ringerike,  
Røysetoppen 

3  Avvik knyttet til ansvar/overspenningsvern/service 
el. kjele 

Tilsvar oversendt og akseptert. Avsluttet. 
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 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1.tertial 2018 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

06.12.2017 17/00169-8 Asker og 
Bærum 
brannvesen 

PHR, BUP Bjerketun 
Soplimskroken 

3  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 utstyr som skal 
oppdage eller begrense konsekvensene av brann. 
3. Ikke sørget for og dokumentert at 
sikkerhetsnivået minst tilsvarer krav i 
byggeforskrift. 4. Ikke tilstrekkelig opplæring av 
ansatte. 

Handlingplan innsendt, tilbakemelding om at tilsyn er 
avsluttet. 

27.09.2017 17/02600 Mattilsynet Bærum sykehus 2  HACCP-system er generelt og ikke tilpasset 
produksjonen på hovedkjøkken Bærum sykehus 
Virksomhetens rutine for internrevisjon er også 
mangelfull ved at det ikke utføres revisjon 
tilstrekkelig ofte. 

Mattilsynet vurderer tilbakemeldingen som god og har 
avsluttet tilsynet. 

Tidligere tilsyn ikke lukket ennå 
 
30.062017 17/02539 Fylkesmannen 

i Buskerud og 
Oslo og 
Akershus 

PHR Kongsberg DPS 1  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. 

Fylkesmannen ber om plan for de forbedringstiltak som 
skal settes i verk for å bringe virksomheten i samsvar med 
myndighetskrav. Planen må minimum inneholde: 
Hvilke tiltak som skal iverksettes, hvordan tiltakene skal 
gjennomføres, hvordan ledelsen skal følge opp resultatene 
av tiltakene og sikre seg at endringer faktisk skjer, og 
hvilken tidsramme de ulike tiltakene har. 
Svar med handlingsplan sendt 24.04.18.  

14.11.2017 17/03296-1 Arbeidstilsynet KMD, Avdeling for 
klinisk patologi 

7  Pålegg knyttet til: 
Arbeidstid - oversikt/registrering 
Arbeidstidsordning - vurdering av forsvarlighet 
Arbeidsplasser og arbeidslokaler - gulvareal 

Styringsgruppe er etablert, og det arbeides med å få lukket 
alle påleggene. 
Frist for tilbakemelding er 1. juli 2018.  
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 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1.tertial 2018 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

Ventilasjon - kartlegging av funksjon og kapasitet 
Inneklima og luftkvalitet-plan for installasjon av 
klimaanlegg(ventilasjon) 
Organisering, tilrettelegging og ledelse - tiltak og 
plan 
Arbeidsmiljøutvalg 
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Webadresse:   www.vestreviken.no 

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

Saksfremlegg  

Salg av barnehager 

Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken HF 36/2018 27.06.18 

Forslag til vedtak 

Styret i Vestre Viken HF tilrår Helse Sør Øst RHF å godkjenne salg av eiendommene ved Evje 
Barnehager i Bærum kommune. 

Drammen, 20. juni 2018 

Lisbeth Sommervoll  

Administrerende direktør 

Bakgrunn 

Dato: 15. juni 2018 
Saksbehandler: 
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Saken gjelder avhending av eiendommene ved Evje Barnehager, Stanga 14, 16 og 18, 1346 
Gjettum, gnr. 84, bnr. 179 og del av bnr. 241 i 0219 Bærum kommune. 
 
Siden eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn NOK 10 millioner, må sak om avhending i 
hht. Helseforetakslovens § 31 forelegges departementet før vedtak kan fattes i helseforetakets 
foretaksmøte. Saken må derfor behandles i styret i VVHF før den behandles av styret i Helse Sør-
Øst RHF. Salget er en del av budsjettforutsetningene for budsjett 2019. 
 
 
 

 

 
Bilder fra Google maps  Eiendomskart fra Bærum 

kommune/Kartverket 
 
Arealangivelsene for bygningene som er vist på tegning er målt på kart og oppgitt i BYA (fotavtrykk). 
Disse er ikke korrekte. Riktige arealer er oppgitt nedenfor. 
 
Saksutredning  
 
Eiendommenes omfang. 
Eiendommene omfatter 3 Barnehager beliggende i Stanga 14 – 18 på Gjettum i Bærum.  
 

- Skogholtet, Stanga 14, 2 831 kvm. tomtegrunn med 544 kvm. BTA påstående 
bygning, oppført 1988. 

- Nøtteskogen, Stanga 16, 2 611 kvm. tomtegrunn med 497 kvm. BTA påstående 
bygning, oppført 1979. 

- Blåveisbakken, Stanga 18, 2 464 kvm. tomtegrunn med 693 kvm. BTA påstående 
bygning, oppført 1977. 
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Samlet Evje barnehager, Stanga 14 – 18, 7 906 kvm. tomtegrunn med påstående 1 734 
kvm. BTA påstående bygninger. 

 
Reguleringsmessige forhold 
Eiendommen er i henhold til gjeldende reguleringsplan avsatt til formålet offentlig bebyggelse. 
 
Takst/verdivurdering  
Verdivurdering av eiendommene er utarbeidet av BER Bygg og eiendomsrevisjon AS, rapport 
datert 16. mars 2018. Det kan bli aktuelt å gjennomføres en oppdatering av verdivurderingen før 
salg.   
 
Verdivurderingene er som følger: 
- Skogholtet, Stanga 14, 12,9 millioner kroner. 
- Nøtteskogen, Stanga 14, 12,4 millioner kroner. 
- Blåveisbakken, Stanga 18, 12,1 millioner kroner. 
- Til sammen 37,4 millioner kroner. 
 
Vern  
Eiendommen er ikke vernet i Landsverneplanen for helsesektoren LVPH, og er heller ikke 
omfattet av lokalt vern.  
 
Personalmessige forhold  
Eiendommene er leid ut til Espira Gruppen AS i ytterligere 3 år med rett til 5 års forlengelse. 
Eiendommene benyttes til drift av barnehager i leietakers regi og et salg vil ikke påvirke 
sykehusets personale. 
 
Andre forhold 
Barnehagene ved Bærum sykehus har inntil nå vært leid ut fordi det ikke var avklart om 
foretaket kunne ha bruk for eiendommen på sikt. Nå er det i BRK og utviklingsplan vurdert at 
det er tilstrekkelig bygningsmasse på Bærum og at barnehagene kan avhendes. 
 
Ved fradeling og salg av barnehageeiendommene vil adkomst og korttidsparkering for 
barnehagene skje delvis over den gjenværende sykehuseiendommen. Dette vil skje ved at en 
tinglyst rettighet for hver av de tre eiendommene tinglyses på sykehuseiendommen. Dette 
vurderes ikke som en endring av praksis i forhold til dagens situasjon. 
 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Salget av eiendommene er i tråd med Helse Sør-Øst RHF sin målsetting om å effektivisere 
arealbruken og tjenesteproduksjonen i foretaksgruppen.  
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at Vestre Viken HF sine eiendommer i 
Stanga 14, 16 og 18 selges og legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og 
forskrifter, samt avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst.   
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Saksfremlegg  
 
Mandat for arbeid med Strategiplan for Vestre Viken 2019-2022 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 37/2018 27.06.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret godkjenner mandat for arbeid med Strategiplan 2019-2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drammen, 20. juni 2018 

 
Lisbeth Sommervoll 

 
Administrerende direktør  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 14. juni 2018 
Saksbehandler: Halfdan Aass 
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Bakgrunn 
Styret for Vestre Viken behandlet Utviklingsplan 2035 i styremøte 3. mai 2018, sak 25/2018 
med følgende vedtak: 
1. Styret godkjenner Utviklingsplan 2035 og vil særlig fremheve følgende punkter: 

a) I tråd med nasjonale føringer skal Vestre Vikens hovedmål være å skape pasientens 
helsetjeneste. De seks delmålene som beskrives i Utviklingsplan 2035 skal være styrende 
for Vestre Vikens prioriteringer for å realisere dette hovedmålet. 

b) Utviklingsplan 2035 skal være styrende for øvrige strategier, områdeplaner og 
handlingsplaner som utarbeides i helseforetaket. 

c) Vestre Viken skal arbeide for at samhandling med kommunene styrkes ytterligere, både 
på system- og individnivå, med vekt på å skape helhetlige og trygge pasientforløp, 
utvikling av nye tjenester, satsning på kompetansesamarbeid og felles ansvar for god 
utnyttelse av samfunnets samlede ressurser. 

d) Sykehusstrukturen med tidligere vedtatt oppgave- og funksjonsfordeling og 
kapasiteter, og med samlokalisering av psykisk helsevern på sykehusnivå og somatikk, 
legges til grunn for den videre utviklingen. Sykehusene skal utvikles i nettverk som 
legger til rette for gode og likeverdige helsetjenester til hele sykehusområdet. 

e) Distriktspsykiatriske sentra skal så langt det lar seg gjøre samlokaliseres med somatisk 
behandling for å bidra til at pasienter får helhetlige og sammenhengende 
helsetjenester.    

f) Bygg og bruksarealer skal tilrettelegges for å understøtte pasientbehandling, og skal 
oppgraderes og vedlikeholdes slik at eiers krav til byggenes tilstand og funksjonalitet er 
oppfylt.  

 
2. Styret ber om at det med grunnlag i utviklingsplanen utarbeides en strategiplan med 

planhorisont for de neste 4 år. Mandat for arbeidet legges fram for styret i neste styremøte. 
 

3. Tiltak i strategi- og handlingsplaner skal knyttes opp mot økonomisk langtidsplan og årlige 
budsjetter både for å sikre gjennomføringsevne og en økonomisk bærekraftig utvikling.  

 
 
Mandatet for arbeid med strategiplan 2019-2022 legges fram til styrebehandling i denne saken i 
henhold til punkt 2 i vedtaket over. 
 
Saksutredning 
I tråd med nasjonale føringer skal Vestre Vikens hovedmål være å skape pasientens 
helsetjeneste. Utviklingsplanen angir at dette skal realiseres gjennom seks delmål: 

• Styrke pasienten 
• Skape trygge og helhetlige pasientforløp 
• Styrke samhandling og nettverk 
• Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og ny teknologi 
• Sikre personell med rett kompetanse 
• Sikre bærekraftig økonomi 

 
Utviklingsplan 2035 angir retningen for utviklingen i foretaket i et langt tidsperspektiv. Det er 
behov for å konkretisere hvordan hovedmål og delmål skal realiseres også på kortere sikt. 
Strategiplan 2019-2022 skal konkretisere hvordan Vestre Viken skal utvikle seg de neste fire 
årene.  Mandatet for arbeidet tar utgangspunkt i de seks delmålene i utviklingsplanen og angir 
områder som skal vies spesiell oppmerksomhet i årene fremover.     
 

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. 

 

Det foreligger allerede en del strategier og planer som har betydning for utviklingen av foretaket 
fremover, som er forankret i utviklingsplanen. Det gjelder særlig planer for nytt sykehus i 
Drammen, BRK-prosjektet og økonomisk langtidsplan. Strategiplanen skal utvikles i tråd med 
disse.  
 
Arbeidet vil bli organisert innenfor de ordinære lederstrukturer og strukturer for samarbeid 
med tillitsvalgte og vernetjeneste. Brukere og kommuner vil bli invitert i arbeidet i 
arbeidsgrupper og de etablerte fora for samarbeid.  
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Utviklingsplan 2035 og målene som beskrives der, er styrende for den videre strategiske 
planleggingen i Vestre Viken. Strategiplan for 2019-2022 skal konkretisere hvordan målene skal 
nå. Administrerende direktør vurderer at det foreliggende mandat for videre arbeid mede 
strategiplan gir et godt grunnlag for det videre strategiarbeidet. Det anbefales at styret vedtar 
mandatet. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Mandat for arbeidet med Strategiplan 2019-2022 
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Mandat for arbeid med  
Strategiplan for Vestre Viken 2019-2022 

 
 

 
Bakgrunn for og hensikt med arbeidet 
Styret i Vestre Viken vedtok Utviklingsplan 2035 for foretaket i styremøte 03.05.18, sak 
25/2018. Utviklingsplanen angir overordnede mål for utviklingen i Vestre Viken i tidsperioden.  
 
Utviklingsplan 2035 har som hovedmål at Vestre Viken skal skape pasientens helsetjeneste. Det 
skal realiseres gjennom seks delmål: 

• Styrke pasienten 
• Skape trygge og helhetlige pasientforløp 
• Styrke samhandling og nettverk 
• Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og ny teknologi 
• Sikre personell med rett kompetanse 
• Sikre bærekraftig økonomi 

 
I tillegg til utviklingsplanen er plan for nytt sykehus i Drammen, BRK-prosjektet og Økonomisk 
langtidsplan viktig grunnlag for arbeidet med strategiplanen. 
 
Strategiplan 2019-2022 skal konkretisere hvilke områder foretaket særlig skal ha 
oppmerksomheten mot de neste fire årene, bygget på den vedtatte utviklingsplanen og 
økonomisk langtidsplan. Den skal peke på områder som spesielt skal prioriteres i utviklingen av 
foretaket for at Vestre Viken. 
 
Mål for arbeidet 
Strategisk plan 2019-2022 skal: 

• konkretisere hvilke områder som Vestre Viken særlig skal arbeide med de neste fire 
årene for å realisere foretakets overordnede mål og delmål som angitt i Utviklingsplan 
2035.  

 
Gjennomføring av arbeidet 
Utredning 
Nedenfor er angitt områder som særskilt skal omtales i strategiplanen. Det kan utarbeides 
delstrategier på områder hvor det vurderes som hensiktsmessig. 
 
Pasientbehandling 
Pasientbehandling med god kvalitet og pasientsikkerhet er målet for all virksomhet i Vestre 
Viken. Det skal særskilt arbeides med å: 

• Styrke pasienten med økt brukermedvirkning. Det skal utvikles tiltak slik at pasientens 
medvirkning kan styrkes, herunder styrket kommunikasjon med pasienten, samvalg og 
bruk av brukernes erfaringskompetanse. 

• Skape trygge og helhetlige pasientforløp. Sårbare pasienter og pasientgrupper skal vies 
særskilt oppmerksomhet. Nye arbeidsformer skal vurderes i samarbeid med brukerne 



 
 
 

og kommunehelsetjenesten. Tjenestene skal utvikles med god kvalitet og 
pasientsikkerhet i et foretak som arbeider med kontinuerlig forbedring. 

• Styrke samhandling og nettverk. Området har to hovedaspekter: 
- Videreutvikle samhandlingen med kommunene. 

Utvikle sykehus i nettverk. Sykehusene i Vestre Viken skal utvikle samarbeid i nettverk. 
Målet er bedre utnyttelse av total kapasitet, styrket tjenestetilbud til befolkningen, økt 
kostnadseffektivitet og mulighet for økt egendekning i foretaket. Strategiplanen skal angi 
hvordan foretaket kan oppnå forsterket samhandling og optimalisert arbeidsdeling 
mellom og innen klinikkene, herunder hvordan dette kan oppnås med bruk av ny 
teknologi og digitalisering 

•        
• Arbeide med spesielle områder av pasientbehandling 

- Tilbud til barn og unge. Det samlede tilbudet til barn og unge skal vurderes for å 
sikre et tilbud på ulike områder preget av god samhandling og samordning. 

- Rehabilitering. Rehabilitering er et av samhandlingsreformens 
hovedsatsningsområder. Nasjonale føringer tilsier at mer av 
rehabiliteringsaktiviteten skal overføres til kommunene, samtidig som 
spesialisthelsetjenesten skal spisse sitt tilbud. Vestre Viken er kjennetegnet ved en 
betydelig bruk av private rehabiliteringsinstitusjoner. Et godt og funksjonelt tilbud 
innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for befolkningen i sykehusområdet 
skal sikres.  

- Utvikling av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som 
prioritert område. 
 

Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og ny teknologi 
• Forskning 

Det er et mål å øke forskningsaktiviteten i kvalitet og omfang. Det henvises her til egen 
forskningsstrategi  
 

• Innovasjon 
Vestre Viken har som plan å øke satsing på innovasjon som kan bidra til nye 
behandlingsløsninger og bedre tjenestetilbud for pasientene. Arbeid med nytt sykehus i 
Drammen er en ekstra driver for innovasjon. Strategisk plan skal konkretisere satsingen. 
  

• Ny teknologi 
Vestre Viken står i likhet med resten av helsetjenesten foran et betydelig teknologisk løft. 
Strategisk plan på teknologiområdet skal angi retning og prioriteringer for de neste 
årene, herunder økt digitalisering. Den skal ta opp i seg nasjonale og regionale føringer. 
Strategiplanen må konkretisere hvordan Vestre Viken ved hjelp av ny teknologi kan 
endre og effektivisere arbeidsprosesser slik at arbeidet skjer rasjonelt og med god 
kvalitet. 

 
Sikre personell med rett kompetanse 
Vestre Viken skal ta i bruk ny kunnskap og nye arbeidsmetoder som bidrar til sikker og virksom 
pasientbehandling. Foretaket skal være en faglig attraktiv arbeidsplass som dekker fremtidens 
kompetansebehov. Ledere og medarbeidere i foretaket skal ha kompetanse i kvalitets- og 
forbedringsarbeid. Det skal konkretiseres hvordan foretaket skal sikre kompetansebehovet i 
årene fremover. 
 
Samhandling med kommunene 



 
 
 
Samhandling med kommunene er av helt avgjørende betydning for en helhetlig helsetjeneste for 
pasienten. Vestre Viken har god samhandling med kommunene på en rekke områder. Strategien 
skal beskrive hvordan dette kan videreutvikles.  
 
Organisasjonsutvikling 
Nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig  2024/2025. Strategiplanen skal beskrive hvordan 
organisasjonen skal utvikles til å være i stand til å utnytte det nye sykehus med de store 
investeringene det innebærer.  
 
Eiendomsstrategi 
Vestre Viken har nå en strategi for nytt sykehus i Drammen og for vedlikehold og oppgradering 
av Bærum, Kongsberg og Ringerike sykehus. Det gjenstår å utvikle langsiktige eiendomsplaner 
på tre områder i foretaket:  

• Klinikk for psykisk helse og rus. Det er behov for å legge eiendomsplan for de deler av 
klinikken som enten ikke skal inn i nytt sykehus i Drammen eller allerede er lokalisert til 
et annen somatisk sykehus/Hallingdal sjukestugu 

• Virksomheter som ligger ved Drammen sykehus i dag, men som ikke skal inn i nytt 
sykehus. Det gjelder hovedsakelig behandlingshjelpemidler og habiliteringsavdelingen. 

• Administrasjonen i Drammen er i dag lokalisert på flere adresser i leide lokaler. Her må 
det også etableres en langsiktig løsning. 

Utvikling av eiendomsstrategien på disse områdene behandles særskilt med egne mandater som 
legges fram for styret i løpet av høsten 2018.   
 
Konkurranseutsetting - insourcing 
Det har vært et oppdrag til helseforetakene å vurdere områder som kan egne seg for 
konkurranseutsetting. Styret har tidligere behandlet sak om dette. Områder som kan være 
aktuelle er f. eks regnskap, eiendomsdrift, kiosk/kantine, renhold, forsyningstjenester mv. 
Spørsmål som kan stilles er hva private leverandører kan bidra med hva angår tjenester, 
utvikling og drift; hvordan vi kan bruke private leverandører på en optimal måte; om det er 
tjenester som private leverer i dag, som foretaket kan drifte bedre selv, og hvordan foretaket kan 
organisere samarbeidet med private leverandører på en hensiktsmessig måte, eventuelt i et 
kompaniskap. Det skal også vurderes om det er tjenester som er aktuelle for insourcing. Målet er 
hele tiden gode og kostnadseffektive tjenester. Planen skal peke på områder som det kan være 
hensiktsmessig å arbeide med på dette området, og hvordan dette konkret kan gjøres. 
 
Sikre bærekraftig økonomi 
Vestre Viken har en ambisiøs økonomisk langtidsplan med store investeringer i årene fremover. 
Det er helt avgjørende å sikre en bærekraftig økonomi. Strategiplanen må drøfte og beslutte 
konkrete prioriteringer med økonomisk effekt.  
 
Organisering av arbeidet 
Arbeidet organiseres innenfor den etablerte organisasjonen. Det etableres arbeidsgrupper på 
aktuelle områder. Administrerende direktørs ledergruppe følger opp arbeidet. Involvering av 
tillitsvalgte og vernetjeneste sikres gjennom deltakelse i arbeidsgrupper og i dialogmøter med 
administrerende direktør. Brukerne involveres gjennom arbeidsgrupper og brukerutvalg. 
Kommunene involveres gjennom etablerte organer. 
 
Tidsplan 
Tiltak med konsekvenser for budsjett 2019 legges fram ved budsjettbehandlingen. Strategisk 
plan 2019-2022 legges fram for styret til behandling i februar 2019. 
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Saksfremlegg 
 
 
Forskningsstrategi 2019 - 2022 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 38/2018 27.06.18 
 
  
 
Forslag til vedtak 
Styret for Vestre Viken vedtar det fremlagte forslaget til forskningsstrategi for Vestre Viken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 20. juni 2018 
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 
 

Administrerende direktør  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dato: 31. mai 2018 
Saksbehandler: Bjørn Rishovd 

Rund/Halfdan 
Aass 

Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Forskningsenheten 
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Bakgrunn 
Styret for Vestre Viken vedtok i sak 20/2014 gjeldende Strategi for forskning og innovasjon 
2014 – 2017. 
 
Mange av målene innen forskning er nådd for perioden 2014 - 2017.  Det har vært en jevn 
økning i forskningsproduksjon målt i ”CRIStin-poeng”/ publikasjonspoeng og med flere 
publikasjoner i nivå 2-tidsskrifter enn tidligere (CRIStin er et forskningsinformasjonssystem for 
helsesektoren, instituttsektoren og universitet- og høgskolesektoren). Vestre Viken har flere 
akademiske stillinger tilknyttet universitetene (8), og en fin utvikling i antall avlagte 
doktorgrader og antall oppmeldte PhD-studenter. Vestre Viken har i perioden for gjeldende 
forskningsstrategi brukt 0,6 – 0,7 % av totalbudsjettet til forskning.  
 
Innovasjonsaktiviteten i Vestre Viken har vært økende i strategiperioden med 13 pågående 
innovasjonsprosjekter i foretaket i dag. I 2017 ble 8 idéer (DOFI) meldt til Inven2, og det er 
sendt inn én patentsøknad. Målsettingen er å øke satsingen på innovasjon i tiden fremover, ikke 
minst knyttet mot nytt sykehus. Etter intern diskusjon er det besluttet at det skal utarbeides en 
egen strategi for innovasjon. Den fremlagte strategi er derfor en ren forskningsstrategi.  
 
Saksopplysninger 
Prosess 
Forskningsutvalget har vært sentral i arbeidet med denne tredje versjonen av 
forskningsstrategi. I henhold til Forskningsutvalgets (FU) mandat, er de tillitsvalgte og 
brukerrepresentant trukket inn i prosessen..    
 
Strategien har vært til diskusjon og behandling i Forskningsutvalget gjennom hele 2017. 
Strategien vært til høring hos klinikk- og stabsdirektører før behandling i administrerende 
direktørs ledergruppe.    
 
Ny forskningsstrategi  
De største endringene i forskningsstrategien for 2019-2022 er at innovasjon tas ut i en egen 
strategi, det er definert to satsningsområder for forskning, brukermedvirkning skal inngå i 
forskningsprosjekter, det skal stimuleres til økt samhandlingsforskning. I tillegg er 
handlingsplanen tilknyttet strategien mer omfattende.  
 
Forskningsstrategien bygger på Regional strategi for forskning for Helse Sør-Øst (HSØ) og 
Utviklingsplan 2035 for Vestre Viken. 
 
Strategien inneholder seks hovedmål:  

• Forskningsaktiviteten skal øke i kvalitet og omfang. 
• Satsingsområder skal styrke forskning i hele Vestre Viken og synliggjøre forskningen 

nasjonalt og internasjonalt. 
• Forskningsaktiviteten skal føre til bedret utredning og/eller behandling av pasientene. 
• Antall pasienter som inkluderes i klinisk forskning skal øke. 
• Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid skal tilstrebes.  
• God forskningsformidling.  

 
Tiltak/virkemidler, status og indikatorer for fremdrift for de seks hovedmålene er samlet i en 
handlingsplan. Evaluering av måloppnåelse skal utføres årlig. 
 
Strategien gjelder for perioden 2019 – 2022, og skal bidra til å etablere en kultur der forskning 
er en integrert del av det kliniske arbeidet.  
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Satsningsområder:  
Arbeidet med å definere satsningsområder startet i 2016 i forbindelse med utlysning av 
strategiske midler fra Helse Sør-Øst (HSØ), noe som har vært avgjørende for tildeling av slike 
midler fra HSØ. Strategiske midler er «øremerkede» midler til ikke-universitetssykehus, og det 
har vært et krav fra HSØ at søknadene skal forankres i foretakets satsningsområder.  
 
Satsningsområdene er utviklet og formulert på bakgrunn av følgende kriterier:  

• Er et aktivt og synlig forskningsmiljø i Vestre Viken 
• Faggruppen har utmerket seg mht å oppnå ekstern finansiering av 

forskningsprosjekter 
• Faggruppen utmerker seg med høy forskningsproduksjon (NIFU-poeng) 
• Faggruppen har minst tre personer med forsknings- og veilederkompetanse 

 
Følgende satsningsområder er valgt ut etter en grundig prosess; 

• Hjerte og hjerne – tverrfaglig forskning på atrieflimmer og hjerneslag (BS) 
«Heart and brain research group – interdisciplinary research on atrial fibrillation and 
stroke»  
Mer enn 10 % av befolkningen over 65 år har hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer. 
Atrieflimmer er årsak til ett av tre hjerneslag, med store personlige og samfunnsmessige 
konsekvenser. Forskergruppen arbeider tverrfaglig med utstrakt nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid, og undersøker sammenhenger mellom hjertesykdom (særlig 
atrieflimmer) og hjerneslag. Forskningen vil gi økt kunnskap om genetiske forhold, 
sykdomsmekanismer, forekomst, tidlig oppdagelse, diagnostikk, forebygging og 
behandling. 
 

• Alvorlig psykisk lidelse: Tidlige karakteristika og forløp over tid. 
«Early development and life-course of severe mental disorders (EARLY-MENT)»  (PHR) 
Satsingsområdet omfatter forskning på de tidligste kliniske kjennetegn på utvikling av 
alvorlige psykiske lidelser, særlig schizofreni/psykose og bipolar lidelse, og deres 
forløpstrekk over tid. Disse tilstandene har en samlet forekomst i befolkningen på 6-8 % 
med store personlige, familiære og samfunnsmessige konsekvenser. Forskningen er 
utpreget tverrfaglig, med et bredt nettverk av regionale, nasjonale og internasjonale 
samarbeidspartnere, og vil bidra til ny og utdypet kunnskap om og forståelse av 
forebygging, tidlig oppdagelse, diagnostikk og behandling.  
 

I løpet av strategiperioden skal det også bygges opp minst ett somatisk forskningsmiljø på 
Drammen sykehus som oppfyller kriteriene til å defineres som satsningsområde. Halvveis i 
strategiperioden skal det vurderes om det skal tas inn ytterligere ett eller flere 
satsningsområder. 
 
Administrerende direktørs vurdering og konklusjon 
Forskningen i Vestre Viken har vært i sterk vekst siden etableringen av foretaket, med en økning 
fra 15 forskningspoeng i 2009 til 91,15 poeng i 2017. Forskningsstrategien for 2019-2022 er 
utarbeidet etter en omfattende prosess. Etter administrerende direktørs vurdering gir den et 
godt grunnlag for videre arbeid med forskning i Vestre Viken. Det anbefales at den foreliggende 
forskningsstrategi vedtas av styret. 
 
 
 
Vedlegg: Strategi for forskning 2019-2022  
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STRATEGI FOR FORSKNING I VESTRE VIKEN 2019–2022 

1. Innledning

Helseforskning er virksomhet som utføres med anerkjente vitenskapelige metoder for å 
frembringe ny kunnskap og erkjennelse som på kort eller lang sikt kan være relevant for 
pasientbehandling og for helsetjenesten. Helseforskning er viktig for å fremskaffe ny kunnskap 
og bidra til økt kompetanse, slik at helsetjenesten blir mest mulig kunnskapsbasert.  

Denne forskningsstrategien bygger på Regional strategi for forskning for Helse Sør-Øst (HSØ). 
Forskningsstrategien er et førende dokument som skal ligge til grunn for planlegging og 
organisering av forskning i Vestre Viken, ved tildeling av interne forskningsmidler, samt 
utvikling av satsningsområder.  

2. Visjon

Forskning i Vestre Viken skal ha høy kvalitet, baseres på samarbeid, god ressursutnyttelse og 
komme pasientene til gode. Vestre Viken skal ha en kultur der forskning er en integrert del av 
det kliniske arbeidet og er viktig og verdiskapende. 

3. Forskning

Alle helseforetak har forskning som én av sine fire lovpålagte hovedoppgaver, og er av Helse- og 
omsorgsdepartementet tillagt ansvar for klinisk pasientrettet forskning. Alle sykehus har ansvar 
for å utføre forskning med utgangspunkt i pasientnære kliniske problemstillinger, 
translasjonsforskning som bidrar til implementering i praksis, epidemiologiske prosjekter og 
helsetjenesteforskning, inkludert forskningsmessig utnyttelse av behandlingskvalitets-
registrene. Vestre Vikens mål er å bruke minst 1 % av driftsbudsjettet (totalkostnadene) til 
forskning. HSØ brukte 5 % av driftsbudsjettet til forskning i 2017. Forskning og publisering av 
forskningsresultater gjennomføres i henhold til gjeldende lov- og regelverk, internasjonale 
retningslinjer og avtaler. God forskningsetikk er den enkelte forskers og prosjektleders ansvar 
og helseforetakets systemansvar. Vestre Vikens internkontroll skal fange opp avvik i fremdrift, 
faglig innhold, etisk standard og økonomi i forskningsprosjektene. Vestre Viken har et eget 
forskningsutvalg (FU) som fungerer som et faglig rådgivende organ innen forskning. 
Forskningsutvalget er et aktivt utvalg som utvikler og fremmer forskning i Vestre Viken i 
samarbeid med forskningsdirektør. FU er rådgivende for klinikkene i forskningsrelaterte 
spørsmål. Den sentrale forskningsenheten er organisert i stabsområdet fag. 

Satsningsområder for forskning 

For å styrke forskningen definerer Vestre Viken satsingsområder. Et satsingsområde for 
forskning er et tematisk forskningsområde der Vestre Viken har spesiell vitenskapelig tyngde 
som ønskes videreutviklet i foretaket. Forskere i hele foretaket har mulighet for å knytte seg til 
satsingsområdet. Satsingsområder er et viktig signal overfor eksterne samarbeidspartnere og 
kan styrke miljøene slik at disse hevder seg både nasjonalt og internasjonalt. Ved å styrke 
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enkelte miljøer, vil disse kunne bidra til å løfte andre forskere i Vestre Viken gjennom 
samarbeidsprosjekter. Det har vært en omfattende prosess for å definere satsingsområder for 
forskning, basert på gitte kriterier (2.1. handlingsplan). Dette har ledet frem til to 
satsningsområder:  

• Hjerte og hjerne – tverrfaglig forskning på atrieflimmer og hjerneslag
«Heart and brain research group – interdisciplinary research on atrial fibrillation and
stroke»
Mer enn 10 % av befolkningen over 65 år har hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer.
Atrieflimmer er årsak til ett av tre hjerneslag, med store personlige og samfunnsmessige
konsekvenser. Forskergruppen arbeider tverrfaglig med utstrakt nasjonalt og
internasjonalt samarbeid, og undersøker sammenhenger mellom hjertesykdom (særlig
atrieflimmer) og hjerneslag. Forskningen vil gi økt kunnskap om genetiske forhold,
sykdomsmekanismer, forekomst, tidlig oppdagelse, diagnostikk, forebygging og
behandling.

• Alvorlig psykisk lidelse: Tidlige karakteristika og forløp over tid
«Early development and life-course of severe mental disorders (EARLY-MENT)»
Satsingsområdet omfatter forskning på de tidligste kliniske kjennetegn på utvikling av
alvorlige psykiske lidelser, særlig schizofreni/psykose og bipolar lidelse, og deres
forløpstrekk over tid. Disse tilstandene har en samlet forekomst i befolkningen på 6-8 %,
med store personlige, familiære og samfunnsmessige konsekvenser. Forskningen er
utpreget tverrfaglig, med et bredt nettverk av regionale, nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere, og vil bidra til ny og utdypet kunnskap om og forståelse av
forebygging, tidlig oppdagelse, diagnostikk og behandling.

Ved å være et satsningsområde, vil oppmerksomheten omkring forskningen øke. Det vil være 
positivt med tanke på rekruttering av både forskere og pasienter. Satsningsområdene skal årlig 
avgi en kort rapport om arbeidet og fremdriften på området.  

I løpet av strategiperioden skal det bygges opp minst ett somatisk forskningsmiljø på Drammen 
sykehus som oppfyller kriteriene til å defineres som satsingsområde. Dessuten skal det halvveis 
i strategiperioden vurderes om det skal tas inn ytterlige ett eller flere satsningsområder.  

Det skal samtidig satses bredt på forskning i Vestre Viken for å øke forskningsaktiviteter på alle 
avdelinger med klinisk virksomhet.  

Kommunene har gitt tydelige tilbakemeldinger om betydningen av samarbeid om forskning på 
samhandling og gode pasientforløp. I tråd med Helse- og omsorgsdepartementets 
samhandlingsforskningsstrategi (2012-2015) har Vestre Viken gjennomført flere sentrale 
samhandlingsprosjekter med påfølgende kvalitetsvurderinger og pågående forskningsbaserte 
evalueringer. Det skal også i tiden fremover stimuleres til samhandlingsforskning av god kvalitet 
og med høy relevans for pasienten og for helsetjenesten.   
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4. Infrastruktur

Det skal legges til rette for forskning i alle klinikkene. Dette innebærer at det i alle 
klinikker/avdelinger skal avsettes nødvendige ressurser til stillinger, driftsmidler og areal. Det 
påhviler et særlig ansvar for klinikker med lav forskningsaktivitet å stimulere og tilrettelegge for 
forskning. Klinikkene skal i større grad ta ansvar for finansiering av forskning i klinikkene. 
Klinikker med klinisk og diagnostisk virksomhet skal ha en forskningsansvarlig (forskningssjef) 
som aktivt arbeider for og stimulerer til forskning. Det er ønskelig at forskere inngår i 
formaliserte forskningsgrupper. Vestre Viken skal benytte seg av de regionale støttefunksjoner 
for forskning som er etablert i HSØ. Det skal legges til rette for opprettelse av generelle 
biobanker og tematiske forskningsregistre. Forskningsbaserte innovasjoner med et kommersielt 
potensial skal kanaliseres gjennom Inven2, en felles kommersialiseringsenhet for HSØ og 
Universitetet i Oslo (UiO). Inntekter fra innovasjon skal bidra til videre finansiering av forskning, 
utvikling og innovasjon.  

5. Kompetanseutvikling

Forskning på helse er viktig for å gi pasientene kunnskapsbasert behandling, som er 
kjennetegnet av høy kvalitet og trygghet. Forskning vil kunne øke rekrutteringen av dyktige 
fagfolk. Vestre Viken skal være en medaktør i forskerutdanning, med et spesielt fokus på 
forskningsetikk, lover og regler for forskning. Det skal arbeides for å opprette kombinerte 
klinikk- og forskerstillinger, fortrinnsvis for stipendiater og postdoktorer. Vestre Viken skal 
videreutvikle samarbeidet med universiteter og høyskoler, hvilket innebærer flere akademiske 
bi-stillinger.  

Det skal legges til rette for flere kombinerte stillinger for forskere. Forskningsaktivitet i 
avdelingene skal bidra til at foretaket kan tilby en større del av spesialistutdanningen for flere 
leger i spesialisering (LIS).   Brukermedvirkning skal øke relevans, nytte og kvalitet i 
forskningen. Forskernes kompetanse på brukermedvirkning i forskning skal utvikles.  

6. Hovedmål

Følgende seks hovedmål gjelder for perioden 2019–
2022: 

1. Forskningsaktiviteten skal øke i kvalitet og omfang.

2. Satsingsområder skal styrke forskning i hele Vestre Viken og synliggjøre forskningen

nasjonalt og internasjonalt.

3. Forskningsaktiviteten skal føre til bedret utredning og/eller behandling av pasientene.

4. Antall pasienter som inkluderes i klinisk forskning skal øke.

5. Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid skal tilstrebes.

6. God forskningsformidling.
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Tiltak/virkemidler, status og indikatorer for fremdrift for de seks hovedmålene er samlet i en 
handlingsplan. Evaluering av måloppnåelse skal utføres årlig. 

7. Finansiering av forskningsaktivitet

Forskningsaktiviteten skal i det vesentlige organiseres gjennom klinikkene, og de enkelte 
klinikker/avdelinger skal bidra til finansieringen. Det avsettes årlig interne forskningsmidler i 
Vestre Viken som fordeles etter en kvalitetsvurdering av søknader. Tildelingsprosessen av 
forskningsmidler skal være basert på åpne kriterier og habile prosesser. En kvalitetsvurdering 
av søknadene blir foretatt av en uavhengig fagkomité, og forskningsdirektøren tildeler midler på 
vegne av administrerende direktør (AD) etter anbefaling fra Forskningsutvalget.  Det skal 
stimuleres til økt finansiering av eksterne forskningsmidler.  
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HANDLINGSPLAN 

1. Forskningsaktiviteten skal øke i kvalitet og omfang

1.1. Doble forskningsproduksjon målt i Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning
og utdanning (NIFU)/Cristin-poeng i løpet av strategiperioden.

Status: I 2017 hadde Vestre Viken 91,15 NIFU/Cristin-poeng.
Indikator for fremdrift: Antall forskningspoeng i NIFU/Cristin.

1.2. Øke den forskningsmessige andelen av driftsbudsjettet til 1 %. En større andel av
forskningen skal finansieres gjennom nasjonale og internasjonale finansieringskilder.

Status: Vestre Viken brukte i perioden 2014-2017 rundt 0,7 % av driftsbudsjettet til
forskningsaktivitet.
Indikator for fremdrift: Rapportert ressursbruk til forskning til NIFU/ Cristin.
Antall eksternt finansierte prosjekter/søknader.

1.3. En kontinuerlig bevisstgjøring hos forskere og aktiv bruk av et internt kvalitetssystem
for forskningsaktivitet.

Status: Prosedyrer for forskning og kvalitetsstudier er utarbeidet og implementert.
Indikator for fremdrift: Forskere skal melde en gang i året at data er korrekt lagret.

1.4. Stimulere og tilrettelegge for forskning generelt:
• Flere doktorgradsstipend
• Bedre ordninger for frikjøpt tid til forskning
• Flere kombinerte stillinger
• Flere forskerstillinger
• Organisering av forskningen i større grad gjennom organiserte forskningsgrupper

Øke årsverk til forskning fra dagens nivå

Status: I 2017 rapporterte Vestre Viken 58 årsverk til forskning.   
Indikator for fremdrift: Ant. årsverk benyttet til forskning (NIFU/ Cristin). Antall 
oppmeldte ph.d.-studenter og avlagte doktorgrader. 

1.5. Forskning i avdelinger med lav forskningsaktivitet skal styrkes. 

Indikator for fremdrift: Antall oppmeldte ph.d.-studenter, antall avdelinger med 
forskningsaktivitet, antall publikasjoner. 

1.6. Aktiv brukermedvirkning skal inngå i alle forskningsprosjekter, og det skal gis en 
begrunnelse dersom det ikke er aktuelt.  

Indikator for fremdrift: Antall prosjekter med brukere som er aktivt involverte i flere 
faser av forskningen.  
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1.7. Vestre Viken skal i større grad unytte de regionale forskningsstøttefunksjonene til HSØ. 
Interne seminarer for å støtte forskning, slik som seminarer i forskningsetikk og 
søknadsskriving. 

Status: I dag har Regional forskningsstøttefunksjon ved Oslo universitetssykehus (OUS) 
en rekke tilbud til forskere i HSØ. 
Indikator for fremdrift: Antall seminarer, antall henvendelser til Regional 
forskningsstøttefunksjon. 

1.8. Tilrettelegge for IKT-infrastruktur for forskning. Vestre Viken skal følge opp regionale 
satsinger for forskning, som Regionalt IKT for forskning (RIF) programmet. Tjeneste for 
sensitive data (TSD). 

Indikator for fremdrift: Deltakelse i RIF programmet, avtale med Tjeneste for Sensitive 
Data (TSD) for forskningsdata. 

1.9. Stimulere til tverrfaglige forskningsprosjekter. 

Indikator for fremdrift: Antall tverrfaglige prosjekter. 

1.10. Forskerkompetanse skal vektlegges ved ansettelser i faglige lederstillinger. 

1.11. Satsingsområder skal styrke forskning i hele Vestre Viken og synliggjøre forskningen 
nasjonalt og internasjonalt. 

1.12 Det skal skapes større bevissthet i forskningsmiljøene mht potensialet for innovasjon i 
forskningsprosjekter.  

Indikator for fremdrift: Antall DOFI (disclosure of invention) innmeldt til Inven2. 

2. Satsingsområder skal styrke og stimulere til tverrfaglig
forskning innen tematiske områder på tvers av klinikkene.
Satsingsområder skal synliggjøre Vestre Vikens forskning utad.

2.1. Flere satsningsområder for forskning i Vestre Viken kan vurderes i strategiperioden
basert på kriteriene:
• Er et aktivt og synlig forskningsmiljø i Vestre Viken
• Faggruppen har utmerket seg mht å oppnå ekstern finansiering av

forskningsprosjekter
• Faggruppen utmerker seg med høy forskningsproduksjon
• Faggruppen har minst tre personer med forskningskompetanse på doktorgradsnivå

og erfaring med veiledererfaring. Minst en skal være på nivå med
professorkompetanse.

Status: To satsingsområder for Vestre Viken er definert i 2017. 
Indikator for fremdrift: Satsingsområdenes samarbeid internt og eksternt, 
forskningsproduksjon og ekstern finansiering.  
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2.3. Det skal stimuleres til økt samhandlingsforskning av god kvalitet og høy relevans for 
pasientene og helsevesenet. Kommunene er en sentral samarbeidspartner for å utvikle 
forskning på samhandling og gode pasientforløp. 

Indikator for fremdrift: Antall forskningsprosjekter med samhandling som et sentralt 
tema i prosjektet. 

3. Forskningsaktiviteten skal føre til bedret utredning og/eller
behandling av pasientene.

3.1. Videreutvikle kontakt med universitetene, høgskolemiljøene og forskning og
utviklingsenheter (FOU) i kommunene.

Status: I oktober 2010 undertegnet Vestre Viken samarbeidskontrakter med Høgskolen i
Sørøst-Norge (HSN) (nå Universitetet i Sør-Øst Norge, USN) og Universitetet i Oslo (UiO).

Indikator for fremdrift: Antallet prosjekter og publikasjoner med deltakere/-
medforfattere fra USN og UiO.

3.2.  Opprettholde og utvide infrastruktur for biobank; inklusive lokaler, frysere,
overvåkningssystem, tilgangskontroll, personer og kompetanse.

Status: Bærum-, Ringerike- og Drammen sykehus har infrastruktur for biobank. Avtale
med Myhrens verksted for lagring av biobank ved behov.

3.3.  Det skal tilrettelegges for infrastruktur for generelle biobanker og tematiske registrere.
Registerverktøy for forskning skal gjøres tilgjengelig.

Indikator for fremdrift: antall generelle biobanker og tematiske registre.

3.4. Fremme forskning med utgangspunkt i pasientnære kliniske problemstillinger.

Indikator for fremdrift: Omfanget av faktiske pågående prosjekter med en pasientnær
klinisk problemstilling.

4. Antall pasienter som inkluderes i klinisk forskning skal øke

4.1. Minst 5 % av pasientene skal inkluderes i klinisk forskning.

Indikator for fremdrift: antall pasienter inkludert i klinisk forskning.

4.2. Ved aktiv brukermedvirkning i hele forskningsprosessen vil resultatene i større grad
reflektere brukernes opplevelser og forskningen vil få større nytteverdi og relevans.
Flere brukerrepresentanter skal involveres i forskning.

Indikator for fremdrift: antall prosjekter med brukermedvirkning i flere deler av
forskningsprosessen.
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4.3. Vestre Viken skal registrere kliniske studier på helsenorge.no for at flere pasienter skal 
få mulighet for å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier.  

Status: Vestre Viken har 9 registrerte studier på helsenorge.no i 2017. 
Indikator for fremdrift: Alle aktuelle kliniske studier skal registreres på helsenorge.no. 

4.4. Oppdragsforskning skal gi pasientene rask tilgang til de nye og beste 
behandlingsformene. Oppdragsforskning skal integreres i klinisk arbeid og bidra til 
kvalifisering/utdannelse av involvert personell. Inntekter fra oppdragsforskning skal 
anvendes til styrkning av egeninitiert forskning og fagutvikling lokalt. 

Status: 21 oppdragsstudier pr. desember 2017. 
Indikator for fremdrift: Antall oppdragsstudier, antall pasienter inkludert i 
oppdragsstudier. 

4.5. Vestre Viken skal styrke samarbeidet med andre foretak for gjennomføring av kliniske 
studier.  

Status: Vestre Viken deltar i 50 multisenterstudier i 2017. 
Indikator for fremdrift: antall multisenterstudier. 

5. Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid skal tilstrebes

 5.1. Tilstrebe avtalefestet samarbeid om forskningsprosjekter.

Status: I dag har Vestre Viken en rekke pågående forskningsprosjekter med avtalefestet
samarbeid med eksterne institusjoner.
Indikator for fremdrift: Antallet avtaler, prosjekter og publikasjoner med eksterne
deltakere/medforfattere.

5.2.  Delta i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Det er en målsetning at
Vestre Viken skal være førende i forskningsprosjekter med internasjonale samarbeid.

Indikator for fremdrift: Faktisk deltakelse i nettverk. I 2017 leder Vestre Viken 2
regionale forskningsnettverk og deltar i flere andre nettverk.

5.3. Øke antall kombinerte vitenskapelige stillinger tilknyttet universiteter og høyskoler,
spesielt ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Sikre ny tilsetting ved ledighet i eksisterende
stillinger.

Status: I 2018 har Vestre Viken 8 vitenskapelige stillinger, hvorav 6 ved Universitetet i
Oslo: 3 professorer, 3 førsteamanuenser. I tillegg to førsteamanuenser, henholdsvis på
Oslo MET og USN.
Indikator for fremdrift: Faktisk antall stillinger.

5.4. Vestre Viken skal bidra aktivt for etablering og tilrettelegging av helseklynge på
Brakerøya for næringsliv, forskning, innovasjon og undervisning sammen med regionale
aktører.

Indikator for fremdrift: Utvikling og etablering av Helseklynge Brakerøya.
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6. God forskningsformidling

6.1. Forskere skal bevisstgjøres på viktigheten av god forskningsformidling, og det skal
stimuleres til at forskningsaktiviteter gjøres kjent i foretaket og i befolkningen gjennom
presse og forskningsdager med mer. Dette arbeidet skjer i samarbeid med
Kommunikasjonsavdelingen.

Status: Forskning og Kommunikasjon samarbeider for å synliggjøre forskning på
intranett/nettsider og øke antall presseoppslag. Kurs i forskningsformidling er
gjennomført. Bærum sykehus arrangerer forskningsdag.

Indikator for fremdrift: Forskningssaker på intranett og nettsider, sosiale medier,
presseoppslag, kurs og seminar. Gjennomførte forskningsdager.

6.2. Ha innholdsrike, brukervennlige og oppdaterte intra- og internettsider der forskere og
forskningsaktivitet i Vestre Viken presenteres.

Status: Inter- og intranettside om forskning.

Indikator for fremdrift: Faktisk bruk (antall treff) av intra- og internettsiden.
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Saksfremlegg  
 
ForBedring 2018  
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 39/2018 27.06.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret tar resultatene og oppfølgingen av ForBedring til orientering.  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 20. juni 2018 

 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 8. juni 2018 
Saksbehandler: Kari Jussie Lønning 
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Bakgrunn 
Norsk helsetjeneste skal være pasientens helsetjeneste. Helsesektoren er en virksomhet med 
høy risiko, og det hender at pasienter og brukere blir unødig skadet i møte med helsetjenesten. 
Spørreundersøkelsen ForBedring er en samordning av medarbeiderundersøkelsen, helse, miljø 
og sikkerhetskartlegging (HMS) samt pasientsikkerhetskulturundersøkelsen.  
 
Undersøkelsen er nasjonal og gjennomføres for første gang i 2018.  Den ble gjennomført fra og 
med uke 6 tom til uke 14 2018 i de offentlige sykehusene i Helse Sør-Øst, og i perioden 13.02.18-
13.03.18 i Vestre Viken. 
 
Saksutredning 
Resultatene fra denne nye spørreundersøkelsen skal brukes til lokalt forbedringsarbeid av 
pasientsikkerhetskultur, arbeidsmiljø og HMS.  Undersøkelsen gir ledere og medarbeidere 
informasjon om hvordan arbeidsforholdene oppleves, og gir innspill til risikovurdering av 
pasientsikkerheten, arbeidsmiljøet og HMS i enheten.  
 
Rapportene som utarbeides etter undersøkelsen er en av flere datakilder til det systematiske 
arbeidet med å redusere risiko for uønskede hendelser i pasientbehandling og arbeidsmiljøet. 
God pasientsikkerhet og godt arbeidsmiljø påvirker hverandre, og bør sees i en sammenheng 
ved kartlegging og forbedring. 
 
Spørreskjemaet er sendt til følgende ansatte i Vestre Viken: 

• Ansatte som har en 1% stilling eller mer (Nytt i 2018, mot tidligere krav på 35% stilling eller mer) 
• Ansatte i engasjementsstillinger 
• Ansatte som har permisjon med lønn 

  
Følgende ansatte har ikke fått tilsendt spørreskjemaet: 

• Ansatte som har ulønnet permisjon  
• Timelønnede og ekstravakter  
• Ansatte som har vært sykmeldte i over 1 år uten å være tilbake i jobb 

 
Det er viktig for troverdigheten til resultatene at flest mulig deltar med sine synspunkter. 
Svarprosent er et resultat, og kan være et tiltaksområde. Hvis svarprosenten er lavere 
enn 70%, er det viktig å undersøke hva som kan gjøres i fremtiden for å få til en bedre 
deltakelse.  
 
Helse Sør-Øst samlet oppnådde en svarprosent på 79%.  Målet var 70%.  
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Svarprosenter i Vestre Viken 

 
 
Resultat fra spørreundersøkelsen Forbedring 
Rapportene med egne resultater var tilgjengelig for lederne i Vestre Viken fra og med 22.03.18. 
 
Som ved den tidligere Medarbeiderundersøkelsen har Vestre Viken mottatt rapporter på 4 
nivåer – Vestre Viken, klinikk, avdeling og seksjon.  Rapportene er bygget over samme lest og 
har dermed det samme innholdet på de ulike nivåene i organisasjonen.  Som før får leder på nivå 
4 tilgang til rapport for egen enhet, mens avdelingssjef får tilgang til rapporter for underliggende 
enheter.  Klinikkdirektør får rapport for klinikken, mens administrerende direktør får rapport 
for hele Vestre Viken. 
 
I tillegg er det som før utarbeidet rapporter for ledergrupper på de ulike nivåene.    
For å få egen rapport må det være minimum 5 besvarelser.  Dersom det ikke er tilfelle, inngår 
svarene i rapporten på nivået over. 
Da det i år er første gang denne undersøkelsen gjennomføres, vil ikke rapportene inneholde noe 
sammenligningsgrunnlag med tidligere år. 
 
Hovedområder og tolkning av rapporter 
ForBedring kartlegger ulike forhold som virker inn på pasientsikkerheten og ansattes trivsel, 
motivasjon og arbeidshelse. Rapporten gir en oppsummering av svarene, og er et av flere 
redskap til å iverksette et lokalt forbedringsarbeid. 
 
Rapporten skal brukes til å: 
1. Utforske resultatene i samarbeid med medarbeidere og lokalt verneombud. 
2. Velge ut bevarings og forbedringsområder 
3. Utarbeide handlingsplan med konkrete tiltak for egen enhet 
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ForBedring består av følgende hovedområder:  
Engasjement, teamarbeidsklima, arbeidsforhold, sikkerhetsklima, psykososialt arbeidsmiljø, 
opplevd lederatferd, toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet, fysisk miljø og oppfølging og 
tilleggstemaet Likeverd som Vestre Viken ønsket å videreføre fra den tidligere Medarbeider-
undersøkelsen. 
 
Hvert hovedområde består av enkeltspørsmål.  
Resultatene presenteres i rapporten på en skala fra 1 – 100 der 1 oppfattes som mest 
belastende/minst ønsket og 100 minst belastende/mest ønsket.  
 
Vestre Viken skårer på samme nivå som regionen samlet på hovedtemaene engasjement, 
teamarbeidsklima, psykososialt arbeidsmiljø, toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet og 
oppfølging.  På temaene arbeidsforhold, opplevd lederatferd og fysisk miljø skårer Vestre Viken 
1 eller 2 skår lavere enn regionen samlet, mens på sikkerhetsklima skårer Vestre Viken 1 skår 
høyere. 
 
Resultater i Vestre Viken og i regionen  
 
Engasjement 
Engasjerte medarbeidere er de som får anerkjennelse, tilbakemeldinger og mulighet for 
personlig utvikling gjennom sitt arbeid. Engasjement virker inn på en rekke ulike prestasjoner. 
Høyt jobbengasjement virker positivt inn på motivasjon og jobbutførelse, det fremmer service 
og lojalitet.  Engasjement gir bedre økonomisk resultat og reduserer turnover, ulykker, svinn og 
kvalitetsfeil.  Høy skår indikerer et høyt engasjement. 
 
Vestre Vikens resultater: 

 
 
Regionens samlede resultat er 81, dvs. identisk med Vestre Vikens resultat. 
 
 
Teamarbeidsklima 
Teamarbeidsklima belyser åpenhet, samarbeid og støtte mellom kollegaer og yrkesgrupper, 
både internt og på tvers av enheter. Manglende koordinering og samhandling mellom enheter i 
sykehus er et risikoområdet innen pasientsikkerhet som det er viktig å kartlegge. 
Høy skår indikerer et godt teamarbeidsklima. 
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Vestre Vikens resultater: 

 
 
Regionens samlede resultat er 84, dvs. identisk med Vestre Vikens resultat. 
 
 
Arbeidsforhold 
Arbeidsforhold belyser arbeidsmengde og tempo, samt tilgjengelige ressurser og hjelpemidler. 
Det tar opp ulike belastninger som kan virke negativt inn på motivasjon og helse.  Dette er 
risikoforhold som det er viktig å ha under oppsikt.  Høy skår indikerer at det finnes tilstrekkelig 
med ressurser og hjelpemidler, samt at arbeidsmengde og tempo er lite belastende. 
 
Vestre Vikens resultater: 

 
 
Regionens samlede resultat er 52, mens Vestre Viken resultat er 50. 
 
 
Sikkerhetsklima 
Sikkerhetsklima kartlegger varslingskulturen, og hvor trygg og åpen denne er.  Det belyser 
forhold som virker inn på kvaliteten og pasientsikkerheten. Høy skår indikerer en god 
varslingskultur og åpenhet. 
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Vestre Vikens resultater: 

 
 
Regionens samlede resultat er 80, mens Vestre Vikens resultat er 81. 
 
 
Psykososialt arbeidsmiljø 
Temaet psykososialt arbeidsmiljø tar opp mobbing, trakassering, diskriminering og hvordan 
ansatte blir ivaretatt hvis en hendelse skulle oppstå.  Høy skår indikerer trygt arbeidsmiljø og 
god håndtering av eventuelle konflikter. 
 
Vestre Vikens resultater: 

 
 
Regionens samlede resultat er 82, dvs. identisk med Vestre Vikens resultat. 
 
 
Opplevd lederatferd 
Temaet belyser relasjonen mellom leder og medarbeidere.  Ledelse har stor betydning for 
arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Høy skår indikerer god ledelse. 
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Vestre Vikens resultater: 

 
Regionens samlede resultat er 82, mens Vestre Vikens resultat er 81. 
 
 
Toppleders rolle  
Høy skår indikerer tillit til at administrerende direktør støtter godt opp om arbeidet med 
pasientsikkerheten. 
 
Vestre Vikens resultater: 

 
 
Regionens samlede resultat er 63, dvs. identisk med Vestre Vikens resultat. 
 
 
Fysisk miljø 
Temaet kartlegger ulike forhold som medfører risiko for helseplager.  I dette temaet viser tallene 
antall deltakere som har svart de ulike svaralternativene. For svaralternativene «Helt uenig» og 
«Litt uenig» vises antall svar i rødt, for «Hverken enig eller uenig» vises antall svar i gult, og for 
«Litt enig og «Helt enig» vises antall svar i grønt. 
 
Vestre Vikens resultater: 
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Regionens samlede resultat er 70, mens Vestre Vikens resultat er  69. 
  
 
 
Oppfølging 
Oppfølging av undersøkelsen kartlegger om det arbeides systematisk med forbedringer og om 
de ansatte var involvert i oppfølgingen av forrige undersøkelse.  Høy skår indikerer at det 
arbeides systematisk med forbedringer og at det er en høy grad av involvering. 
 
Vestre Vikens resultater: 
 

 
Regionens samlede resultat er 73, dvs. identisk med Vestre Vikens resultat. 
 
 
Likeverd 
 

 
 
Likeverd er et tema ikke er noe obligatorisk i den nye undersøkelsen.  Vestre Viken har 
videreført temaet og spørsmålene fra den tidligere Medarbeiderundersøkelsen. 
 
 
Oppfølging av ForBedring 
 
Oppfølgingsarbeidet av ForBedring foregår på ulike ledernivåer i klinikken, og skal følges opp i 
linja av avdelingssjef og klinikkdirektør. 
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Hver enkelt leder skal  
 

• Lage en plan for tilbakemelding og oppfølging  
• Sette av tidspunkter for ulike møter/aktiviteter som skal inngå i oppfølgingsarbeidet 

fremover 
– gjennomgå og samtale rundt resultatene og valg av områder det skal jobbes 

videre med  
– gjennomføre HMS-runde  
– risikovurdere 
– utarbeide handlingsplan med konkrete tiltak senest i uke 23 2018 

• Leder må selv tilpasse gjennomføringen å sikre god medvirkning av medarbeidere og 
verneombud. 

 
En felles handlingsplan for ForBedring og HMS-runden skal utarbeides i det elektroniske 
verktøyet Synergi. Verktøyet gjør det mulig å ta ut rapporter over handlingsplaner og tiltak på 
seksjons-, avdelings-, klinikk- og foretaksnivå, og er dermed også et godt oppfølgingsverktøy for 
linjeorganisasjonen.  
Det er utarbeidet et årshjul for dette forbedringsarbeidet.  
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Informasjon før og under undersøkelsen 
Det har vært sendt ut informasjon om ForBedring på epost til ledere og verneombud og lagt ut 
informasjon på Intranett i flere omganger.  Ledere, verneombud og tillitsvalgte har vært invitert 
til lokale informasjonsmøter om kartleggingen med godt oppmøte. 
 
Oppfølgingsarbeid - opplæring/veiledninger 
Lederveiledning/presentasjon som kan brukes på oppfølgingsmøter er utarbeidet og sendes ut 
til lederne. 
 
Opplæring i det nye elektroniske handlingsplanverktøyet i Synergi er gjennomført for ledere og 
verneombud.   Brukerveiledning er i tillegg utarbeidet og sendt ut. 
 
I tillegg er arbeidsgruppa som ble oppnevnt i forbindelse med ForBedring tilgjengelig for 
spørsmål og bistand.  
 
Administrerende direktør sine vurderinger 
Administrerende direktør anbefaler at redegjørelsen, resultatene og oppfølgingen av ForBedring 
tas til orientering av styret. 
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Saksfremlegg 
 
 
Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende 
ansatte  
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken HF 40/2018 27.06.18 
 
 
 

Forslag til vedtak  
Styret vedtar erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre 
ledende ansatte (vedlegg 1), som innarbeides i note til årsregnskapet for 2018.  
 
 
   
 
 
 
 

Drammen, 20. juni 2018 

 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 24. mai 2018 
Saksbehandler: Eli Årmot 
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Bakgrunn 
Formålet med denne saken er å vedta erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. § 8a i 
foretakets vedtekter, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015. 
 
Saksutredning 
13. februar 2015 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet nye “Retningslinjer for lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” med virkning 
fra 13. februar 2015. (vedlegg 4). Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) utarbeidet i henhold til disse nye 
retningslinjer for fastsetting av lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i HSØ RHF (styresak 
027-2015). Vestre Viken anvender retningslinjene utarbeidet for HSØ RHF (styresak 44/2015).  
Disse erstatter retningslinjene av 31.3.2011. I de nye retningslinjene videreføres 
hovedprinsippene i de tidligere retningslinjene om at lederlønninger skal være 
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, samt at det skal legges vekt på moderasjon. Verken 
regionale helseforetak eller helseforetak kan fravike de statlige retningslinjene. De statlige 
retningslinjene skal legges til grunn ved utarbeidelse av egne retningslinjer. Vestre Vikens 
vedtekter ble endret i tråd med de nye retningslinjene i foretaksmøte 17. juni 2015.  
 
Av ny § 8a i vedtektene “Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre 
ledende ansettelse” fremgår blant annet at Vestre Viken HF skal utarbeide en årlig erklæring om 
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal 
tas inn som note i årsregnskapet.  
 
Erklæringen skal ha et innhold som angitt i Allmennaksjeloven § 6-16a (vedlegg 3), herunder: 
 

• retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for 
det kommende regnskapsåret 

• en redegjørelse for lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret  
• en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret i 

det foregående regnskapsåret 
 
Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er fulgt 
opp i underliggende virksomheter. 
 
Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i Allmennaksjeloven § 6-16a i 
foretaksmøte som avholdes innen utgangen av juni hvert år. Det vises til Allmennaksjeloven  
§ 5-6 tredje ledd. 

 
Administrerende direktørs vurderinger 
De fleste av kravene i Allmennaksjelovens § 6-16a som skal innarbeides i erklæringen følger av 
“Retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med 
statlig eierandel” (vedlegg 4).  
 
Lønnsnivået i Vestre Viken reflekterer retningslinjene for statlig eierskap ved at man ikke er 
lønnsledende verken i forhold til nivå eller utvikling siden reformen i 2002, eller i forhold til 
øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst RHF. Det gjelder også i forhold til de virksomheter en anser å 
konkurrere med for å sikre at helseforetaket får kvalifiserte ressurser til viktige funksjoner. Det 
er imidlertid viktig å sikre riktig lønnsnivå og lønnsutvikling, og hindre at uønsket og utilsiktede 
lønnsforskjeller oppstår. Videre er det en ambisjon at Vestre Viken er konkurransedyktig mht. 
kompetanse på kort og lang sikt. En riktig balanse på disse områdene er også av vesentlig 
betydning hva gjelder omdømme.  
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Administrerende direktør anbefaler at erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse 
til daglig leder og andre ledende ansatte (vedlegg 1)vedtas og innarbeides som note til 
regnskapet for 2018. 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig 
leder og andre ledende ansatte.   

2. Retningslinjer for lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i 
Helse Sør-Øst RHF (utdrag fra styresak HSØ RHF). 

3. Utdrag fra Allmennaksjeloven. 
4. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 

foretak og selskaper med statlig eierandel.   
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VEDLEGG 1 
 
Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende 
ansatte  
 
Vestre Viken definerer personer i stillingene Administrerende direktør, Direktør Kompetanse, 
Direktør Teknologi, Direktør Økonomi, Direktør Fag, Direktør administrasjon og 
kommunikasjon og klinikkdirektører som ledende ansatte. 
 
Vestre Viken følger retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og 
selskaper med statlig eierandel (fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 13.2.2015) hvor 
hovedprinsippet er: 
 

• Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis eierskap skal være 
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. 
Det skal legges vekt på moderasjon.  

• Hovedelementet i en godtgjørelsesordning bør være fastlønnen.  
 
 
Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2017 
Vedtektenes § 8a ble vedtatt endret for Vestre Viken 17. juni 2015, med virkning for 
regnskapsåret 2015. 
 
Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør er behandlet og fastsatt av styret i 
styresak 40/2017. Lønn og godtgjørelse for øvrige ledende ansatte er fastsatt av 
administrerende direktør. 
 
Lønn for ledende ansatte er i all hovedsak fastlønn.   
 
Styret i Veste Viken har vedtatt at retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel utarbeidet i Helse Sør-Øst RHF anvendes i 
Vestre Viken HF (sak 44/2015).  
 
Vestre Viken hadde i 2017 målsetting om å tilby ledende ansatte konkurransedyktig lønn. 
Lederlønnspolitikken har i det foregående regnskapsår bygget på prinsippet som er beskrevet 
over. 
 
Styret i Vestre Viken mener at lønnspolitikken i 2017 har vært i tråd med de statlige 
retningslinjene og retningslinjene for Helse Sør-Øst RHF. 
 
Det ble i 2017 gjort justeringer i lønningene for ledende ansatte som i snitt lå i underkant av 
snittet for øvrige ansatte i foretaket. Lønnsreguleringer ble foretatt med virkning fra 1.1.2017. 
 
 
Lederlønnspolitikken i 2018 
Lederlønnspolitikken i 2018 vil i all hovedsak bygge på de samme prinsipper og forutsetninger 
som er redegjort for i lederlønnspolitikken for 2017.  
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Saksframlegg 

Møtedato 

30. a ril 2015 

SAK NR 027-2015 

NYE RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE 
ANSATTE I FORETAK OG SELSKAPER MED STATLIG EIERANDEL 

Forslag til vedtak: 

1. Styret godkjenner retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende 
ansatte i Helse Sør-Øst RHF. 

2. Styret ber om at retningslinjene styrebehandles i helseforetakene. 

Hamar, 22. april 2015 

Cathrine Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

13. februar 2015 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet nye "Retningslinjer for lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel". 
17. mars 2015 sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut et eget brev om saken med de viktigste 
endringene (se vedlegg 1). Administrerende direktør vurderer at de nye retningslinjer er et godt 
virkemiddel for å fastsette retningslinjer for avlønning av ledere i Helse Sør-Øst. 

Administrerende direktør har valgt å konkretisere retningslinjer for avlønning av ledende ansatte i 
Helse Sør-Øst basert på de nye retningslinjene. I tillegg utdypes kriteriene for fastsettelse av lønn 
til administrerende direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF. Det anbefales at 
retningslinjene behandles i helseforetakenes styrer. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1 Gjeldende praksis i Helse Sør-Øst RHF 

Helse Sør-Øst RHF har i prinsippet fulgt de gamle "Retningslif!/er for statlig eierskap - holdninger til 
lønn" fra Handels- og næringsdepartementet gjennom fastsettelse av lønn for administrerende 
direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF siden disse sist ble fastsatt i 2006 og revidert i 
2010. De nye retningslinjene inneholder ingen særlige endringer som får føringer på Helse Sør-Øst. 

Følgende praksis har vært etterlevd og anbefales videreført: 

• Lønnsoppgjøret i Helse Sør-Øst RHF har skjedd samlet, med unntak av administrerende 
direktør som har fått fastsatt sin lønn direkte av styret. 

• Ledere på nivå 2, dvs. de som rapporterer til administrerende direktør, har blitt 
lønnsvurdert av administrerende direktør. Avdelingsledere (nivå 3) har blitt lønnsvurdert 
av direktører på nivå 2. 

• Alle ledere inkl. nivå 3 er unntatt fra overenskomst. 

• Lønnsoppgjøret i det regionale helseforetaket har fulgt resultatet og føringer fra 
tariffoppgjør i sektoren ( eksempler er: forholdet til likelønn, kvinner i fødselspermisjon 
behandles likt som alle andre, spesielle B-delsprotokoller o.l.). Normalt har Helse Sør-Øst 
RHF samlet sett ligget under den totale rammen, og med en noe ulik vurdering av 
fordeling mellom generelt tillegg og det individuelle tillegget. Lønn har vært fastsatt 
individuelt, men basert på en generell komponent som i prinsippet har utgjort ca 40 -

50 % av rammen og hvor resterende del har vært tildelt individuelt basert på gitte kriterier 
og resultatmål i forhold til samarbeidsavtaler/ individuell lønnsvurdering. 

• Uorganiserte har vært behandlet etter de samme økonomiske rammer som er fastsatt i 
forhandlinger med organiserte (uorganiserte følger "største brukers prinsipp"). 

• Det har skjedd en gradvis harmonsiering av lønn de siste årene i forhold til likelønn, 
kjønn og ansvar. 
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• Alle ansatte inviteres til lønnssamtale med sin nærmeste leder før forslag til 
lønnsfastsettelse besluttes, hvor hver enkelt ansatt skal vurderes ut i fra følgende kriterier 

- Arbeids- og ansvarsområde 

- Kompleksitet i arbeidsoppgaven 
- Fleksibilitet 
- Anvendt kompetanse/spisskompetanse 

- Jobbutøvelse/ resultater/ evne til å levere 

- Tverrfaglig teamarbeid 

- Medarbeiderens utvikling 

- Likelønnshensyn 
- Annet som kan påvirke situasjonen som endring i ansvars- og arbeidsoppgaver, 

omfang av personalansvar etc. 

• Administrerende direktør gjør en sluttvurdering av den samlede innstilling fra nivå 2 

lederne før endelig beslutning. 

• Før lønnsforhandlingene drøftes opplegg og rammer med lokale tillitsvalgte og AMU før 

behandling i administrerende direktørs ledergruppe. 

2.2 Nye retningslinjer for fastsetting av lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i 
Helse Sør-Øst RHF 

Helse Sør-Øst RHF anser at lønnsfastsettelsen og lønnsnivået i dag reflekterer retningslinjene for 
statlig eierskap ved at man ikke er lønnsledende verken i forhold til nivå eller utvikling siden 
reformen i 2002 eller i forhold til øvrige regionale helseforetak eller de virksomheter en anser å 
konkurrere med for å sikre at virksomheten får de beste ressursene til sine viktige funksjoner. 

På bakgrunn av retningslinjene for statlige selskaper anses det derfor som riktig at styret i Helse 
Sør-Øst RHF fastsetter retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse 
Sør-Øst RHF. 

Følgende retningslinjer anbefales derfor gjort gjeldende for fastsettelse av lederlønn i Helse Sør
Øst RHF: 

Generelle forhold 

• Lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet 

med tilsvarende selskaper med samme kompleksitet. 

• Hovedelementet i en kompensasjonsordning skal være den faste grunnlønnen. 

• Kompensasjonsordningene skal utformes slik at lønn ikke påvirkes på grunn av eksterne 

forhold som ledelsen selv ikke kan påvirke. 

• Administrerende direktør må kunne forvente en lønnsutvikling i tråd med 

lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. 

• De enkelte elementer i en lønnspakke skal vurderes samlet, med fast lønn og andre goder 

som pensjoner og sluttvederlag som en helhet. Styret skal ha en oversikt over den 

samlede verdi av den enkelte leders avtalte kompensasjon. Dette betyr i tillegg til 

administrerende direktør ledere på nivå 2 i organisasjonen. 
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• D et er styrets ansvar å fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. 

Administrerende direktørs godtgjørelse fastsettes av styret. 

• Styret skal påse at lederlønnsordningene ikke gir uheldige virkninger for helseforetaket 
eller svekker dets omdømme. 

• Medarbeidere i ledelsen skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i 
samme foretaksgruppe. 

• Variabel lønn skal ikke benyttes ved fastsettelse av lederlønn. 

Pensjonsytelser 

• Pensjonsvilkår skal være på linje med andre ansattes vilkår i Helse Sør-Øst RHF. 

• I den grad det avtales lavere pensjonsalder enn folketrygdens pensjonsalder på 67 år, skal 
pensjonsalderen som hovedregel ikke settes lavere enn 65 år. 

• For Helse Sør-Øst skal samlet pensjonsgrunnlag ikke overstige 12 G . 

Sluttvederlag 

I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-16 er det kun virksomhetens øverste leder, dvs 
administrerende direktør som med rettsvirkning på forhånd kan frasi seg oppsigelsesvernet. D et 
innebærer at slike klausuler som andre ledende ansatte inngår, ikke vil være rettslig bindende og at 
disse i den konkrete situasjonen kan velge å bestride et krav om fratreden. Bestemmelsen vil 
imidlertid håndtere/løse situasjonen dersom den ansatte velger å etterkomme anmodning om 
fratreden. 

For at klausulen skal være en gyldig fraskrivelse i forhold til administrerende direktør må det inn 
en klausul i administrerende direktørs arbeidsav tale om at administrerende direktør fraskriver seg 
oppsigelsesvernet i henhold til aml § 15-16 (2). 

For øvrig gjelder følgende retningslinjer: 

• Sluttvederlag skal ikke benyttes ved frivillig avgang. 

• Sluttvederlag og lønn i oppsigelsestid skal normalt ikke overstige 12 måneders fas tlønn. 

• Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra næringsvirksomhet som vedkommende er 
aktiv eier av, skal sluttvederlaget reduseres med et forholdsmessig beløp beregnet på 
grunnlag av den nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etler at vanlig o ppsigelsestid 
for stillingen er ute. 

• Sluttvederlaget kan holdes tilbake hvis vilkårene for avskjed foreligger, eller hvis det i 
perioden hvor det ytes sluttvederlag oppdages uregelmessigheter eller forsømmelser som 
kan lede til erstatningsansvar eller at vedkommende blir tiltalt for lovbrudd. 

Administrerende direktør vil se til at avtaler om sluttvederlag med ledende ansatte er i tråd med 
dette. 

Side 4 av 5 



• HELSE • • SØR·ØST 
• 

2.3 Kriterier for fastsetting av lønn til administrerende i Helse Sør-Øst RHF 

I dag fastsettes lønn for administrerende direktør og ledende ansatte basert på følgende 
rammebetingelser: 

• Lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig 

• Lønnsnivået for sammenlignbare stillinger i statseide selskaper 

• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens hovedmål basert på status per 

årsavslutning 

• Utøvelse av lederskap og evne til å skape godt arbeidsmiljø 

Administrerende direktørs lønn fastsettes etter det ordinære lønnsoppgjøret og gjøres gjeldende 
fra 1. januar samme år. 

2.4 Oppfølging i helseforetakenes styrer 

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at også helseforetakene følger de retningslinjene som ligger 
til grunn for statlig eierskap og operasjonalisert gjennom denne saken. Dette er i tråd med de 
retningslinjer som har vært fulgt så langt, men med noen tydeligere presiseringer av kriterier for 
individuell lønnsfastsettelse. 

Det anbefales derfor at retningslinjer og kriterier for fastsetting av lønn og lønnsutvikling for ledende 
ansatte og administrerende direktør gitt i denne saken også behandles i helseforetakenes styrer. 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Det er viktig å sikre riktig lønnsnivå og lønnsutvikling for alle ansatte og hindre at uønsket og 
utilsiktede lønnsforskjeller oppstår. Det er også viktig at organisasjonen er konkurransedyktig 
mht. kompetanse på kort og lang sikt. En riktig balanse på disse områdene er også av vesentlig 
omdømmemessig betydning. 

Administrerende direktør anser at prinsippene som anbefales bidrar til denne balansen og til at 
Helse Sør-Øst RHF er tydelig og forutsigbar i lønnsmessige forhold. 

Administrerende direktør anbefaler at de nye "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til 
ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel" supplert med retningslinjene for 
Helse Sør-Øst legges til grunn for det videre arbeid. 

D et anbefales videre at retningslinjene og prinsippene i denne saken styrebehandles i hvert enkelt 
helseforetak. 

Trykte vedlegg: 
• Brev datert 17. mars 2015 fra HOD til alle RHF: Nye retningslinjer for lønn og annen 

godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 

Utrykte vedlegg: 
• Ingen 

Side 5 av 5 





Vedlegg 3 
 
Utdrag fra Allmennaksjeloven: 
 
 
§ 6-16 a. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte 

(1) Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse 
til daglig leder og andre ledende ansatte. I vedtektene kan det fastsettes at erklæringen 
skal utarbeides av et annet organ. Erklæringen skal omfatte lønn og i tillegg godtgjørelse 
i form av: 

1. naturalytelser, 
2. bonuser, 
3. tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til  

aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme  
konsernet, 

4. pensjonsordninger, 
5. etterlønnsordninger, 
6. alle former for variable elementer i godtgjørelsen, eller særskilte ytelser som kommer i tillegg 

til basislønnen. 

(2) Erklæringen skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse som nevnt i første ledd for det kommende regnskapsåret. Retningslinjene 
bør angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk. Retningslinjene skal angi 
om det skal kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn, om det skal settes vilkår eller 
rammer for slik godtgjørelse, og hva disse i så fall går ut på, samt eventuelle 
ytelseskriterier eller andre tildelingskriterier. Retningslinjene for ordninger som nevnt i 
første ledd tredje punktum nr 3 er bindende for styret, hvis ikke noe annet er fastsatt i 
vedtektene. For øvrig er retningslinjene veiledende, men det kan fastsettes i vedtektene 
at de skal være bindende. Dersom styret i en avtale fraviker retningslinjene, skal 
begrunnelsen for dette angis i styreprotokollen. 

(3) Erklæringen skal også inneholde en redegjørelse for den lederlønnspolitikken 
som har vært ført det foregående regnskapsåret, herunder hvordan retningslinjene for 
lederlønnsfastsettelsen er blitt gjennomført. 

(4) Erklæringen skal dessuten gi en redegjørelse for virkningene for selskapet og 
aksjeeierne av avtaler om godtgjørelse som nevnt i første ledd tredje punktum nr 1 til 6 
som er inngått eller endret det foregående regnskapsåret. 



Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 

(fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015) 

Retningslinjene erstatter retningslinjene av 31.3.2011. 

Formål 

Retningslinjene angir hvilke forhold staten som 
eier vil legge vekt på i sin stemmegivning når sty
rets erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte behandles på sel
skapets generaJforsamling, foretaksmøte eller lig
nende. Retningslinjene reflekterer også statens 
holdning til lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte i selskaper der dette ikke er egen sak på 
generalforsamlingen. Retningslinjene endrer ikke 
selskapslovgivningens regulering av styrets ansvar 
eller rolledelingen mellom generalforsamling og 
styre eller mellom styre og daglig leder. Der hvor 
næringsspesifikt regelverk stiller strengere eller 
mer detaljerte krav til selskapene enn disse ret
ningslinjene, har slikt regelverk forrang. 

Retningslinjenes virkeomrlJde 

Retningslinjene gjelder for ledende ansatte, jf. defi
nisjon nedenfor, i selskaper1 hvor staten har en di
rekte eierandel. Staten forventer at selskaper hvor 
staten har en eierandel på over 90 pst., sikrer at 
statens retningslinjer også gjelder for heleide dat
terselskaper. 

Definisjoner 

- Ledende ansatte omfatter daglig leder og andre 
ledende ansatte, jf. Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) som 
viser til forståelsen av begrepet i allmennaksje
loven§ 4-12 og regnskapsloven§§ 7-26 og 7-31. 

- Med godtgførelsesordning menes ett eller flere av 
følgende elementer: fastlønn, variabel lønn (bo
nus, aksjeprogram, opsjoner og tilsvarende), 

1 Statsforetak, regionale helseforetak, særlovselskaper, 
statsaksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og aksjesel
skaper. 

annen godtgjørelse (naturalytelser og lignende) , 
pensjonsytelser og sluttvederlag. 

- Med opsjoner som avlønningsfonn menes re tt til 
å kjøpe aksjer til på forhånd avtalt pris. Retnings
linjene sidestiller opsjonsavtaler hvor eventnell 
gevinst utbetales direkte uten foregående fysis
ke transaksjoner (syntetiske opsjoner) med al
minnelige opsjoner, jf. regnskapslovens krav til 
rapportering. 

- Medaksjeprogram menes ordningermed direkte 
aksjeeierskap uten foregående opsjon. Dette kan 
innebære at den ansatte får aksjen som betaling, 
rabatt ved aksjekjøp eller bonusutbetaling med 
betingelse om å kjøpe aksjer. Såkalte langtids
insentivordninger (LTI) anses som et aksjepro
gram. Aksjespareprogram for alle ansatte omfat
tes ikke av retningslinjene. 

- Sluttvederlag omfatter her kompensasjon i til· 
knytning til fratredelse og kan inneholde etter
lønn, arbeidsfrie perioder, andre finansielle 
ytelser og naturalytelser. 

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjøre/se 

- Det følger av bestemmelser i allmennaksjeloven 
§ 5-6 (3) og § 6-16a at styret i allmennaksjesel
skaper skal utarbeide erklæring om fastsettelse 
av lønn og annen godtgjørelse for daglig leder 
og andre ledende ansatte. Erklæringen skal 
behandles på den ordinære generalforsamlin
gen og skal inneholde styrets retningslinjer for 
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for 
daglig leder og andre ledende ansatte for det 
kommende regnskapsåret. Allmennaksjelovens 
regler om lederlønnserklæring gjøres gjeldende 
gjennom vedtektsbestemmelser for alle selska
per som staten har eierandel i, og som ikke defi-

i l deleide sel~kaper må staten enten alene eller sammen 
med andre aksjonærer ha 2/3 fiertall for å gjøre nødven
dige vedtektsendringer. 



2 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
til ledende ansatte I foretak og ølskaper med statlig eierandel 

(fasæatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015) 

neres som «små foretak» etter regnskapsloven. 
- Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og an

nen godtgjørelse til ledende ansatte skal også 
inneholde en redegjørelse for den lederlønns
politikken som har vært ført det foregående 
regnskapsåret, herunder hvordan styrets ret· 
ningslinjer for fastsettelsen av lønn og annen 
godtgjørelse er blitt gje1U1ornført Dersom sty
ret i en avtale fraviker egne retningslinjer, bør 
det opplyses om dette i redegjørelsen. 

- I selskaper hvor staten har en direkte eierandel 
på over 90 pst., skal vedtektene inneholde en be
stemmelse om at det i styrets erklæring om lønn 
og annen godtgjørelse også skal redegjøres for 
hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i hel
eide datterselskaper. 

«Følg eller forklor»-prinsippet 

Staten vil legge til grunn et «følg eller for
klari.-prinsipp ved håndhevelsen av statens 
retningslinjer. Det vil si at styrene i sin erklæ
ring om fastsettelse av lønn og annen godtgjø
relse bør redegjøre for i hvilken grad styrets 
retningslinjer, for fastsetteJse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte for kommende 
regnskapsår er i overensstemmelse med statens 
retningslinjer. Eventuelle avvik begrunnes. 
I selskaper hvor staten har en direkte eierandel 
på over 90 pst, legges det til grunn at statens 
retningslinjer for lederlønn skal følges. Dette 
innebærer at styret ikke kan fravike statens ret
ningslinjer når styret utarbeider sine retnings
linjer. 

Hovedprinsipper for fastsettelse av godtgjøre/ses· 
ordninger 

- Det er styrets ansvar å fastsette re1ningslinjer for 
godtgjørelse t:t1 ledende ansatte. Daglig leders 
godtgjørelse fastsettes av styret 
Godtgjørelsen til ledende ansatte skal være kon
kurransedyktig, men ikke lønnsledende sam
menlignet med tilsvarende selskaper. 
Styret skal bidra til moderasjon i godtgjørelsen 
til ledende ansatte. 
Hovedelementet i en godtgjørelsesordning bør 
være fastlønnen. 
Ordningene skal utformes slik at det ikke opp
står urimelig godtgjørelse på grunn av eksterne 
forhold som ledelsen ikke kan påvirke. 

- Styret skal ha en oversikt over den totale verdi
en av den enkelte leders avtalte godtgjørelse og 
redegjøre for denne på en lett tilgjengelig måte i 
selskapets årsregnskap. 

- Den samlede godtgjørelsen skal ses under ett 
når styret vurderer denne i forhold til statens 
retningslinjer. 

- Styret skal påse at godtgjørelsesordningene 
ikke gir uheldige virkninger for selskapet eller 
svekker selskapets omdømme. 

- Ledende ansatte skal ikke ha særskilt godtgjø
relse for styreverv i andre selskaper i samme 
konsern. 

- Avtaler inngått før ikrafttreden av disse ret
ningslinjene kan opprettholdes. 

Variabel lønn 

Eventuell variabel lønn skal bygge på følgende 
prinsipper: 
- Det skal være en klar sammenheng mellom de 

mål som ligger til grunn for den variable lønnen, 
og selskapets mål. 
Variabel lønn skal være basert på objektive, de
finerbare og målbare kriterier som lederen kan 
påvirke. F1ere relevante målekriterier bør legges 
tilgrunn. 
En ordning med variabel lønn skal være trans
parent og klart forståelig. Ved redegjørelse for 
ordningen er det vesentlig å få belyst forventet 
og potensiell maksimal utbet.aling for hver enkelt 
deltaker i programmet 
Ordningen skal være tidsbegrenset 
Samlet oppnåelig variabel lønn, dvs. hva som 
maksimalt kan opptjenes det enkelte år, bør ikke 
overstige 50 pst av fastlønn. med mindre sær
skilte hensyn tilsier det 
Aksjeprogrammer, som LTI, kan benyttes av 
børsnoterte selskaper dersom de er særlig eg
net til å nå langsiktige mål for selskapets utvik
ling. Aksjebasert avlønning skal utformes slik at 
den bidrar til langsiktig innsats for selskapet og 
bør innebære bindingstid på aksjene på minst 
tre år. For børsnoterte selskaper kan staten 
støtte en tilleggsramme øremerket slike aksje
progranuner, hvor verdien av det tildelte beløpet 
ikke skal overstige 30 pst. av fasdønn. 
Opsjoner og andre opsjonslignende ordninger 
skal ikke benyttes. 



Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
tlf ledende r.nsatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 

(fastutt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015) 

Pensjonsytelser - tjenestepensjon 

- Pensjonsvilkår for ledende ansatte skal være på 
linje med andre ansattes vilkår i selskapet. 

- Pensjonsgrunnlaget for alderspensjon skal ikke 
overstige maksimalgrensen i de skattefavoriserte 
kollektivepensjonsordningeneiNorge (p.t.12G), 
jf. innskuddspensjonsloven, foretakspensjons
loven og tjenestepensjonsloven. 

- Ved avtaler om yt.elsespensjon skal det tas hen
syn til eventuell ytelsespensjon som er opptjent 
fra andre stillinger. Samlet pensjonsutbetaling 
bør ikke overstige 66 pst. av lønn opp til 12 G. 

- Når en leder ikke lenger er ansatt i selskapet 
skal det ikke lenger påløpe pensjonskostDader 
ut over hva som følger av en eventuell skatte
favorisert ytelsesordning. 

Sluttvederlag 

- I forhåndsavtaler hvor virksomhetens øverste 
leder fraskriver seg bestemmelsene om oppsi
gelsesvern i arbeidsmiljøloven, kan det avtales 
sluttvederlag i overenstemmelse med arbeids
miljøloven § 15-16 (2). Sluttvederlag bør ikke 
benyttes når lederen har tatt initiativ til oppsi
gelsen. 

- Sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden bør i 
sum ikke overstige 12 månedslønner. 

- Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra 
næringsvirksomhet som vedkommende er aktiv 
eier av, bør sluttvederlaget reduseres med et for
holdsmessig beløp beregnet på grunnlag av den 
nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etter 
at vanlig oppsigelsestid for stillingen er ute. 

- Sluttvederlag kan holdes tilbake hvis vilkårene 
for avskjed foreligger, eller hvis det i perioden 
hvor det ytes sluttvederlag oppdages uregel
messigheter eJler forsømmelser som kan lede 
til erstatDingsansvar eller at vedkommende blir 
tiltalt for lovbrudd. 

- For øvrige ledende ansatte kan det ikke inngås 
forhåndsavtale om sluttvederlag hvor kompen
sasjon ved fratredelse er endelig fastsatt. Det 
kan i stedet inngås forhåndsavtale om rimelig 
sluttvederlag som får virkning dersom den an
satte ikke bestrider oppsigelsen. For slikt slutt
vederlag vil ovennevnte retningslinjer gjelde til· 
svarende. 

3 



 
 
 

Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

      
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Møteplan for styret i Vestre Viken HF 2018 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 41/2018 27.06. 2018 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret godkjenner møtekalender 2019 der følgende styremøter inngår:  
 
Mandag 25. februar 
Mandag 25. mars 
Mandag 6. mai 
Mandag 24. juni 
Mandag 23. september 
Mandag 28. oktober 
Mandag 25. november 
Mandag 16. desember 
 
Ved behov innkalles det til styremøter: 
Mandag 28. januar 
Mandag 26. august 
 
I tillegg må det påregnes en dagsamling med alle foretakstyrene i Helse SørØst  
i februar/mars 2019. Datoen er ikke fastlagt ennå. 
 
 
 

Drammen, 20. juni 2018 
 

Lisbeth Sommervoll  
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrunn 

Dato: 20.06. 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
  
  
  
  

 
  



 
 
 

Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

 
Møteplan for styret for 2019 skal legges fram for styret til behandling.  
 
Saksutredning 
 
Utgangspunktet for møteplanen er norsk kalender for 2019 med helligdager. 
 
Styremøtene i 2019 er som tidligere år lagt til mandager:  
 
Mandag 25. februar 
Mandag 25. mars 
Mandag 6. mai 
Mandag 24. juni 
Mandag 23. september 
Mandag 28. oktober 
Mandag 25. november 
Mandag 16. desember 
 
Ved behov innkalles det til styremøter: 
Mandag 28. januar 
Mandag 26. august 
 
8 fastlagte styremøter er planlagt for 2018.  Ved behov kan styret innkalles til møte/seminar 28. 
januar og 26. august.  
 
I tillegg må det påregnes en dagsamling med alle foretakstyrene i Helse Sør-Øst  
i februar/mars 2018 i forbindelse med foretaksmøte. Datoen er ikke fastlagt av Helse Sør-Øst 
ennå. 
 
Årskalender (møteplan 2018) for administrativt arbeid i Vestre Viken tar utgangspunkt i 
datoene for styremøtene. Vedlegg 1 viser oversikten planlagte møter i 2018 for foretaket. 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret godkjenner møtekalenderen for 
2019.  
 
 
Vedlegg: 
 

1. Møteplan i Vestre Viken 2019 (årskalender for foretaket) 

 



Møteplan første halvår 2019 
Oppdatert 20. juni 2018 

 

NB! Oversikten vil måtte endres ved ny informasjon som gjør dette nødvendig.   
* Styremøte ved behov. ** Styret i HSØ besøker foretak. 
Styredokumenter sendes normalt ut en uke før styremøtene. Foretaksmøter og årlig styresamling i regi av HSØ:  februar og juni (datoer ikke fastlagt) 
Fellesmøte for styreledere og ADer i alle styrer i HSØ: Ikke fastlagt ennå. Administrerende direktør i Vestre Viken har ukentlige ledermøter med 
klinikkdirektørene: 1 times videomøte eller 5 timers-møter i Wergelandsgate 10.Vinterferie: Akershus uke 8 (18.–22. februar), Buskerud uke 9 (25-1. mars) 
Påske: 14. april – palmesøndag, 22. april - 2. påskedag. Høstferie skoler: uke 40 (30 -4. oktober). Årlig dialogmøte med kommunene: ikke fastlagt ennå. 

2019 Vestre Viken   Helse Sør-Øst RHF 
 Styret 

Mandag 
SKU 

Tirsdag 
HAMU 
Tirsdag 
 

BU 
Mandag 

AM 
Tirsdag 

FTV 
Torsdag 

OPM 
Uke 

 

LEDER- 
SAMLING 

 

OSU 
Mandag 

Styret 
 

DIR 
Torsdag 

DIR 
FAG 

Onsdag 

DIR 
ØKO 

DIR 
HR 

DIR 
KOMM 

OPM Leder- 
forum  

 
Januar 28*   21 29* 17 4 14-15 

Nivå 1-2  31        

 
Februar 25 12 12 11 26 14 8           

 
Mars 25   11 26 14 12 

13-14 
Nivå 1-3 

FTV 
 14**        

 
April  9  9  8  11 17   (24)-25 

april        

 
Mai 6   13 7 16 21           

 
Juni 24 11 11 17 25 13 25   20        

 

 

 

 



Møteplan andre halvår 2019 
Oppdatert 20. juni 2018 

 

NB! Oversikten vil måtte endres ved ny informasjon som gjør dette nødvendig.   
* Styremøte ved behov. ** Styret i HSØ besøker foretak 
Styredokumenter sendes normalt ut en uke før styremøtene. Foretaksmøter og årlig styresamling i regi av HSØ:  februar og juni (datoer ikke fastlagt) 
Fellesmøte for styreledere og ADer i alle styrer i HSØ: Ikke fastlagt ennå. Administrerende direktør i Vestre Viken har ukentlige ledermøter med 
klinikkdirektørene: 1 times videomøte eller 5 timers-møter i Wergelandsgate 10.Vinterferie: Akershus uke 8 (18.–22. februar), Buskerud uke 9 (25-1. mars) 
Påske: 14. april – palmesøndag, 22. april - 2. påskedag. Høstferie skoler: uke 40 (30 -4. oktober). Årlig dialogmøte med kommunene: ikke fastlagt ennå. 
 

2018 Vestre Viken   Helse Sør-Øst RHF 
 Styret 

Mandag 
SKU 

Tirsdag 
HAMU 
Tirsdag 
 

BU 
Mandag 

AM 
Tirsdag 

FTV - 
AD 

Torsdag 

OPM 
Uke 

 

LEDER- 
SAMLING 

 

OSU 
Mandag 

Styret 
 

DIR 
Torsdag 

DIR 
FAG 

Onsdag 

DIR 
ØKO 

DIR 
HR 

DIR 
KOMM 

OPM Leder- 
forum 

 
Juli -                 

 
August 

26*    27* 22 34 

19-20 
Nivå 1-2 

29 
Nivå 1-4 + 

FTV 

 22**        

 
September 23 10 10 9 24 19 39   19        

 
Oktober 28   14 29 24 43 

17 
Nivå 1-3 + 

FTV 
 17        

 
November 25 12 12 11 26 14 47   (20)-21        

 
Desember 16 3 3 9 17 5    19        
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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 i Vestre Viken 42/2018 03. 05. 2018 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 20. juni 2018  
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 20. juni 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

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

 

 
 

Bakgrunn  
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
 
 
 
Saksutredning  
 

 
1. Referat fra Brukerutvalget 4. juni 

Viser til vedlegg 1  
 

2. Referat fra Sentral kvalitetsutvalg 6. juni 
Viser til vedlegg 2 
 

3. Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 6. juni  
Viser til vedlegg 3 
 

4. Foretaksprotokoll Vestre Viken 7. juni 
Viser til vedlegg 4  
 

5. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 14. juni 
Viser til vedlegg 5  
 

6. Oversikt over planlagte saker til styret pr juni 2018 
Viser til vedlegg 6 
 
 

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

1. Referat fra Brukerutvalget 4. juni 
2. Referat fra Sentral kvalitetsutvalg 6. juni 
3. Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 6. juni  
4. Foretaksprotokoll Vestre Viken 7. juni  
5. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 14. juni 
6. Oversikt over planlagte saker til styret pr juni 2018 
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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Toril Krogsund, Heidi Hansen, Rune 
Hansen Gunnerød, Torun Viervoll, Franck 
Tore Larsen, Dordi S. Strand, Bjørn 
Tolpinrud og Lillemor Sandberg (fra sak 
32/18) 

Fra pasient- og brukerombudet:  

Anne-Lene Egeland Arnesen 

Fra administrasjonen: 

Fagdirektør Halfdan Aass, prosjektdirektør 
Rune Abrahamsen (sak 04/18) og 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær) 

Møtedato: 4.6.2018 
Tidspunkt: 14:00-18:00 
Sted: Wergelandsgate 10, 

møterom Glitre 1 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: 
Per-Erik Holo 

Forfall: Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa og 
Elisabeth Schwencke 

 
 
Agenda: 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 
 Godkjenning av referat fra møte 7.mai 2018 

Saken under «Eventuelt» - etablering av brukerkontor på Bærum sykehus: Det presiseres 
at ledelsen på sykehuset er positiv til å vurdere etablering av et brukerkontor 
Ellers ingen kommentarer. 

 Videreføring av tidligere saker 
04/18 
 

Status nytt sykehus i VVHF 
v/prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen 
 
Arbeidsgruppene brukerutvalget pt. deltar i vil være operative til oktober 2018. 
Brukerutvalget i VVHF ønsker – og vil få – informasjon parallelt med brukerutvalget for 
byggeprosjektet. 
Presentasjon – se vedlegg 
 
Brukerutvalget takker for presentasjonen. 
 

 Nye saker 
29/18 Direktøren har ordet 

v/fagdirektør Halfdan Aass 
 

• Man har ikke avdekket at situasjonen på avdeling for Klinisk patologi har gått ut 
over kvaliteten på diagnostikk – det har imidlertid vært for lang svartid på ikke-
prioriterte prøver. Dette ser nå ut til å bedres. Ubesatte stillinger vil bli besatt i 
løpet av høsten, det benyttes foreløpig noen innleide vikarer. 
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• Føde/barsel-avdelingene på det nye sykehuset i Drammen: Her vil Barsel ligge i 
etasjen over Føde/Nyfødtintensiv/Operasjon. Det presiseres at mødre og barn på 
Nyfødtintensiv vil være sammen. Det vil bli en viss reduksjon antall senger på 
Barsel, men økning på Føde. Beregnet liggetid er satt til 3 dager etter fødsel. 

• Utviklingsplan er vedtatt – i neste styremøte skal planer konkretiseres for de 
nærmeste årene 

 
30/18 Status Pakkeforløp kreft 

v/fagdirektør Halfdan Aass 
 
Gjennomgang av status – se vedlegg 
 

31/18 Pasient- og Brukerombudet har ordet 
 

• Har hatt svært lite henvendelser i mai 
• Har fulgt en rettsak i Drammen tingrett pga dødsfall v/Drammen sykehus etter at 

pasient ble overført fra sykehus i Spania i 2012. Dom i saken foreligger ennå ikke. 
 

32/18 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 
 

• Heidi:  
o Sluttrapport «Organisering og innhold i dag- og døgnbehandling ARA» –

utdypende forklaringer og kommentarer til rapporten 
• Toril:  

o Har deltatt i en arbeidsgruppe Pasientforløp operative fag Drammen 
sykehus. Hensikten er å arbeide mer effektivt ved å få bedre 
pasientflyt/gjennomstrømming. Sluttrapport leveres ledermøte i juni. 

o KEK – drøftingssak på Ringerike 
o Fokusgruppe - Dagkirurgi – nytt sykehus. Etterlyst rom for 

pårørende/ventende. Ikke lagt opp til egen plass annet enn for barn. 
Kommer mer informasjon om dette. Etterspørres også om det er plass i 
omkledningsrom for rullestolbrukere m/ledsager. 

o Pasientprogram vedrørende selvmord år sin gang med fire møter i året. 
• Lillemor:  

o Deltatt på LSU på Kongsberg. Blir bla sett på tiltak mot 
selvmord/smitteffekt hvor målgruppa er elever i den videregående 
skolen. Dette skjer i regi kommunehelsetjeneste/kommuneoverlege 

• Bjørn: 
o Drammen sykehus - fokus har vært på økonomi.  
o Nytt sykehus - Interiørveileder – det som er utarbeidet er meget bra 
o Har deltatt på pasientforløp for kreft/hjerneslag 

 
Se ellers vedlegg 
 

33/18 Høstens møter i Brukerutvalget på Hallingdal Sjukestugu og Avdeling Blakstad 
 
Er bekreftet at møtet 7.9 blir på Hallingdal sjukestugu og at møtet den 8. oktober blir på 
Blakstad. 
Per-Erik avklarer muligheter for reisemuligheter, muligheter for å reise opp den 6.9 og 
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agenda for øvrig. 
 

 Eventuelt 
• Det skal etableres en Programkomité for arrangere en felles samling for 

ungdomsråd i HSØ i januar/februar 2019. Ungdomsrådet i VVHF har 
ansvar for komitéen, Brukerutvalget er oppfordret til å bistå. 
 
Vedtak: Heidi Hansen deltar i programkomitéen fra Brukerutvalget 

 
 



 
 

 

Referat 
 

Møte: SKU Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Kari Jussie 
Lønning, Britt Elin Eidsvoll, Halfdan 
Aass, Hans Christian Platou, Jardar 
Hals, Mette Ryan, May Janne Botha 
Pedersen, Hanne Juritzen, Wesley 
Caple, Elisabeth Kaasa, Henning 
Brueland, Toril Krogsund  

Møtedato: 05.06.18 
Tidspunkt: 10.00-12.00 
Sted: Glitre 1-2 Wergelandsgate 

10, Drammen 
Møteleder:  Lisbeth Sommervoll  

Referent: Hanne Juritzen Forfall: Ylva Sandness, Anne Lene Egeland, 
Anita Gomnæs 

 
 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 
    
 Beskrivelse 
08/2018 
 

Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Godkjent 
 

09/2018 
 

Læring på tvers  
Kalibrering av vurderingspraksis opp mot prioriteringsveileder i PHR  
v/ fagsjef kvalitet Mette Ryan 
Konsernrevisjonen gjennomførte i 2017 en revisjon i Klinikk for psykisk helse og 
rus med tema: «Likeverdig og forutsigbar helsehjelp» Revisjonen viste at det er 
gjennomført tiltak i Vestre Viken HF som sikre likeverdig og forutsigbar 
helsehjelp, men det ble vist til forbedringspunkter. Klinikken iverksatte en prosess 
med kalibrering av vurderingspraksis opp mot prioriteringsveilederen både i 
DPS-ene og BUP poliklinikker som viste at det var stor variasjon i vurderingene. 
Det var mye læring i dette arbeidet som skal gjentas årlig. 
 
Vedtak: Tas til orientering. 

10/2018 
 

Elektroniske brukerundersøkelse: 
Hvordan brukerundersøkelsene viser effekt av forbedringsarbeid med 
eksempel i kommunikasjonskurs «fire gode vaner» på Bærum Sykehus 
 v/Spesialrådgiver Per-Erik Holo Kvalitetsavdelingen 
Per-Erik Holo er ansvarlig for gjennomføring av de elektroniske 
brukerundersøkelsene i VV. Han viste gjennom eksempler fra Bærum Sykehus 
hvordan data fra den elektroniske brukerundersøkelsen kan brukes til å vise 
effekt av forbedringsarbeid gjort i klinikkene. Det ble også påpekt at det i mange 
avdelinger fortsatt er for få svar fra pasienters opplevelse til at det kan brukes til 
forbedring. Det pågår arbeid for å få til at pasienter får tilsendt en link til 
brukerundersøkelsen via SMS. Dette vil forhåpentligvis gjøre det lettere for 
pasienter å kunne svare på en brukerundersøkelse etter at de har vært i kontakt 
med klinikkene. 
 
Vedtak: Tas til orientering. 

11/2018 
 

GTT (Global Trigger Toll) resultater for 2017 
v/direktør fag Halfdan Aass 
GTT er valgt som metode i Pasientsikkerhetsprogrammet for måling av 
pasientskade. Det er en metode som bruker triggere for å identifisere 
pasientskade ved strukturert journalgjennomgang. Pasientskader blir identifisert 



 
 

 

og vurdert i forhold til alvorlighet i hver enkel pasientskade. GTT tar med alle 
pasientskader uansett om de kan forhindres eller ikke. GTT målingen vil ikke 
identifisere alle pasientskadene, men selve metoden, og det tilfeldige utvalget av 
journaler gjør det mulig å fastslå skadefrekvens og observere forbedring over tid. I 
VV har det samme teamet gjennomgått et tilfeldig uttrekk av 240 journaler i hele 
foretaket hvert år siden 2010.  Metoden kan ikke vise til nedgang i antall 
pasientskader i VV fra 2010 – 2017 selv om foretaket gjennom andre målinger kan 
vise til klare forbedringer på enkelte områder.  
 
Vedtak: Tas til etterretning 

12/2018 Regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet og HMS 
v/direktør fag Halfdan Aass 
Revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS ble gjennomgått. 
I strategiperioden skal det være fokus på følgende områder: Styrket pasientrolle, 
Kvalitetsorientert ledelse og reduksjon av uønsket variasjon. Hovedområdene i 
strategien legger til grunn at HMS og pasientsikkerhet skal integreres og tilpassing 
til ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 
Strategien skal danne grunnlaget for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet og 
HMS i de enkelte foretak 
 
Vedtak: Tas til etterretning 

13/2018 Referater og oversikter 
Ingen kommentarer 
Vedtak: Tas til orientering 

 



 
 
 
Referat 
 

Møte: HAMU Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Kari Jussie 
Lønning, Stein-Are Agledal, Finn Egil 
Holm, May Janne Botha Pedersen (for 
Kirsten Hørthe), Narve Furnes, Joan S. 
Nygard, John Egil Kvamsøe, Gry L. 
Christoffersen, Tom Frost. 
 
Med møterett uten stemmerett: 
Anne Marie Besseberg (Synergi 
Helse), Henning Brueland, Eli Årmot, 
Hanne Juritzen. 

Møtedato: 5.juni 2018 
Tidspunkt: Kl.0800 - 0945 
Sted: Møterom Tyrifjord 
Møteleder:  Lisbeth Sommervoll 

Referent: Cecilie Søfting Monsen Forfall: Kirsten Hørthe, Anita H. Gomnæs, Brit 
Bøhler 

 
Agenda: 
Saksliste 
 

 
Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 
 Godkjenning av innkalling og agenda 

Godkjent 
 

  

 Godkjenning av referat fra 6. februar 2018 
Godkjent 
 

  

 Eventuelt 
Ingen saker innmeldt 
 

  

 Orienteringer   
 Orientering fra bedriftshelsetjenesten (BHT) 

BHT har gjennomført flere ulike kurs ute på lokasjonene. 
Bistand på psykososialt arbeidsmiljø er noe økt.  
Oppfølging av enkeltpersoner – primært psykolog. 
Ved sykefraværsoppfølging – mest saker knyttet til 
personalsaker. 
Oppfølging av gravide bidrar til at de står lenger i arbeid, 
redusert sykmelding før permisjon. 
Alle bestillinger koordineres via HMS-avdelingen. 
 
VVHF har relativt høyt sykefravær – det stilles spørsmål 
om det har sammenheng med høyere arbeidsbelastning. 
Årsak til sykefravær er sammensatt – økt krav til økt 
aktivitet kan være en årsak. 
Det er spesielt 2 yrkesgrupper som skiller seg ut med 
høyt sykefravær; Renhold og Helsesekretærer.  Det er 
satt inn ekstrainnsats med tett samarbeid mellom HR og 
NAV.  
Sykefravær varierer noe fra år til år, og helt klare årsaker 
kan være vanskelig å påpeke. 

  



 
 
 

 
 Orientering fra foretakshovedverneombud 

Utgikk pga fravær 
 

  

 Orientering om AML-brudd 
Bruddene er nå på vei ned. 
HSØ – alle foretak topper på sommeren. 
VVHF har ligget på topp 3, men nærmer seg nå ned mot 
andre foretak – ligger på 2,1 % (målet er 2 %). 
 
Bemanningsenheten – ønskelig å se på hvordan de ligger 
mht Aml brudd. Legges frem i neste møte. 
 
Nytt regelsett i GAT (arbeidsfri før vakt-mindre enn 9 
timer hvile før vakt) gir utslag på økt antall brudd.  
Brudd frem i tid er relatert til planlegging av ressurser. 
 

 
 
 
 
 
 
KJ Lønning 
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 Orientering om sykefravær 
Har økt gradvis fra august 2017 til over 9 % i februar 
2018. 
Har nå gått noe ned, men fortsatt rundt 8 % i mars. 
Korttid har vært høyere enn vanlig i 2018, og ligger blant 
de høyeste i HSØ. 
Tiltak: 
«Forsterket innsats» (samarbeid mellom HR og NAV) 
igangsatt for KIS, KMD og DS.  
Renhold er valgt ut, og skal følges nøye opp og få bistand. 
Kartlegging og analyse for å finne årsakene til høyt 
fravær. 
Faktorene er faktisk ulike på de ulike stedene. 
Neste innsatsområde vil bli PHR som har vært gjennom 
store endringer grunnet flytting og omstrukturering. 
Tiltaksplan etterlyses og bes fremlagt på neste HAMU 
møte. 
 
Andre forslag til tiltak som fremkom i diskusjonen: 
Nærværsprosjektet på KS har gitt gode resultater, men 
erfaring tilsier at tverrgående klinikker bør være 
inkludert i dette arbeidet. 
 
RS har gode resultater etter å ha sammensatt grupper på 
tvers av avdelinger som har hatt svært høyt fravær.  
 
Det ble referert til en fadderordning som har hatt god 
effekt i Stavanger. 
 
Dynamiske faktorer som stort ansvar, tilhørighet – å ha 
fokus vil alltid hjelpe.  
 
Oppfølging av ansatte som har hyppig fravær – samtaler 
underveis viser seg å ha god effekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KJ Lønning 
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 Referater fra lokale AMU 

FTV NSF: 
Kommentar til referat fra AMU DS sak 04/2018: Flere 
tiltak skisseres for å få resultatet i balanse.  
Mener HAMU bør anbefale klinikkene at tiltak som 
endrer de ansattes arbeidskontrakter ikke skal benyttes.   
 
Konklusjon: 
Prinsipielt ligger det til de lokale AMU å løfte saker til 
HAMU, ikke omvendt. Om deltagere i HAMU ønsker å 
løfte prinsipielle saker, som gjelder hele foretaket, til 
HAMU kan det gjøres via vanlig saksgang. 
 
Ellers ingen kommentarer til referatene. 

  

 Søknader til Arbeidstilsynet vedrørende NSD; 
tidslinje 
Saken dreier seg om godkjenning av ulike 
arbeidsrelaterte beslutninger som skal tas i forbindelse 
med bygging av nytt sykehus. Dette skal godkjennes i 
HAMU VVHF. 
Målet er løpende orienteringer og saksbehandling i 
HAMU fremover. 
Prosjektet (NSD) melder tilbake når de vet mer om 
prosessen. 
 

  

 Saker til behandling   
12/2018 Mandat arbeidsutvalget (AU) HAMU  

Kort gjennomgang v/ direktør kompetanse, Kari Jussie 
Lønning. 
 
Vedtak: 

1. HAMU oppretter en arbeidsgruppe for å 
utarbeide mandat for Arbeidsutvalget(AU) - 
HAMU. Mandatet legges frem for HAMU på møtet 
i september. 

2. Etter vedtak av mandat for arbeidsutvalget(AU) 
gjennomgår AU prosedyrene i eHåndbok som 
gjelder HAMUog AU sitt arbeid, og oppdaterer 
der det er nødvendig. 

 
Arbeidsgruppen skal ha følgende sammensetning:  
FHVO, sekretær i HAMU, 2 arbeidsgiver representanter, 
2 ansatt representanter. Forslag meldes inn til sekretær 
snarest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 

13/2018 ForBedring Vestre Viken  
Presentasjon v/ HMS sjef Henning Brueland. 
 
En arbeidsgruppe har arbeidet med undersøkelsen og 
planlagt gjennomføringen ut ifra føringene fra HSØ. 
Erstatter tidligere MU, pasientsikkerhets-undersøkelsen 

  



 
 
 

og HMS undersøkelsen– pasient og medarbeidere skal ha 
en tryggere hverdag. 
VVHF ligger litt lavt i forhold til andre foretak, men 
likevel tilfredsstillende deltakelse. 
PHR ligger spesielt lavt – årsak er antakelig stor 
omorganisering og flytting fra Lier til Blakstad. 
En annen undersøkelse gikk ut til legene 2 dager før; har 
skapt noe misforståelse slik at legene er lavt 
representert. 
Årets undersøkelse er et helt nytt spørreskjema – ikke 
noe å sammenlikne med tidligere. 
 
Veldig lav score på «Arbeidsforhold» (50 %)– 
formuleringen/vinklingen av spørsmålene er noe av 
årsaken. Gjelder alle foretak. Motsetningen er at 89 % vil 
anbefale sin arbeidsplass til andre.  
 
HMS påpeker et tema som ikke er tatt med; vold og 
trusler. Bør spilles inn i forbindelse med den regionale 
evalueringen. 
Arbeidsgruppen VVHF skal også gjennomføre en 
evaluering på gjennomføringen. Må ha en prosess. 
Nødvendig å diskutere pasientsikkerhet (årsak knyttet til 
HMS hendelser). 
Uansett – må ha som mål å få høyere score. 
Få inn til HAMU de tiltakene som er gjort ute i 
klinikkene. 
 
Spørsmålsstillingen oppfattes som underlig da man skal 
svare på spørsmål om «noen/ingen/andre». 
I arbeidet med handlingsplaner skal vernetjenesten være 
med. Oppfordre til at også ansatte og tillitsvalgte delta. 
 
Vedtak: 
HAMU tar saken til etterretning. 
 

14/2018 Tertialrapport HMS T1 2018 
Kort gjennomgang v/HMS sjef, Henning Brueland. 
 

• Lite HMS-avvik meldt som forårsaker forsinket/ 
manglende pleie av pasienter. 

• Fraværsskadefrekvens – forskjellene mellom 
foretakene er svært store, indikatorene tolkes 
ulikt? 

• HMS hendelser – PHT (vold og trusler) og PHR 
(avvikling av pauser) ligger høyt.  

• Psykososialt/organisatorisk er økning av 
hendelser – DS, PHR og noe BS er høyt. 

• Vold og trusler – størst PHR og PHT. Økning i 
aggressive pasienter – opplæring på området 
nødvendig. Sikring er også nødvendig. 

  



 
 
 

Sikkerhetsansvarlig ansatt – være proaktive. 
Nødvendig å arbeide med varige tiltak. 

• Etterslep fra 2016-2017; saker som ikke er 
behandlet.  

• Brannvern – alle slukkeøvelser er avlyst inntil 
videre pga utendørs brannfare. 

•  
15/2018 Eksterne tilsyn – status pr. 1. tertial 2018 

Kort status v/ HMS sjef, Henning Brueland. 
 
Mange tilsyn er varslet i PHT høsten 2018, totalt 7 tilsyn 
er foreløpig innmeldt. 
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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF 

Torsdag 7. juni 2018 klokken 08:00 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF i 
Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo. Møtet ble gjennomført som et felles 
foretaksmøte for Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF og Vestre Viken HF. 

Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. Årlig melding 2017, jf. vedtektene§§ 6 og 14 
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2017, jf. lov om 

helseforetak § 43 og vedtektene § 6 
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak§ 44 
6. Presisering av kravet om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling enn for somatikk 

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 
Direktør medisin og helsefag Jan Frich 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen 

Fra styret i Vestre Viken møtte: 
Styreleder Torbjørn Almlid 

I tillegg møtte fra administrasjonen i Vestre Viken: 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll 

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

b fl/-
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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: Årlig melding 2017, jf. vedtektene§§ 6 og 14 

Vedtektenes§ 14 pålegger Vestre Viken HF å oversende årlig melding til Helse Sør-Øst 
RHF. Meldingen skal omfatte styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport 
for foregående år. Rapport om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise 
hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøte eller satt som vilkår for 
økonomisk kompensasjon, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av oppdrag 
og bestilling 2017 til Vestre Viken HF. Årlig melding for 2017 er behandlet i 
helseforetakets styre og oversendt Helse Sør-Øst RHF innen fristen. 

Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt 
til helseforetaket i oppdrag og bestilling 2017 og foretaksmøter i løpet av året. Generelt 
vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte 
rapporteringspunktene. Det vises for øvrig til eget brev oversendt 30. mai 2018 fra 
Helse Sør-Øst RHF med vurderinger etter gjennomgangen. 

• Ventetid og fristbrudd 
For Vestre Viken HF er det i 2017 registrert en gjennomsnittlig ventetid for hele 2017 
på 56,6 dager, mens det i perioden frem til 30. april 2018 er registrert ventetid på 
57,9 dager. Gjennomsnittlig ventetid i 2017 var lavere enn målkravet på 60 dager. 
Gjennomsnittlig ventetid er redusert fra 2016 til 2017. Sammenlignet med samme 
periode i 2017 har gjennomsnittlig ventetid økt per april 2018. 

Sign., Si 
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Andel fristbrudd i 2017 er registrert som 1,6 prosent, mens det er registrert 2,1 
prosent frem til 30. april 2018. Andel fristbrudd er økt fra 2016 til 2017. 
Sammenlignet med samme periode i 2017 har andel fristbrudd økt per april 2018. 

Arbeidet med ventetider og fristbrudd viser gode resultater i de fleste helseforetak og 
sykehus, men må fortsatt følges opp. Erfaringer fra de fagområdene som har oppnådd 
gode resultater, må deles både med andre helseforetak og sykehus og med andre 
deler av egen virksomhet. 

Foretaksmøtet er fornøyd med utviklingen, men understreker at dette fortsatt er et 
meget viktig område for å sikre god kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Det 
forutsettes at det gode arbeidet videreføres med sikte på full måloppnåelse i 2018. 
Det vises til at målkravene for ventetid i 2018, målt som årlig gjennomsnitt, er en 
reduksjon i forhold til 2017 og et resultat på under 57 dager innen somatikk og 40 
dager innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

• Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent 
Andel sykehusinfeksjoner registreres i Helse Sør-Øst fire ganger i året. For Vestre 
Viken HF er andelen sykehusinfeksjoner som er registrert i siste måling 2017 på 1,6 
prosent. 

Foretaksmøtet understreket at arbeidet med å redusere forekomsten av 
sykehusinfeksjoner fortsatt må prioriteres høyt i Helse Sør-Øst. Det vises også her til 
en positiv utvikling de siste årene, men det finnes fortsatt helseforetak og 
enkeltavdelinger der resultatene ikke er gode nok. Foretaksmøtet fremhevet at dette 
arbeidet er en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet og må gis høy prioritet 
videre også hos de som kan fremvise god måloppnåelse. 

Det langsiktige arbeidet med å redusere skadevirkningene av sykehusinfeksjoner 
omfatter også å forebygge resistensutvikling. I dette er redusert bruk av antibiotika et 
viktig element. Helseforetaket har iverksatt flere tiltak for å redusere forbruk av 
antibiotika. Foretaksmøtet forutsetter at det gode arbeidet videreføres slik at det 
langsiktige målet om å oppnå 30 prosent reduksjon i samlet forbruk av 
bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 2020 sammenliknet med 2012 blir 
oppfylt. 

• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
For Vestre Viken HF er det i 2017 registrert en andel på 84 prosent for pasienter som 
får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning innen ti virkedager 
etter mottatt henvisning. Frem til og med mars 2018 er det registrert at 89 prosent 
får slik timeavtale ved Vestre Viken HF. 

Mange pasienten får innfridd sin lovfestede rett til å få informasjon om konkret time 
eller uke for oppstart av helsehjelp sammen med svar på henvisningen. 
Foretaksmøtet forutsetter at arbeidet videreføres med sikte på at alle skal få innfridd 
denne rettigheten. 

1/t 
Sign.: TA 
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• Bruk av tvang i psykisk helsevern 

I 2017 ble det registrert 611 tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne og 17 4 
pasienter med vedtak om tvangsmiddelbruk Vestre Viken HF. 

Det har vært stor oppmerksomhet omkring bruk av tvang i psykisk helsevern. 
Foretaksmøtet er tilfreds med at arbeidet med å redusere bruk av tvang de siste 
årene ser ut til å gi gode resultater ved de fleste helseforetak og sykehus. Systematisk 
samarbeid med kommunehelsetjeneste og fastleger må inngå i arbeidet. 

E-helse - Modernisering og digitalisering: 
• Flere helseforetak rapporterer i årlig melding om problemer med å avsette 

tilstrekkelig midler til utvikling av IKT og MTU. Samtidig påpekes manglende 
kapasitet og kvalitet i leveranser fra Sykehuspartner. Sykehuspartner fikk i 
foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 31. mai 2017 i oppdrag å stille det planlagte 
arbeidet med modernisering av IKT-infrastrukturen i bero. Sykehuspartner fikk 
samtidig i oppdrag å gjennomføre nødvendige aktiviteter for å ivareta krav til 
informasjonssikkerhet og personvern. Foretaksmøtet er kjent med at den 
forsinkede fremdriften i modernisering av IKT-infrastrukturen og en prioritering 
av risikoreduserende tiltak og re-planlegging i Sykehuspartner har vært 
utfordrende for helseforetakene og medført forsinkelser i planlagte leveranser. 

• Sanering og konsolidering av den samlede applikasjonsporteføljen i 
foretaksgruppen er en forutsetning for sikker og stabil drift. Gjennomføring av 
dette i samarbeid med Sykehuspartner må prioriteres i 2018 i tråd med de planer 
som er lagt. 

Arbeid med å redusere uønsket deltid: 
• De fleste helseforetak i Helse Sør-Øst har positiv utvikling i arbeidet med å fjerne 

uønsket deltid. Det vises til gode tiltak som er tilpasset lokale forhold. Kunnskap 
om tiltak som virker må formidles mellom helseforetakene. Arbeidet med å 
redusere uønsket deltid må videreføres i 2018. 

Foretaksmøtet vedtok: 

1. Foretaksmøtet tar årlig melding 2017 fra Vestre Viken HF til orientering. 
2. Foretaksmøtet forutsetter at driften ved Vestre Viken HF innrettes slik at gjenstående 

styringskrav fra tidligere år følges opp sammen med nye styringskrav for 2018. 

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2017, jf. lov 
om helseforetak § 43 og vedtektene § 6 

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2017 for Vestre Viken HF er behandlet i 
helseforetakets styremøte 19. mars 2018. 

Styret i Vestre Viken HF har fremlagt et positivt årsresultat på 152 millioner kroner. Det 
regnskapsmessige overskuddet overføres til annen egenkapital. 

Sign. / ll 
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Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Vestre Viken HF slik det fremgår i oppdrag og 
bestilling 2017: 

«Arsresultat 2017 for Vestre Viken skal være på minst 265 millioner kroner.» 

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 113 millioner kroner lavere 
enn resultatkravet. Foretaksmøtet er ikke fornøyd med resultatoppnåelsen for 2017 og 
forutsetter at driften innrettes slik at resultatkravet for 2018 oppfylles. 

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor. 

Foretaksmøtet merket seg at Vestre Viken HF har tatt inn erklæring om ledernes 
ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven§ 6-16 a og vedtektene§ 8 a, som en note i 
årsregnskapet. Det minnes i denne forbindelse på at erklæringen i henhold til krav i 
allmennaksjeloven skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse for det kommende regnskapsåret. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2017 godkjennes. 

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak§ 44 

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med 
avgivelse av revisjonsberetning. Vestre Viken HF har i 2017 mottatt regning på kr 280 
000 for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens§ 44 annet ledd, godkjente 
foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2017. 

Sak 6: Presisering av kravet om høyere vekst innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk 

Foretaksmøtet viste til oppdrag og bestilling 2018 der krav om høyere vekst innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk er tatt inn 
som et mål 2018. Det er presisert at veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, 
kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes 
utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold). Det har vært lav måloppnåelse for særlig 
psykisk helsevern siden gjeninnføringen av regelen i 2014. 

For ventetider og fristbrudd er utviklingen fra 2016 til april 2018 for Vestre Viken HF 
tatt inn i nedenstående tabeller. Når det gjelder poliklinisk aktivitet inkluderer tabellen 
kun utviklingen fra 2017 til 2018 på grunn av endring i registreringspraksis fra 2016 til 
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1. tert Endring Endring 
Gjennomsnittlig 2016 2017 2018 2016 til 2017 til april 
ventetid (dager) (dager) (dager) 2017 2018 
Somatikk 58,8 57,3 58,8 -2,5 % 2,7% 
VOP 44,3 45 44,4 1,6% -1,4% 
BUP 56,8 57 55,3 0,4% -3,1 % 
TSB 41,8 37,5 39,7 -10,2 % 5,9% 

Målet om større reduksjon i ventetider for psykisk helsevern og TSB enn for somatikk 
ble ikke nådd for psykisk helsevern i 2017. For TSB ble målet nådd, men det har vært en 
økning i ventetid hittil i 2018. Utviklingen innen psykisk helsevern ser tilfredsstillende 
ut i 2018, men det er fortsatt stor avstand til målet om en ventetid på 40 dager. 

Kostnader Endring 2016 til 2017 Endring 1. tert. 2018 ift. 1. tert. 2017 
Somatikk 1,6% 4,6% 
VOP -2,0% 2,4% 
BUP -0,9% 1,9 % 
TSB -3,9 % -3,6% 

Målet om større økning i kostnad for psykisk helsevern og TSB enn for somatikk ble ikke 
nådd i 2017. Utviklingen så langt i 2018 er heller ikke tilfredsstillende. 

Aktivitet (polikliniske opphold) Endring 1. tert. 2018 ift. 1. tert. 2017 
Somatikk 4,3% 
VOP 9,6% 
BUP -4,2 % 
TSB -2,8 % 

Utviklingen hittil i 2018 viser en større vekst innen psykisk helsevern for voksne enn for 
de andre områdene. Det er likevel grunn til bekymring for om målet vil bli nådd, slik det 
forutsettes i budsjett og oppdrag og bestilling 2018. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Utviklingen hittil i 2018 for dette høyt prioriterte området tyder ikke på at målet samlet 
sett kan oppfylles uten en betydelig innsats. Foretaksmøtet forutsetter at det iverksettes 
tiltak og at styret i Vestre Viken HF følger utviklingen nøye slik at målet nås. 

Sign.: 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 14. juni 2018 

Tidspunkt: Kl 0915-1600 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Svein Ingvar Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder  Til kl 13:20 
Kirsten Brubakk Forfall  Vara: Irene Kronkvist 
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq   Fra kl 10:00 
Vibeke Limi    
Einar Lunde    
Geir Nilsen    
Sigrun E. Vågeng   Til kl 14:45 
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, direktør for medisin og helsefag Jan Frich, 
økonomidirektør Hanne Gaaserød, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og 
direktør for personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

046-2018 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

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

047-2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. APRIL 
2018 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 26. mars 2018 godkjennes. 
 
 
 

048-2018 VIDERE ARBEID MED STANDARDISERING OG 
MODERNISERING AV IKT-INFRASTRUKTUR I HELSE SØR-ØST  

 
 
Saken ble behandlet i lukket møte, jfr helseforetakslovens § 26a, andre ledd nr 4.  
 
 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
 

1. Behovet for standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-
Øst er stort og risikovurdering av dagens drift foretatt av Sykehuspartner HF 
bekrefter dette. Programmet for infrastrukturmodernisering har vært stilt i bero 
siden mai 2017 og det er nå viktig å komme i gang med et målrettet arbeid og 
konkrete prosjekter. En standardisert og modernisert infrastruktur vil bedre 
sikkerheten knyttet til regionens IKT-systemer og medisinsk teknologisk utstyr, 
samt legge til rette for den teknologiske utviklingen som er avgjørende for å 
understøtte digitalisering, helhetlige pasientforløp og pasientens helsetjeneste. 

 
2. Styret konstaterer at siden kontrakten ble inngått høsten 2016 er det flere forhold 

som har kommet til og som har betydning for saken.  
Dette omfatter blant annet skjerpede trussel- og risikovurderinger knyttet til 
datasikkerhet og cyberangrep, ny sikkerhetslov og datainnbruddet i januar 2018. 
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Styret viser også til informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, herunder 
informasjon gradert begrenset. 

 
3. Basert på dette, og etter en samlet vurdering, legger styret til grunn at driften av 

IKT-infrastrukturen ikke skal tjenesteutsettes slik det var forutsatt i avtalen med 
DXC. Dette innebærer at kontrakten med DXC avbestilles.  

 
4. Styret ber styreleder avholde foretaksmøte i Sykehuspartner HF hvor 

Sykehuspartner HF får i oppdrag å avbestille kontrakten med DXC. Styret legger 
til grunn at den videre håndteringen av kontraktuelle og økonomiske forhold 
knyttet til avbestillingen av kontrakten med DXC ivaretas av Sykehuspartner HF i 
samsvar med gjeldende fullmaktsstruktur i Helse Sør-Øst. 

 
5. Sykehuspartner HF gis i oppdrag å etablere et nytt program for standardisering 

og modernisering av regionens IKT-infrastruktur i samsvar med anbefaling fra 
styret i Sykehuspartner HF i sak 036-2018. Sykehuspartner HF skal i det videre 
arbeidet vektlegge følgende elementer:   
 Risikovurdering av IKT-infrastruktur og driften av denne 
 Ivaretagelse av informasjonssikkerhet og personvern som også kan være 

robust mot endringer i trusselbildet. 
 Gjenbruk av planverk og investeringer som er gjort så langt 
 God involvering av helseforetakene som databehandlingsansvarlige 
 Konkretisering av en leveranseplan hvor de mest kritiske områder prioriteres 

basert på risikovurderinger 
 Et hensiktsmessig samspill med leverandørmarkedet basert på en vurdering 

av egen kapasitet og kompetanse  
 

6. Styret ber om at nødvendig klargjøring av myndighet, roller og ansvar knyttet til 
det videre arbeidet med standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen 
ivaretas av administrerende direktør sammen med Sykehuspartner HF og øvrige 
helseforetak i regionen. 

 
7. Styret ber om å bli orientert om den videre håndteringen av saken. 

 
 
 
 

049-2018 FREMTIDIG ORGANISERING AV TILBUD OM MEKANISK 
TROMBEKTOMI TIL PASIENTER MED AKUTT 
HJERNEINFARKT I HELSE SØR-ØST 

 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 

1. Styret slutter seg til at tilbudet om mekanisk trombektomi for pasienter med akutt 
hjerneinfarkt gis ved tre helseforetak i regionen.  

 
2. Oslo universitetssykehus HF viderefører sitt eksisterende regionale 

behandlingstilbud innen mekanisk trombektomi og videreutvikler Oslo slagsenter 
slik at det innen utgangen av 2018 etableres «en dør inn» og samlokalisering av 
diagnostikk og akuttbehandling for pasienter med hjerneslag som mottas fra Oslo 
sykehusområde.  
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3. Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF etablerer et tilbud 
om mekanisk trombektomi som dagbehandling i 2019 og med full døgndrift fra 
2020. 

 
4. Behandlingstilbudet skal gis i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for 

behandling og rehabilitering av hjerneslag.  
 

5. Helse Sør-Øst RHF skal monitorere innføringen av behandlingstilbudet og sørge 
for at det innen 2021 gjennomføres en evaluering av organiseringen av tilbudet i 
regionen, hvor spørsmålet om eventuell oppstart av behandling med mekanisk 
trombektomi ved hjerneslag ved nye helseforetak blir gjenstand for vurdering.  

 
 
 

050-2018 REGIONAL PLAN FOR AVTALESPESIALISTOMRÅDET 

 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
Styret tar Regional plan for avtalespesialistområdet til etterretning og presiserer at antall 
årsverk for private avtalespesialister skal økes i tråd med kravene fra eier. 
 
 
 

051-2018 REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE-SØR-ØST 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar høringsutkastet til regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst til orientering 
og gir sin tilslutning til at planen sendes på høring med de innspill som ble gitt i møtet. 
 
 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Grimsgaard, Kronkvist og Øverland: 
Vi vil påpeke at det er innbyrdes avhengighet mellom økonomisk langtidsplan og tiltakene 
skissert i regional utviklingsplan, og at det er betydelig usikkerhet knyttet til effekt av tiltakene. 
 
 

052-2018 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2019-2022 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Helseforetakenes arbeid med kvalitet og tilgjengelighet i pasientbehandlingen 

skal gis høy prioritet gjennom hele økonomiplanperioden slik at kravene fra eier i 
de årlige oppdragsdokumentene blir ivaretatt på en god måte. 
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2. Helseforetakenes aktivitetsbudsjetter for 2019 og senere år skal oppfylle kravet 
om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling hver for seg enn innen somatikk.  

  
3. Styret ber om at helseforetakene arbeider videre med analyser av 

bemanningsbehov og nødvendig kompetansetilpasning for å bedre 
ressursbruken og gi et best mulig tilbud til pasientene. 

  
4. Styret konstaterer at det i økonomisk langtidsplan er tatt høyde for fullføring av 

store byggeprosjekter i gjennomføringsfase og videreføring av satsning på 
regionale IKT-prosjekter. Styret understreker at oppstart av 
planleggingsaktiviteter og investeringsprosjekter skal fremmes for styret som 
egne beslutningsaker i henhold til etablert fullmaktsstruktur. 

  
5. For å opprettholde økonomisk bæreevne og redusere risiko skal det utredes 

langsiktig og trinnvis utbygging ved alle store byggeprosjekter.   
  

6. Helseforetakene må arbeide videre med realistiske og konkrete 
risikoreduserende tiltak som anses nødvendig for å oppnå tilstrekkelig 
resultatutvikling slik at investeringsplanene kan realiseres som forutsatt. 

 
7. Styret konstaterer at den endelige beslutningen om videre standardisering og 

modernisering av IKT-infrastruktur kan påvirke prioritering og framdrift i den 
regionale investeringsporteføljen. 

  
8. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2019-2022 for Helse Sør-Øst med de 

presiseringer og forutsetninger som fremgår av vedtaket.  
 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Grimsgaard, Kronkvist og Øverland: 
Vi vil påpeke at det planlegges med en betydelig vekst i pasientbehandlingen i perioden, 
kombinert med reduksjon i bemanning. Erfaringsmessig har dette vist seg krevende å 
gjennomføre, og det er derfor usikkerhet knyttet til disse forutsetningene. Sektoren har 
gjennomgått driftseffektivisering, og det vil være krevende å videreføre effektiviseringstakten uten 
at en finner fram til nye måter å løse oppgavene på. Medlemmene viser til konserntillitsvalgtes 
drøftingsprotokoll til saken. 
 
 
 

053-2018 STATUS KONSEPTFASE VIDEREUTVIKLING AV AKER OG 
GAUSTAD 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret tar status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til 
orientering.   

 
2. Styret ber om å bli holdt orientert om det samlede risikobildet knyttet til 

videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF  
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Protokolltilførsel fra styremedlemmene Grimsgaard og Øverland: 
Styremedlemmene Øverland og Grimsgaard viser til sak 072-2017. Etter representantenes 
erfaring er det vesentlige uavklarte forhold knyttet til utbygging på Gaustad-tomten, og det er 
identifisert betydelig risiko knyttet til den valgte løsningen. Etter medlemmenes syn vil det være 
hensiktsmessig å vurdere andre løsningsalternativ enn samling på Gaustad-tomta. Etter 
medlemmenes vurdering tilsier den samlede kapasitetsutfordringen i Akershus´ og Oslos 
sykehusområde at det vil være hensiktsmessig å gå videre med lokalsykehusprosjektet på 
Sinsen. Det vises ellers til ansattes drøftingsinnspill til saken. 
 
 

054-2018 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF – PROSJEKT FOR 
SAMLING AV PSYKISK HELSEVERN PÅ NORDBYHAGEN. 
VIDEREFØRING TIL KONSEPTFASE 

 
Styrets enstemmige  
 

1. Styret godkjenner at planleggingen for nytt bygg for psykisk helsevern på 
Nordbyhagen videreføres til konseptfase.  
 

2. Styret ber om at grunnlagsmaterialet, herunder framskrivning, endret 
pasientgrunnlag etter overtagelse av Kongsvinger sykehus og vurderingen av 
bærekraft oppdateres i konseptfasens del 1. 
 

3. Styret anser en etappevis utbygging på Nordbyhagen som nødvendig, men ber 
om at det i konseptfaserapporten planlegges for en helhetlig løsning for psykisk 
helsevern i helseforetaket. 
 

4. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF gis fullmakt til å utarbeide mandat 
for konseptfasen. 
 

5. Helse Sør-Øst RHF overtar eierskapet til prosjektet fra og med konseptfasen. 
 

6. Styret ber om en orientering om arbeidet etter at steg 1 i konseptfasen er fullført. 
 
 
 

055-2018 SYKEHUSET TELEMARK HF – PROSJEKT UTVIKLING AV 
SOMATIKK SKIEN. VIDEREFØRING TIL KONSEPTFASE  

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret godkjenner at planleggingen for utbygging somatikk Skien videreføres til 
konseptfase. 

 
2. De beskrevne alternativene i rapporten må bearbeides med hensyn på omfang 

og med angivelse av trinnvis utbygging som tilpasses utviklingen av 
helseforetakets økonomiske bæreevne. 

 
3. Styret legger til grunn at stråleterapienheten planlegges for gjennomføring i tråd 

med de føringer som gis fra Helse Sør-Øst RHF  
 



 

 7 

4. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF gis fullmakt til å utarbeide mandat 
for konseptfasen.  

 
5. Helse Sør-Øst RHF overtar eierskapet til prosjektet fra og med konseptfasen. 

 
6. Styret ber om en orientering om arbeidet etter at steg 1 i konseptfasen er fullført. 

 
 
 

056-2018 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF, AVHENDING AV 
EIENDOMMENE VED DPS NEDRE ROMERIKE MOENGA, 
MOENGVEIEN 6 OG 10 A-D, 2016 FROGNER, GNR. 93 BNR. 120 
OG 124 I 0226 SØRUM KOMMUNE 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Akershus universitetssykehus HF sin 

anmodning om samtykke til salg av eiendommene ved DPS Nedre Romerike 
Moenga, Moengveien 6 og 10 A-D, 2016 Frogner, gnr. 93 bnr. 120 og 124 i 0226 
Sørum kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 
 

2. Styret legger til grunn at salget og derav følgende omstilling av driften er et ledd i 
oppfyllelsen av helseforetakets utviklingsplan, med vektlegging av utviklingen av 
robuste og faglige DPS. 

 
3. I tråd med intensjonen i samhandlingsreformen, tilbys Sørum kommune å kjøpe 

eiendommen til markedspris. Dersom det ikke oppnås enighet, kan eiendommen 
legges ut for salg i det åpne markedet. 

 
4. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige 

driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er 
nødvendig for klinisk drift. 

 
5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 

fullmaktstruktur. 
 
6. Styret presiserer at Akershus universitetssykehus HF har ansvaret for at 

avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 
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057-2018 SYKEHUSET ØSTFOLD HF, SALG AV EIENDOMMEN THS. W. 
SCHWARTZ GATE 22 A-D, GNR. 300, BNR. 1160 I 0106 I 
FREDRIKSTAD KOMMUNE 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Østfold HF sin anmodning om 

samtykke til salg av eiendommen Ths. W. Schwartz gate 22 A-D, gnr. 300, bnr. 1160 
i 0106 Fredrikstad kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 
 

2. I tråd med intensjonen i samhandlingsreformen er Fredrikstad kommune og Østfold 
fylkeskommune tilbudt å kjøpe eiendommen til markedsverdi. Dersom de ikke ønsker 
å kjøpe eiendommen kan eiendommen legges ut for åpent salg. 
 

3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige 
driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er 
nødvendig for klinisk drift. 
 

4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 
fullmaktstruktur. 
 

5. Styret presiserer at Sykehuset Østfold HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
 

058-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
APRIL OG MAI 2018 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mai 2018 til etterretning. 
2. Styret ber administrerende direktør pålegge helseforetakene konkrete tiltak får å nå 

målene for prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
3. Styret ber om å bli holdt orientert om tiltakene.  
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059-2018 OPPNEVNING AV NYE STYREMEDLEMMER I HELSEFORETAK 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, andre ledd. 
Innstillingen ble lagt frem 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 oppnevning i foretaksmøte 
2018 til ny oppnevning i foretaksmøte februar 2020. 
 

Styret i Akershus universitetssykehus HF 

Styremedlem Sylvi Graham  

 

Styret i Oslo universitetssykehus HF 

Styremedlem Tore Eriksen  

 

Styret i Sunnaas sykehus HF 

Styremedlem Eva Bjørstad  

 

2. Oppnevningen bekreftes i eget foretaksmøte. 
 
 
 
 

060-2018 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018 

 
Styrets enstemmige  
 

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

061-2018 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
I lukket møte, jfr helseforetakslovens §26a, andre ledd nr 4, ble det gitt utfyllende 
opplysninger om punkt 7 i driftsorienteringen. 
 
 
Styrets enstemmige  
 

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

1. Styreleder orienterer 
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 22. mai 2018 
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 25. april 2018 
4. Åpent brev fra seks partier på Gjøvik 
5. Notat vedr fremtidig organisering av føde- og nyfødtomsorgen i OUS 
6. Brev til styret fra Smerte-Medisinsk Institutt (SMI) om forslag til regional plan for 

avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst  
7. Protokoll datert 13. juni 2018 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de 

konserntillitsvalgte vdrørende styresakene 051-2018, 052-2018 og 053-2018. 
 
 
 
Møtet hevet kl 15:15 
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Hamar, 14. juni 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 

 
 
 



Styrets arbeid pr juni 2018 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 

11. januar   -  Møtested: Drammen 
Styreseminar  
Tema: Utviklingsplan 
gjennomgang  

29. jan  
 

- Utviklingsplan til høring  
-  

-  Møtested: Drammen 
Høringsfrist 23. mars 

 -  -  14. februar Foretaksmøte 
Styresamling i regi av HSØ 
OPD 2018 
Nytt styre? 

Mandag   
26. februar 

 
 

- Årlig melding 2017 
- Oversikt over eksterne tilsyn 2017 
- Oppdrag og bestilling 2018 
- Virksomhetsrapport pr 31. januar – kort/ 

PPT vedlegg 
-  

- Foreløpig styreprotokoll 1. februar 
HSØ 

- HAMU og SKU6. februar 
- Brukerutvalg 12. februar 
- Foretaksprotokoller 14. februar 
- Årsplan - oversikt over planlagte 

styresaker 
-  

Møtested: Drammen 
 
Notat: Sykehus i nettverk 
 
 

Torsdag 
 1. mars 

- Ansettelse av administrerende direktør -  Møtested: Oslo 

Mandag  
19. mars 

 
 

- Virksomhetsrapport februar kort/PPT 
vedlegg 

- Årsberetning/årsregnskap 
- LGG 2017 
- Revidering av investeringsbudsjettet 
- Sykehus i nettverk  

 

- Foreløpig protokoll fra styremøte i 
HSØ 8. mars 

- Brukerutvalg 5. mars 

Møtested: Bærum sykehus  
 
ØLP orientering om 
forutsetninger for 2019 
Nytt sykehus 
Møte med venneforeningene 

Torsdag  
3.mai 

 
 

- Virksomhetsrapport mars  
- ØLP 2018-2021 
- Utviklingsplan – sluttbehandling før 

oversendelse til HSØ 
- Rapport akuttkirurgi KS – DS/høring 

- SKU 10. april 
- Brukerutvalg- 16. april 
- Foreløpig styreprotokoll l HSØ 25.-

26. april 
-  

Møtested: Blakstad (PHR 
omvisning/tema) 
 
Årsrapport fra pasientombudene i 
Buskerud og Akershus 



Styrets arbeid pr juni 2018 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 

- Revidert strategi kvalitet, pasientsikkerhet 
og HMS 

- Intensjonsavtale med Drammen kommune 
om utvikling av dagens sykehusområde. 

-     Konsernrevisjonens rapport om forvaltning 
       av GAT  - rapport 12/2017 
- Signaturrett til LS 
-  

 
Tove Marie 
Kolbeinsen/konsernrevisjon til 
stede i møte 

Onsdag 
27. juni 

 
 

- Virksomhetsrapport mai - kort PPT 
Virksomhetsrapport 1. tertial  

o Eksterne tilsyn pr 1. tertial  
- Ledernes ansettelsesvilkår 2018 
- Styrets møteplan 2019 
- Mandat strategisk plan 2019-2025 
- Forskningsstrategi 2019-2022 
- ForBedring 2018 

- Brukerutvalg 4. juni 
- HAMU og SKU 5. juni  
- Protokoll fra styremøte i HSØ 14. 

juni 
-  
-  

Møtested: Drammen 
 
Dialogmøte med kommunene 14. 
juni (ordførermøte) kl.11 -13 
 
Nytt sykehus Drammen 
 
 

Mandag 
27. august 
Ved behov 

-  -   

Mandag 
24. september 

 
 

- Virksomhetsrapport 2. tertial 
- Internkontroll – oppfølging av styrevedtak 

26. februar  
- Strategi for likeverdige helsetjenester 
- Innspill til revisjonsplan i HSØ 

- Brukerutvalg 4. september 
- HAMU og SKU 4. september 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 13. september 
-  

Fellesmøte med prosjektstyret for 
NSD? 
Nytt sykehus Drammen 
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 

- Orientering om 
mottaksprosjekt NSD 



Styrets arbeid pr juni 2018 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 
Nytt sykehus Drammen 

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 
Nytt sykehus Drammen 
 
 
Styreevaluering 
 

Mandag 
17. desember 

 
 

- Virksomhetsrapport november kort/PPT 
vedlegg 

- Budsjett og mål 2018 
- Oppnevning av nye medlemmer i 

Brukerutvalget 
- Innovasjonsstrategi 2019-2022 
- Eiendom – plan for avvikling 
- Helhetlig løp for ledere i Vestre Viken 
- Strategisk kompetanse 2019 -2022 
-  

- Forprosjekt NSD  
-  
- Brukerutvalg 3. desember 
- HAMU og SKU 4. desember 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 13. desember 
-  

Møtested: Drammen 
Julemiddag 
 

2018 - Strategisk plan 2019 -2022  (februar) -   
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