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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   29. oktober  
Møtetid:   kl. 12-17 
Møtested:   Habiliteringavdelingens konferansesal, Drammen 
 
PROGRAM    
 
 
Kl.12.00 – 17.00  
 

Program: 
Kl.12 -13.00 Dialog med Brukerutvalget 
Kl.13.00 -14.30 Behandling av styresaker. 
 
Kl.14.30 -17.00 Styreseminar  

 
 
 
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: 22. oktober 2018 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte10. 2018 

 

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

Saksnr. Sak 
 Møteinnkalling styremøte 29. oktober 
 

51/2018 
Godkjenning av styreprotokoll 24. september 
Vedlegg:  

1. Foreløpig styreprotokoll 24. september 
 

BESLUTNINGSSSAKER 
Saksnr. Sak 

52/2018 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr september 2018 
Vedlegg: Virksomhetsrapportering pr september 2018 

ORIENTERINGER 
  53/ 2018 Orienteringer 

Vedlegg 
1. Referat fra brukerutvalget 8. oktober 
2. Foreløpig møteprotokoll fra styremøte i HSØ 18. oktober 
3. Oversikt over styresaker pr oktober 2018 

 ANDRE ORIENTERINGER 

 
• Nytt sykehus i Drammen   
• Ny personopplysningslov og personvernforordning (GDPR) 
• Prosjekt akuttkirurgi Kongsberg –status/jfr styresak 24/2018 

EVENTUELT 
 



 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

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

 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
Godkjenning av møteprotokoll fra 24. september 2018 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 51/2018 29.10.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møteprotokoll fra styremøte 24. september 2018 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 22. oktober 2018 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg:   1. Foreløpig møteprotokoll 24. september 2018 
 

 
 
 

 

Dato: 22. oktober 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
  
   
    
  

 
  

mailto:postmottak@vestreviken.no
http://www.vestreviken.no/
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 Dato: 24. september 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Styremøte 

Dato: 24. september 2018 

Tidspunkt: Kl. 12:00–17:10 

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 og Heidi Hansen 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 
Mette Lise Lindblad Direktør økonomi  
Rune Aksel Abrahamsen Prosjektdirektør  
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og kommunikasjon 
Cecilie B. Løken Direktør teknologi 
Stein-Are Agledal Klinikkdirektør Kongsberg  
Kirsten Hørthe Klinikkdirektør PHR 
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. 
Protokollfører: Elin Onsøyen 
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Klinikkdirektør Stein-Are Agledal orienterte om Kongsberg sykehus. 
 
Oppsummering: 
 
Klinikkdirektøren orienterte om den endringsreisen Kongsberg sykehus har vært inne i siden han 
overtok som klinikkdirektør for 2 år siden.  Det har vært jobbet med omdømmet til sykehuset. En 
organisasjonsutviklingsprosess har endt i ny organisasjonsmodell som vektlegger samarbeid på 
tvers av avdelinger. Kirurgisk avdeling Kongsberg samarbeider godt med Drammen sykehus innen 
ortopedi (hofter og knær). Det jobbes nå for å etablere tilsvarende ordning innen øre nese hals for å 
sikre faglighet og planen er å etablere ordning fra januar 2019. Fødeavdelingen samarbeider via 
telemedisin med barnelege i Drammen. Innen onkologi jobber en for å gi tilbud for pasienter på 
Kongsberg der det er mulig.  
 
Satsingsområdet for 2019 er 
 

• FAST - Identifisere de som bruker mest av tjenestene, sammen med kommunene iverksette 
tiltak til den enkelte bruker/pasient. 

• 4 gode vaner for helsepersonell – Styrke helsepersonells kommunikasjonsferdigheter  
– fokus på Pasientens helsetjeneste 

• De første 10 minuttene – Tilrettelegge for en god og logisk «reise» gjennom sykehuset 
• Det grønne korset – Daglig risikovurdering ift pasientbehandlingen, gi gjennomgående 

forståelse for hvilken risiko vi har 
 

Teknologisamarbeid og dialog med Kongsbergs næringsliv og samarbeid med Telenor om 5G er 
områder det nå vil jobbes med. 
 
BRK-vedlikeholdsprosjekt fra 2017 har en forpliktende investeringsplan for 10 år. I år blir det 
brukt 39 MNOK på Kongsberg i år. Det er blant annet investert i sikker strømforskyning, fasaden på 
sykehuset, nye installasjoner på røntgenavdelingen. Sengepostprosjektet og oppgradering av 
operasjonsavdeling er forskjøvet litt ut i tid. Men ca. 20 % av ortopediaktiviteten ved Drammen 
sykhus skal overføres til Kongsberg sykehus i forbindelse med bygging av nytt sykehus i Drammen 
og dette må vi hensynta i oppgraderingen i Kongsberg.  
 
Styret fikk avslutningsvis en omvisning ved røntgenavdelingen. 
 
 
Godkjenningssak 
 
Sak 43/2018 Godkjenning av styreprotokoll for 27. juni 2018 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Møteprotokollene fra styremøte 27. juni 2018 godkjennes. 
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Beslutningssak 
 
Sak 44/2018 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 2. tertial 2018 
 
Oppsummering 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll innledet til behandling av saken: 

• Aktivitet somatikk : 368 poeng bak budsjett 
• Aktivitet BUP: 3674 konsultasjoner bak budsjett 
• Ventetid: 46 dager PHR 
• Ventetid: 58 dager somatikk 
• Korridorpasienter i august: 1,2 % (i fjor 0,8 %) 
• Fristbrudd i august: 1,4 % (i fjor 1 %) 
• Resultat: 130,2 MNOK. Resultat fra underliggende drift er 6,8 MNOK foran budsjett  
• Bemanning: 59 under budsjett i september (samme nivå som i fjor) 

 
Klinikk Drammen og Ringerike har de største økonomiske utfordringene av de somatiske 
klinikkene som har underskudd. Det jobbes med tiltak i klinikkene og inngangsfarten til 
budsjettåret 2019. 
 
Direktør fag Halfdan Aass orienterte om sykehusinfeksjoner, pakkeforløp for kreft og varsler til 
Statens Helsetilsyn pr 2. tertial.  
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
Mye er bra i Vestre Viken. Økonomien er i tråd med budsjettet. Det er bekymringsfull utvikling i de 
somatiske klinikkene og Vestre Viken ligger etter i forhold til prioriteringsregelen innen psykisk 
helse og rus.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret tar virksomhetsrapport pr 2. tertial 2018 til etterretning. 
2. Styret er bekymret for den økonomiske situasjonen i flere av de somatiske klinikker.  

Styret ber særlig om at det gjøres forbedringstiltak i klinikk Drammen og klinikk Ringerike. 
3. Styret ber om det rettes stor oppmerksomhet om å klare målet for aktivitet og ventetid 

innen psykisk helse og rus relatert til prioriteringsregelen. 
 

 
Sak 45/2018 Innspill konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
 
Riktig takstbruk og medisinsk koding fremmes som foretakets innspill til konsernrevisjonens 
revisjonsplan for 2019. 
 
Sak 46/2018 Høring – Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst 
 
Oppsummering 
Direktør fag Halfdan Aass innledet til behandling av saken.  
Mål og satsningsområder i den regionale utviklingsplanen 2035 for Helse Sør-Øst er i tråd 
Utviklingsplan 2035 for Vestre Viken. Satsningsområdene er fremtidsrettede og avspeiler 
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utfordringene for helsetjenesten. Samlet gir utviklingsplanene et godt strategisk grunnlag for 
videre utvikling av foretaket, som må resultere i konkrete utviklingstiltak i det videre arbeidet.  
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
 
Fleksibilitet i forhold til tilgjengelighet på tjenester framtida innarbeides i høringssvaret. 
Dokumentet fra HSØ er et godt utgangspunkt. Høringssvaret er godt dekkende for Vestre Viken sitt 
utgangspunkt og i tråd med Vestre Vikens egen Utviklingsplan. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret vedtar høringssvaret til Regional utviklingsplan 2035.  
 
 
Sak 47/2018 Strategi for likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen 
2019–2021  
 
Oppsummering 
Direktør fag Halfdan Aass innledet til behandling av saken.  
Styrets medlemmer fikk utdelt en bordkalender som skal tas i bruk av ansatte i foretaket. 
Kalenderen skal minne om bruk av tolketjenester i tjenestetilbudet.  
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
 
Økt kompetanse om migrasjon og helse, om innvandrerbefolkningens helseutfordringer og 
sykdomsforekomst, kultur og helseforståelse, samt kunnskap om kommunikasjon og tolketjeneste 
er viktige virkemidler for å oppfylle kravet til likeverdige helsetjenester. Strategien gir retning for 
mål og tiltak i dette arbeidet, og er et redskap for å kunne møte innvandrerbefolkningens behov for 
trygge og gode helsetjenester, i tråd med Utviklingsplan 2035.  
 
Styret mente at punktene i fremlagt underlag var så konkrete at det i realiteten er en handlingsplan. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 

1. Styret godkjenner «Handlingsplan for likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen 
2019–2022». 

 
 
Sak 48/2018 Vurdering av lokalisering av behandlingsseksjon Tyrifjord  
i avdeling for rus og avhengighet (ARA) 
 
Oppsummering 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll og klinikkdirektør Kirsten Hørthe innledet om de 
faglige og strukturelle sider ved saken og svarte på spørsmål fra styret før behandling av saken.  
 
Saken gjør rede for at en med ny lokalisering vil oppnå bedre tilgjengelighet for pasientene i 
foretaket. En vil kunne rekruttere og beholde spesialister bedre. Løsningen understøtter tettere 
samarbeid med andre fagmiljøer i bedre egnede lokaler eiet av Vestre Viken.  
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Oppsummering av drøfting i saken: 
Saken gjelder lokalisering, kvalitet og kvantitet på tilbudet. Saken er blitt vesentlig bedre belyst 
med dagens orientering og dokumentet som styret fikk oversendt på fredag 21. september fra 
foretakstillitsvalgt Harald Baardseth fra fellesorganisasjonen. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Virksomheten ved behandlingsseksjon Tyrifjord flyttes i sin helhet til lokaler som eies av 
Vestre Viken samlokalisert med Drammen DPS på Thorsberg, beliggende på Konnerud i 
Drammen. 

2. Styret legger til grunn at det faglige tilbudet styrkes ifm omlokaliseringen. 
3. Styret ber om at det samlede behandlingstilbudet vurderes løpende, og at styret i løpet av 

første halvår 2019 gis en orientering om behandlingskapasiteten innen fagfeltet. 
 
 
Sak 49/2018 Styrking av intern kontroll og intern revisjon knyttet til finansområdet 
i Vestre Viken HF 
 
Oppsummering 
Direktør økonomi Mette Lise Lindblad innledet til behandling av saken.  
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
 
VVHF har et godt kontrollmiljø og god virksomhetsstyring i klinikkene. Sentral stab fyller også 
kontrollfunksjoner og funksjon innen virksomhetsstyring gjennom sin oppfølgende virksomhet.  
Det erkjennes imidlertid at det er forbedringsområder. Dette omfatter et overordnet rammeverk 
for intern kontroll på finansområdet, herunder risikovurdering og ledelsesforankrede tiltak. Når 
det gjelder medisinsk koding og takstbruk er det også forbedringsområder. Dette omfatter spesielt 
behov for etablering av «beste praksis» i alle klinikker og systematisert oppfølging og kontroll. Det 
vises til de særskilte foreslåtte tiltak i vedlagte rapport. De foreslåtte tiltak nødvendiggjør ikke 
etablering av en intern revisjonsfunksjon i VVHF. Kontroll og oppfølging bør etableres som en del 
av de løpende prosesser for å sikre at avvik avdekkes raskt og fortløpende bidrar til forbedrings-
aktiviteter.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret støtter administrerende direktør forslag om at den interne kontrollen på finansområdet 
styrkes ved at 

1. det etableres rutine for risikovurderinger og iverksettes kontrolltiltak basert på slik 
vurdering 

2. utførte kontrollhandlinger i større grad dokumenteres 
3. det iverksettes tiltak for varig forbedring ved avdekkede svakheter i kontrollhandlinger 

 
  



 
 
 

6 
 

Orienteringer 
 
Sak 40/2018 Orienteringer 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 

 
Andre orienteringer 

• Nytt sykehus i Drammen – status i forprosjektsamarbeidet, reguleringsplanarbeid  
v/ prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen 

• Budsjett 2019 – status og plan for videre arbeid v/ administrerende direktør Lisbeth 
Sommervoll 

• Strategisk plan 2019–2022 – eiers føringer, Vestre Vikens Utviklingsplan, ØLP 2019–2022, 
tema i ledersamlinger, v/ administrerende direktør Lisbeth Sommervoll 

• Patologisk avdeling KMD – ny avdelingssjef, arbeidsmiljø, forsvarlig drift – svartider  
v/ administrerende direktør Lisbeth Sommervoll 

 
 
Eventuelt 
Ingen saker under dette punktet. 
 
 
 
 
 
Drammen 24. september 2018 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
 
           
 
Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
 
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
 
Harald Bergan   Cathrine Winsnes Lange  John Egil Kvamsøe 



 
 Virksomhetsrapportering  

pr september 2018 
 

Vedlegg til styresak 52/2018  
Vestre Viken  

 
 

Pr 22.oktober 2018 
 



Innledning 

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

• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ 

2 



Reduserte pensjonskostnader 

3 

• I juni 2018 ble det foretatt en oppdatert aktuarberegning, som gir 
en total reduksjon i pensjonskostnader på 75,2 MNOK. Endrede 
renteforutsetninger er årsaken til kostnadsreduksjonen.  

• I Revidert Statsbudsjett (RNB) ble helseforetakenes 
basisfinansiering  redusert som følge av pensjonsreduksjon.  
Basisramme til VVHF er redusert med 73,1 MNOK.  Reduksjonen 
føres med 1/12 pr måned. 

• Reduksjonene gir resultatavvik mot budsjett for både 
basisramme og pensjonskostnader. 

Pensjonsendring MNOK
Endring i pensjonskostnader 75,2
Basisreduskjon i RNB 73,1
Netto resultat effekt 2,1



 Kommentarer pr september 2018 

• Resultatet i september viser et overskudd på 24,2 MNOK, som 
er 7,5 MNOK bedre enn budsjett. 

• Totalresultat pr 30. september viser et overskudd på 154,3 
MNOK.  Dette er 4,3 MNOK bedre enn budsjett. 
– Resultatkrav hittil i år fra ordinær drift er redusert med 8 MNOK knyttet 

til utsatt salg av eiendom. Resultatkrav fra ordinær drift vil øke 
tilsvarende når eiendom selges. Resultat fra underliggende drift 
korrigert for utsatt salg er 12,3 MNOK foran budsjett.  

• Resultatet hittil i år inkluderer tap på ca. 16 MNOK knyttet til 
ny refusjonsordning for polikliniske laboratorieundersøkelser, 
4 MNOK tilbakebetalte Helfo-refusjoner utover avsetning i 
2017-regnskapet, samt 9 MNOK i avregning ISF for H-resepter 
2017.  

4 



Måltavle pr september – Økonomi og aktivitet 

5 *Økonomi – Resultatkrav fra ordinær drift redusert for utsatt gevinst ved salg 

1 Virkelig 24 151 154 325 200 000

Mål 16 667 142 000 200 000

Avvik 7 484 12 325

I fjor 14 635 122 511 152 336

2 Virkelig 9 525 79 972 107 500

Mål 9 600 80 415 108 462

Avvik -75 -443 -962 

I fjor 9 292 77 959 104 720

3 Virkelig 13 878 114 356 154 360

Mål 13 681 112 876 153 920

Avvik 197 1 480 440

I fjor 13 414 108 085 148 083

4 Virkelig 6 279 51 790 71 320

Mål 6 784 55 968 76 320

Avvik -505 -4 178 -5 000 

I fjor 6 501 53 237 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) 
Resultatkrav redusert for utsatt 
gevinst ved salg



Måltavle pr september – Kvalitet 
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5 Virkelig 67 59 56

Mål 56 56 56

Avvik 11 3 0

I fjor 65 57 57

6 Virkelig 37 45 40

Mål 40 40 40

Avvik -3 5 0

I fjor 55 49 45

7 Virkelig 0,8 % 1,8 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,8 % 1,8 % 0,0 %

I fjor 1,9 % 1,3 % 1,5 %

8 Virkelig 1,3 % 2,0 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 1,6 % 1,2 % 1,3 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

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

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL



Måltavle pr september – HR 
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9 Virkelig 7 258 7 185 7 153

Mål 7 173 7 158 7 153

Avvik 85 27 0

I fjor 7 180 7 187 7 179

10 Virkelig 6,6 % 7,6 % 7,5 %

Mål 6,3 % 7,1 % 7,0 %

Avvik 0,3 % 0,5 % -0,5 %

I fjor 6,8 % 7,7 % 7,7 %

11 Virkelig 2,8 % 2,5 % 2,5 %

Mål 1,8 % 2,1 % 2,0 %

Avvik 1,0 % 0,4 % 0,5 %

I fjor 1,9 % 2,3 % 2,1 %

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 
(neste måned)

HR
AML brudd
ANDEL



Resultat 

• Resultat hittil i år viser et overskudd på 154,3 MNOK. Utsatt budsjettert gevinst ved 
salg på 8 MNOK er trukket i fra resultatkrav fra ordinær drift.  Resultat fra ordinær 
drift er 12,3 MNOK foran budsjett. 

• September resultat viser et overskudd på 24,1 MNOK, 7,5 MNOK foran budsjett.   
 8 



Resultat 
Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader 

«ordinær drift»  
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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 (tom juni).   
Resultatkrav i mai er korrigert for utsatt salg av eiendom i 2018. 



Prognose for året 
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Resultatprognose pr september viser et overskudd på 200 MNOK i tråd med 
budsjett.   

pr september 2018
Budsjett

2018
Estimat

2018 Avvik
Avviks 

%

Basisramme - 5 404 664 - 5 331 603 - 73 061 -1,4 %

ISF inntekter - 2 620 332 - 2 628 430  8 098 0,3 %

Gjestepasient inntekter - 128 222 - 159 491  31 269 24,4 %

Øvrige driftsinntekter - 780 791 - 739 791 - 41 000 -5,3 %

SUM Inntekter - 8 934 009 - 8 859 315 - 74 694 -0,8 %

Varekostnader  1 166 318  1 174 318 - 8 000 -0,7 %

Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  631 323  604 323  27 000 4,3 %

Innleid arbeidskraft  19 996  29 996 - 10 000 -50,0 %

Lønnskostnader  5 684 854  5 621 653  63 201 1,1 %

Avskrivninger og nedskrivninger  273 931  270 431  3 500 1,3 %

Andre driftskostnader  949 972  953 779 - 3 807 -0,4 %

Netto finanskostnader  7 615  4 815  2 800 36,8 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 734 008  8 659 315  74 693 0,9 %

Resultat - 200 000 - 200 000  0,0 %



Budsjettavvik per klinikk  

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

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

• Klinikker med avvik som utgjør mer enn ca. 0,5% av totale budsjettert 
driftskostnader i perioden vises med rødt.   12 

 
 
 



• Månedsverk hittil 
i år er 28 over plan 
• Månedsverk i 
oktober 85 høyere 
enn plan 
• Månedsverk i 
oktober er 77 
høyere enn per 
oktober i fjor 

Brutto månedsverk 2018  
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pr oktober 2018 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Hittil 
i år

Sum VVHF 7 118 7 065 7 099 7 048 7 066 7 059 7 219 7 450 7 473 7 258 7 185

Endring fra forrige måned -5 -54 34 -50 17 -7 160 231 23 -215 

Plan 2018 7 014 7 001 7 071 7 064 7 035 7 065 7 157 7 467 7 529 7 173 7 158

Avvik i forhold til plan 104 64 28 -16 31 -6 62 -17 -56 85 28

Utvikling 2017 7 106 7 071 7 112 7 103 7 081 7 091 7 202 7 459 7 471 7 180 7 187

Endring i år ift samme periode 13 -6 -13 -55 -15 -32 17 -9 2 77 -2 



Sykefravær totalt VVHF 2018 
 

• Sykefravær i august 2018 er høyere enn plan, men lavere enn august i 
fjor. 

• Sykefravær rapporteres etterskuddsvis. 
14 



AML-brudd – antall 
 

15 

• 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. 

• Hittil i år er det 2149 flere AML-brudd enn ved samme periode i fjor. 



VVHF totale antall DRG-poeng  
døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner  

16 

  



Poliklinikk PHR totalt 

17 

Totale antall polikliniske konsultasjoner er 2698 etter budsjett hittil i 
år. 



Prioriteringsregel 

18 

• Antall polikliniske konsultasjoner hittil i år viser en økning på  3,0% i PHR og 3,9% i 
somatikk i forhold til i fjor.  BUP  viser en reduksjon i forhold til samme periode i 
fjor.   

• Ventetid i PHR er lavere enn i somatikk.  Ventetid i PHR er redusert i forhold til 
samme periode i fjor, men er høyere enn mål.  Ventetid i somatikk er høyere pr 
september enn ved samme periode  i fjor, og mer enn budsjett. 

 

pr 
september

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 302 216 290 936 3,9 % 2,6 % 298 530 1,2 %

VOP 90 948 85 002 7,0 % 0,0 % 85 037 7,0 %
BUP 51 790 53 237 -2,7 % 5,1 % 55 969 -7,5 %
TSB 23 408 23 083 1,4 % 4,1 % 24 027 -2,6 %
SUM PHR 166 146 161 322 3,0 % 2,3 % 165 033 0,7 %

Ventetid
Somatikk 59 57 4,7 % -1,0 % 56 5,8 %

VOP 44 45 -2,1 % -11,9 % 40 11,1 %
BUP 50 60 -16,6 % -33,6 % 40 25,6 %
TSB 39 41 -3,9 % -2,0 % 40 -1,9 %
SUM PHR 45 49 -7,6 % -18,5 % 40 13,3 %



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 57 
dager. 

19 

Hitti l
 i  år

MÅL Hitti l  i  fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp somatikk
Somatikk totalt 59 56 57
Drammen sykehus 65 60 62
Bærum sykehus 56 52 52
Ringerike sykehus 49 51 48
Kongsberg sykehus 44 44 49



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR 

Gjennomsnittlig ventetid hittil i 
år er 45 dager.  
 
Mål for ventetid innenfor PHR 
er 40 dager.  Avviklet ventetid 
denne måned er 37 dager.  

20 

Ventetid for avviklet helsehjelp PHR
Psykisk helse og rus 45 40 49

VOP 44 40 45
BUP 50 40 60
TSB 39 40 38



Andel fristbrudd avviklet 

Total andel fristbrudd denne måned var på 
0,8%. Fristbrudd hittil i år er på 1,8%.   
 
 
Andel fristbrudd avviklet i perioden, og tall pr måned er 
tilpasset rapportering til HSØ (dvs. eks. FØD og FYS). 

21 

Hitti l
 i  år

MÅL Hitti l  i  fjor

Andel avviklet fristbrudd 
Vestre Viken HF totalt 1,8 % 0,0 % 1,3 %

Somatikk 1,9 % 0,0 % 1,3 %
Psykisk helsevern og rus 0,2 % 0,0 % 0,3 %

pr klinikk
Drammen sykehus 2,7 % 0,0 % 1,7 %
Bærum sykehus 0,7 % 0,0 % 0,8 %
Ringerike sykehus 1,2 % 0,0 % 1,3 %
Kongsberg sykehus 0,9 % 0,0 % 0,4 %
Psykisk helse og rus 0,2 % 0,0 % 0,3 %



Andel korridorpasienter somatikk  

22 

Andel korridorpasienter somatikk er på 1,3% 
denne måned. Andel i samme periode i fjor var 
på 1,6%. 
 
Hittil i år er andel korridorpasienter 2,0%.  

Hitti l
 i  år

MÅL Hitti l  i  fjor

Andel korridorpasienter somatikk
Somatikk 2,0 % 0,0 % 1,2 %
Drammen sykehus 2,0 % 0,0 % 1,1 %
Bærum sykehus 0,7 % 0,0 % 0,5 %
Ringerike sykehus 4,5 % 0,0 % 2,5 %
Kongsberg sykehus 1,2 % 0,0 % 1,1 %



Andel epikriser sendt innen 7 dager 

23 

Andel epikriser sendt innen 7 dager er 88% 
denne måned. Målet er 95%. 
 

Hitti l
 i  år

MÅL Hitti l  i  fjor

Andel epikriser innen 7 dager
VV totalt 88 % 95 % 87 %
Drammen sykehus 88 % 95 % 88 %
Bærum sykehus 88 % 95 % 87 %
Ringerike sykehus 91 % 100 % 91 %
Kongsberg sykehus 90 % 95 % 90 %
Psykisk helse og rus 76 % 100 % 76 %



Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning 
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Andel timeavtale sammen med 
bekreftelse av mottatt henvisning 
er 88% i august måned.   
 
Andel timeavtale rapporteres 
etterskuddsvis. 

Hitti l
 i  år

MÅL Hitti l  i  fjor

Timeavtale sammen med bekreftelse
VV totalt 88 % 90 % 84 %
Drammen sykehus 88 % 90 % 81 %
Bærum sykehus 89 % 90 % 90 %
Ringerike sykehus 86 % 90 % 82 %
Kongsberg sykehus 91 % 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 25 
denne måned.   
 
Hittil i år er det gjennomsnittlig 32 
pasienter som har ventet over 1 år. 
  

Hitti l
 i  år

MÅL Hitti l  i  fjor

Antall ventende over 12 måneder totalt
VV totalt 32 0 19
Drammen sykehus 20 0 10
Bærum sykehus 8 0 4
Ringerike sykehus 1 0 3
Kongsberg sykehus 2 0 2
Psykisk helse og rus 0 0 0



Investeringer 

27 

Investeringer omstillingsprosjekter psyk. 52 466                    48 000                    52 466                    

Drammen DPS 8 742                      -                          20 704                    

Investeringer Drammen Sykehus 2 634                      -                          8 100                      

Øvrige Bygginvesteringer (BRK prosjektet)
Klinikk BS 37 057                    48 500                    63 100                    
Klinikk KS 10 305                    25 500                    21 775                    
Klinikk RS 2 545                      22 000                    22 000                    
Bærum BUP -                          38 000                    35 000                    
Planlegging BRK 23                            500                         500                         

Sum øvrige bygginvesteringer 49 930                    134 500                  142 375                  

Sum andre investeringer 43 580                    65 500                    74 300                    

Sum IKT-investeringer 8 729                      24 000                    20 730                    

Egenkapital innskudd pensjon -                          18 000                    15 000                    

Sum investeringsramme VVHF 166 080                  290 000                  333 675                  

Investeringer annen finansiering
Gave-/fondsfinansierte øvrige investeringer 2 088                      2 088                      
Leasing-MTU 34 992                    70 000                    59 600                    
Leasing-Grunnutrustning -                          10 400                    
Leasing Ambulanser 7 402                      15 000                    15 000                    
Leasing mammografibuss -                          25 000                    -                          

Sum investeringer annen finansiering 44 482                    110 000                  87 088                    

Sum investeringsramme VVHF, inkl. annen finasiering 210 563                  400 000                  420 763                  

Tall i hele 1000 kr
Regnskap hittil 

2018
Revidert 

budsjett 2018
Prognose 2018
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr september 2018 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 52/2018 29.10.18 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
1. Styret tar virksomhetsrapport pr september 2018 til orientering. 

 
 
 
 
 

 
Drammen, 22. oktober 2018 

 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 18. oktober 2018 
Saksbehandler: Merete Bjørkenes 
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Bakgrunn 
 
Administrerende direktør legger fram rapportering pr september i tråd med styrets årshjul.  
 
Saksutredning 
 
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning per 31.september 
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 24 151 154 325 200 000

Mål 16 667 142 000 200 000

Avvik 7 484 12 325

I fjor 14 635 122 511 152 336

2 Virkelig 9 525 79 972 107 500

Mål 9 600 80 415 108 462

Avvik -75 -443 -962 

I fjor 9 292 77 959 104 720

3 Virkelig 13 878 114 356 154 360

Mål 13 681 112 876 153 920

Avvik 197 1 480 440

I fjor 13 414 108 085 148 083

4 Virkelig 6 279 51 790 71 320

Mål 6 784 55 968 76 320

Avvik -505 -4 178 -5 000 

I fjor 6 501 53 237 71 749

5 Virkelig 67 59 56

Mål 56 56 56

Avvik 11 3 0

I fjor 65 57 57

6 Virkelig 37 45 40

Mål 40 40 40

Avvik -3 5 0

I fjor 55 49 45

7 Virkelig 0,8 % 1,8 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,8 % 1,8 % 0,0 %

I fjor 1,9 % 1,3 % 1,5 %

8 Virkelig 1,3 % 2,0 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 1,6 % 1,2 % 1,3 %

9 Virkelig 7 258 7 185 7 153

Mål 7 173 7 158 7 153

Avvik 85 27 0

I fjor 7 180 7 187 7 179

10 Virkelig 6,6 % 7,6 % 7,5 %

Mål 6,3 % 7,1 % 7,0 %

Avvik 0,3 % 0,5 % -0,5 %

I fjor 6,8 % 7,7 % 7,7 %

11 Virkelig 2,8 % 2,5 % 2,5 %

Mål 1,8 % 2,1 % 2,0 %

Avvik 1,0 % 0,4 % 0,5 %

I fjor 1,9 % 2,3 % 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) 
Resultatkrav redusert for utsatt 
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 31.september viser et overskudd på 154,3 MNOK. Budsjett pr september 
inkluderer 8 MNOK i gevinst ved salg av eiendom der salget ennå ikke er gjennomført. Korrigert 
for utsatt gevinst ved salg av eiendom er resultatet pr september 12,3 MNOK bedre enn budsjett.  
 
Prognosen for året er 200 MNOK i tråd med overskuddskrav for 2018. Prognosen tar høyde for 
at innføring av ny finansieringsordning for laboratorievirksomhet ikke blir nøytral for foretaket, 
tilbakebetaling av patologitakster til HELFO, avregning av 2017 ISF-refusjoner på H-resepter, 
samt antatt etterslep på gjestepasientkostnader.   
 
Driftsinntekter (eks basisramme) er 14,5 MNOK høyere enn budsjett og 143,4 MNOK høyere enn 
samme periode i fjor. ISF-inntekter inkludert ISF-refusjoner på H-resepter er 15 MNOK høyere 
enn budsjett, og gjestepasientinntekter er 27,1 MNOK høyere budsjett. Inntekter for polikliniske 
laboratorieundersøkelser pr september er om lag 16 MNOK lavere enn aktiviteten skulle tilsi 
som følge av reduserte takster. I tillegg er inntektene redusert på grunn av tilbakebetaling av 
HELFO-takster (4 MNOK) og avregning for 2017 med reduksjon av ISF-refusjoner på H-resepter 
(9 MNOK). 
 
Driftskostnader inklusive finans og korrigert for reduksjonen i pensjonskostnadene er 3,8 
MNOK høyere enn budsjettert.  Overforbruket er hovedsakelig knyttet til varekost (inklusiv 
medikamenter), overtid/innleie, og andre driftskostnader. Innleie er 6,6 MNOK høyere enn 
budsjett pr september, men 10 MNOK lavere enn samme periode i fjor. Kjøp av eksterne 
tjenester og gjestepasientkostnader viser et positivt avvik mot budsjett på 24,1 MNOK.  
Kostnader for medikamenter brukt i sykehus er 14,9 MNOK høyere enn budsjett pr september.   
 
Det er i september overført 11,3 MNOK til de somatiske klinikkene for å kompensere for økte 
kostnader bl.a. knyttet til høykostmedisin. Overføringen gjelder periodene januar til september, 
og forbedrer resultatet for klinikkene. Overskuddet i fellesøkonomien reduseres tilsvarende.   
 
Akkumulert pr september viser de somatiske sykehus og klinikk for medisinsk diagnostikk et 
samlet negativt resultatavvik på 65,3 MNOK. Klinikk Drammen sykehus har et negativt avvik på 
27,3 MNOK og klinikk for medisinsk diagnostikk har et negativt avvik på 22,5 MNOK pr 
september, hvorav om lag 16 MNOK skyldes endret refusjonsordning for laboratorie-
undersøkelser.  Det er planlagt og iverksatt flere tiltak for å bedre de økonomiske resultatene. 
Klinikkene følges opp på tiltaksplanene og det jobbes nå særskilt med tiltak inn mot budsjett 
2019. Klinikk for psykisk helse og rus, prehospitale tjenester, stabsområdene og felles økonomi 
har positive resultatavvik pr september.  
 
Aktivitet  
DRG-poeng 
Samlet aktivitet hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 443 poeng bak budsjett, og 2013 
poeng foran samme periode i fjor. Antall pasientbehandlinger er foran budsjett for alle 
omsorgsgrupper. Pasienter i 2018 har et casemiks som gir lavere DRG-poeng enn pasienter i 
2018, bl.a. som følge av mindre komplikasjoner.  ISF-refusjon på H-resepter er foran budsjett.  
 
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus 
Aktivitet innenfor voksenpsykiatri og rusbehandling målt i antall polikliniske konsultasjoner er 
1480 foran budsjett hittil i år, og er 6271 konsultasjoner foran samme periode i fjor.   
 
Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 4178 konsultasjoner bak 
budsjett, og er 1447 konsultasjoner bak samme periode i fjor.  Det er satt iverksatt flere tiltak for 
å øke behandlinger i barne- og ungdomspsykiatrien. Tiltakene har positiv effekt, men ikke i 
tilstrekkelig grad til å oppnå årets måltall.  
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Kvalitet  
Ventetid somatikk 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 59 dager.  Dette er noe 
høyere enn målet på 56 dager, og også noe høyere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Det 
arbeides jevnt med forbedring av ventetidene med fokus på å unngå fristbrudd.  
 
Ventetid psykisk helse og rus  
Gjennomsnittlig ventetid for psykisk helsevern og rus er 37 dager i september og 45 dager hittil i 
år. I september ble således målet om ventetid under 40 dager oppnådd. Akkumulert er det også 
tydelig forbedring sammenliknet med fjoråret. Ventetiden har vært særlig lang innen barne- og 
ungdomspsykiatrien, men den er betydelig redusert sammenliknet med i fjor, fra 60 til 50 dager 
hittil i år. Tiltakene som er iverksatt innen psykisk helse og rusbehandling viser således god 
effekt.  
 
Fristbrudd    
Andel avviklet med fristbrudd er 0,8 % i september og 1,8 % hittil i år. Resultat under 1 % 
vurderes som tilfredsstillende. Fristbruddene er spredt på flere avdelinger innen somatikk.  Det 
er tilfredsstillende lav andel fristbrudd innen psykisk helsevern og rusbehandling. 

 
Korridorpasienter  
I september var andel korridorpasienter i somatikk 1,3 %, noe som er lavere enn de fleste 
måneder i år. Andelen hittil i år er imidlertid 2,0 %, en økning fra 1,2 % i fjor.  Andelen i 
september i år tilsvarer at gjennomsnittlig 8 pasienter hver morgen var korridorpasienter i 
Vestre Vikens somatiske sykehus.  
 
Det er høyest andel korridorpasienter ved Ringerike sykehus. Her er det startet et nytt 
forbedringsprosjekt. Det arbeides ellers kontinuerlig med å gjøre opphold i korridor så få og 
korte som mulig. Det er imidlertid utfordrende å unngå korridorpasienter ved høy aktivitet. 
 
Raskere Tilbake 
Fra og med 2018 er det tidligere prosjektbaserte «Raskere tilbake» inkorporert i vanlig drift 
med overskrift Helse og Arbeid. Det etablerte tilbudet innen psykisk helsevern til pasienter med 
moderat angst og depresjon videreføres og utvides. Det bygges opp tilbud for pasienter med 
muskel/skjelettplager med forankring i fysikalsk-medisinsk miljø. Tilbudene skal ha et 
arbeidsrettet fokus. Det forventes at 2600 pasienter behandles i år og vel 8000 i 2019 ved 
tilbudet innen psykisk helsevern. Det estimeres 1150 konsultasjoner for pasienter med 
muskel/skjelettlidelser i 2018, og 3500 konsultasjoner i 2019.     
 
HR   
Brutto månedsverk 
Totale brutto månedsverk i oktober er 7258. Dette er 85 månedsverk flere enn budsjettert, og 
78 flere enn i fjor. Brutto månedsverk hittil i år er 7185, som er 27 over budsjett og på samme 
nivå som i fjor.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet i august er 6,6 %. Dette er høyere enn målet på 6,3 %, og noe lavere enn august i 
fjor.  Hittil i år er sykefraværet 7,7 % mot 7,1 % i budsjett. 
 
AML-brudd 
Det var 3027 AML-brudd i september. Dette tilsvarer AML-brudd på 2,8 % av alle vakter i 
foretaket.  
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Risikovurdering  
Risikovurdering i forbindelse med budsjett 2018 er oppdatert pr september med faktiske 
forhold. Vurderinger er foretatt av ledelsen. 
 

 
 
Tiltak for å redusere risiko: 

 
 
  

Risk 
ID

Tiltak

1
Tiltak i klinikkene og ekstraordinær oppfølging av enkelte 
klinikker

2 Omstillingstiltak i klinikken
3 Tiltak i PHR for å øke aktivitet 

4
Aktiv oppfølging av legemiddelbruk også gjennom 
økonomistyring

5
Aktiv oppfølging av legemiddelbruk også gjennom 
økonomistyring

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

9 Omstillingstiltak i klinikkene
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Administrerende direktørs vurderinger  
Samlet for foretaket er den økonomiske resultatutviklingen god. Situasjonen er imidlertid svært 
sammensatt der spesielt Drammen sykehus og Ringerike sykehus ikke oppnår resultatkravet for 
2018. Pasientbehandling i somatikk er god, men både Drammen og Ringerike har større 
inntektssvikt målt mot budsjett som følge av lavere avkastning på ISF-inntekter. KMD påvirkes 
særlig negativt av reduserte takster for laboratorieanalyser og merkostnader knyttet til innleie 
ved patologi avdeling. Det er tett oppfølging med klinikkene med særlig fokus på planleggingen 
av tiltak for å sikre styringsfart inn mot budsjett 2019. Det er identifisert flere områder der det 
jobbes med tiltak for å forbedre resultater i budsjett, inklusive blant annet arbeid med sykehus i 
nettverk, bedre bemanningsplanlegging og arealeffektivisering.   
 
Flere av kvalitetsindikatorene viser positiv utvikling. Ventetid innen psykisk helse og rus er 
bedre enn måltall i september. Innenfor somatikk er ventetidene fortsatt høye, mens fristbrudd 
er under 1 % i september. Sykefraværet viser en bedring og er lavere enn samme periode i fjor.  
  
Aktiviteten innen Barne- og ungdomspsykiatrien har hatt en positiv utvikling gjennom 2018, 
men oppnår ikke måltall samlet for året. Flere tiltak er iverksatt og forventes å gi fortsatt god 
utvikling.  
 
Administrerende direktør opprettholder budsjettert resultatmål i prognosen. Det er flere 
risikomomenter knyttet til måloppnåelse. Det er en viss risiko for etterslep i fakturering fra 
andre sykehus for gjestepasienter. For øvrig er resultatutviklingen i de somatiske klinikkene 
krevende. 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 september til 
orientering.  
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapportering pr september 2018 
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Saksfremlegg  
 
Orienteringer 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 53/2018 29.10. 2018 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 22. oktober 2018  
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 22. oktober 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Bakgrunn  
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
 
 
 
Saksutredning  
 

1. Referat fra Brukerutvalget 8. oktober 
Se vedlegg 1 

2. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 18. oktober 
Se vedlegg 2 

3. Oversikt over planlagte saker til styret pr oktober 2018 
Se vedlegg 3 
 

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

1. Referat fra Brukerutvalget 9. oktober 
2. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 18. oktober 
3. Oversikt over planlagte saker til styret pr oktober 2018 
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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Toril Krogsund, Heidi Hansen, Rune 
Hansen Gunnerød, Torun Viervoll, Dordi S. 
Strand, Elisabeth Schwencke og Bjørn 
Tolpinrud 

Fra det regionale brukerutvalget: 

Maria T. Bjerke 

Fra pasient- og brukerombudet: 

Anne-Lene Egeland Arnesen 

Fra administrasjonen: 

Samhandlingssjef VVHF Christine 
Furuholmen (sak 43/18) 

Direktør Kari Jussi Lønning og 
spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen (sak 
44/18)  

Direktør Cecile B. Løken og Jan Terje 
Henriksen (sak 47/18) 

Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa og 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær) 

Møtedato: 8.10.2018 
Tidspunkt: 14:00-18:00 
Sted: Wergelandsgate 10, 

drammen 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: 
Per-Erik Holo 

Forfall: Dordi S. Strand, Lillemor Sandberg, Franck 
Tore Larsen 

 
 
Agenda: 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 
 

 Godkjenning av referat fra møte 3. september 2018 
Godkjent. 
 

 Videreføring av tidligere saker 
04/18 
 

Status nytt sykehus i VVHF 
v/prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen  
Utgår - det vises til egen invitasjon til informasjonsmøte 12.10 om Nytt sykehus i 
Drammen. 
 

36/18 Forberedelser til møte med styret i VVHF i oktober 
Møtet er 29.10. Tanker om hva man tar opp: 

• Opplevelser fra KKU Ringerike 
• De lokale samarbeidsutvalg – utfordringer med at ansvar for rehabilitering 
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overføres kommunene  
• Hva man arbeider med i KEK 
• Å være brukerrepresentant i Forskningsutvalget 
• Kontinuerlig oppfølging av Rus og psykisk helse 
• LSU – viktig med deltakelse fra klinikkene i og med at kommunene får stadig 

større ansvar vedr rehabilitering  
• Optimalisering av Drammen sykehus – samme dags innleggelse – areal og 

nødvendig organisering av dette – rekker man «den gode samtalen»? 
• FAST – hva er viktig? 
• Pakkeforløp 
• Forholdet mellom brukerorganisasjonen og klinikkene 

 
Alle tenker gjennom innspillene før møtet. 
 

39/18 Ny oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget for VVHF fra 2019 
Invitasjon er sendt alle aktuelle foreninger. Frist for å innstille kandidater er 15.11.2018. 
 

 Nye saker 
43/18 Hvordan sikre gode tjenester til voksne pasienter som har problemer med å forstå og 

gjøre seg forstått 
v/samhandlingssjef VVHF Christine Furuholmen 
 
Bakgrunn for innlegget er en henvendelse fra SAFO som ble tatt opp i møtet i april. 
Redegjørelse - se vedlegg. 
 
Brukerutvalget takker for redegjørelsen. 
 

44/18 Kompetansestrategi for VVHF 
v/direktør Kari Jussi Lønning og spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen 
Informasjon av strategien – se vedlegg. 
 
Det er ønskelig med brukerrepresentant i arbeidsgruppa som kan tilbakemelde til 
brukerutvalget og sørge for tett oppfølging av prosjektet. 
 
Vedtak: Brukerutvalget s representant i arbeidsgruppa er Torunn Viervoll 
 

45/18 Pasient- og Brukerombudet har ordet 
• Høring fra HOD om etablering av et nasjonalt eldre og pasient- og brukerombud. 

Svarfrist januar 2019 
• Ivaretakelse av eldre i poliklinikk/bildediagnostikk. Vanskelig med venting – hvem 

trenger ekstra oppfølging for at dette skal bli en ok opplevelse 
• Kognitivt svekkede (pga demens, sykdom, medisinering) – for at sykehuset skal 

ha bedre kontroll på disse har uniformerte Securitasvakter vært benyttet til – 
dette har skapt usikkerhet/uhygge. Behov for opplæring og at man ikke har 
uniform. 

• Ved fristbrudd eller antatt fristbrudd kontakter helseforetaket Helfo 
direkte og de blir enige om å overføre pasienten til annet sykehus for uten 
at pasienten er kontaktet, forespurt eller har gitt samtykke. Denne 
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praksisen må opphøre fordi pasienten har rett til medvirkning ved valg av 
behandlingssted.  

• Henvendelser fra brukere på Tyrifjord – disse går på organisering og det antas at 
disse er på «bestilling» fra de ansatte. Det må også her pekes på samhandling – 
mye av ettervernet skal nå foregå i kommunene. 

• Klage på svar fra Pasientreisekontoret – pasienter føler seg avvist. Blir tatt opp 
med kontoret. 

• Generelt mye å gjøre på kontoret. 
 

46/18 Tilbakemeldinger fra styremøtet vedrørende behandlingssted Tyrifjord 
v/Toril og Heidi 
All informasjon om omorganisering av Tyrifjord inkl. henvendelsen brukerutvalget har 
fått, lå i saksdokumentene til styret.  
Styret etterlyste mer informasjon og stilte derfor en del spørsmål som klinikkdirektør 
svarte på. Det ble deretter vedtatt at behandlingstilbudet skal flyttes til Torsberg på 
Konnerud. 
Styret vil følge med på at behandlingen blir i henhold til intensjonene og at tid for 
ettervern kan tas opp igjen dersom denne blir for kort. 
 

47/18 Teknologstrategi for VVHF 
v/direktør Cecile B. Løken og prosessveileder Jan Tor Henriksen 
Presentasjon – se vedlegg. 
 
Vedtak: Brukerutvalget får utkast til teknologistrategi til høring i november/desember.  
En representant fra brukerutvalget deltar i referansegruppen: Elisabeth eller Rune 
deltar fra brukerutvalget (ser an møteplan) 
 

48/18 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 
Se oppdatert vedlegg. 
 

49/18 Pakkeforløp og pasientforløp 
• Orientering om «Alternative modeller for regulering av pasientforløp og 

registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten» 
o Brukerutvalget har mottatt et høringsdokument som pga tidsfristen ikke 

har vært fullstendig behandlet – det er kun gjennomgått av leder. Det er 
snakk om valg av mellom tre fremtidige modeller: VVHF ønsker modell A, 
brukerutvalget ønsker B og i fremtiden ønsker alle at arbeider for modell 
C. Dokumentet ligger ved. 

• Involvering av brukerutvalget i arbeidet med pakkeforløp og pasientforløp 
o Hva tenker brukerutvalget om videre pasientforløp – innspill til 

hvordan man ønsker å bli involvert. 
 

 Eventuelt 
• Overføring til kommunen – hva ligger i pakkeforløpene? 

 BU må etterlyse hva som ligger i behandlingsplanene. Tas opp på neste møte 
5.11. 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 18. oktober 2018 

Tidspunkt: Kl 0915-1500 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Svein Ingvar Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard    

Bushra Ishaq   Forfall 

Vibeke Limi    

Einar Lunde    

Geir Nilsen    

Sigrun E. Vågeng   Til kl 1430 

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 og direktør for personal- og kompetanseutvikling 
Svein Tore Valsø 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

086-2018 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

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

087-2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
13. SEPTEMBER 2018 

 
I protokollen under sak 083-2018 Orienteringssak – Halvårsrapport 2018 for 
konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst, ble det gitt en presiserende formulering under 
Kommentar i møtet. Dette fremgår av godkjent protokoll. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll og B-protokoll fra styremøte 13. september 2018 og godkjennes. 
 
 
 

088-2018 VIRKSOMHETSRAPPORT PER SEPTEMBER 2018 

 

Oppsummering 

Saken om kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per september 2018 var ettersendt til 
styret to dager før møtet. Administrerende direktør presenterte rapporten i møtet.  
 
I september er det noe svakere måloppnåelse isolert sett enn for året som helhet per 
september. Et eksempel er prosentvis fristbrudd for pasienter som har fått helsehjelpen 
påstartet innen somatikk og psykisk helsevern for barn og unge (BUP). I september tas 
det inn pasienter fra ventelistene i større grad enn hva som er tilfelle i 
sommermånedene. Resultatet er en økning både i ventetider for pasienter som har fått 
helsehjelpen påstartet og for fristbrudd.  
 
De økonomiske resultatene i september er positive. Bemanning totalt sett viser fortsatt 
bedring, selv om enkelte foretak fortsatt har til dels store negative avvik. 
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Kommentarer i møtet 

Styret merker seg at den økonomiske utviklingen er om lag i tråd med budsjett, men at 
det fortsatt er utfordringer ved enkelte helseforetak. Styret viser her til den 
gjennomgangen som ble gjort i dagens styremøte av utfordringsbildet for Sykehuset 
Innlandet HF. 
 
Styret er tilfreds med den positive utviklingen i sykefraværet.  
 
Styret viser til at det er utfordringer i forhold til å innfri prioriteringsregelen. 
Styret er urolig for utviklingen innen pakkeforløp og forventer at tiltakene som planlegges 
gjennomført vil gi forbedrede resultater. 
 
Styret ønsker en egen redegjørelse for arbeidet med tilgang på kvalifisert kompetanse. 
Dette er satt opp på i årsplanen for styresaker som temasak Styret viste også til at det er 
nødvendig å videreutvikle rapporteringen av måloppnåelsen i målekortet. 
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport per september 2018 til etterretning. 
 
 
 

089-2018 VIRKSOMHETSRAPPORT FOR ANDRE TERTIAL 2018 

 

Oppsummering 

Helse Sør-Øst RHF har for 2018 tre målområder i tillegg til at utviklingsplaner skal 
ferdigstilles. 

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Per andre tertial 2018 var gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter med helsehjelp 
påstartet 57,6 dager for foretaksgruppen og samlet andel fristbrudd var 1,7 prosent, som 
er noe svakere enn på samme tid i 2017. Helse Sør-Øst RHF følger opp 
helseforetakenes egne prognoser og tiltaksplaner knyttet til reduksjon av ventetider, 
fristbrudd og andel pasienter hvor paientavtaler ikke er overholdt.   

Utviklingen innen pakkeforløp kreft er ikke tilfredsstillende. Helse Sør-Øst RHF 
gjennomfører høsten 2018 en besøksrunde til helseforetakene og erfaringene herfra vil 
bli gjort kjent gjennom nettverk og møter utover høsten. 

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private leverandører innen rehabilitering, 
TSB og psykisk helsevern, og dette utfyller og kompletterer tilbudene ved 
helseforetakene. Den regionale planen for avtalespesialistområdet ble behandlet i styret 
i Helse Sør-Øst RHF i juni 2018 og målet er å utvide antall årsverk fra nåværende 801 til 
841.  

Helse Sør-Øst hadde per andre tertial et positivt resultat på 529 millioner kroner, med et 
negativt budsjettavvik på 32 millioner kroner. Den underliggende driften er noe svakere 
enn resultatet tilsier som følge av eiendomssalg som ikke er budsjettert.  
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Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Innrapporterte tall hittil i år viser at foretaksgruppen ikke innfrir alle krav fra eier om 
sterkere vekst regionalt innen psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) enn innen somatikken.  
 
Helse Sør-Øst RHF planlegger en regional konferanse innen utgangen av 2018 for å 
utveksle erfaring på tvers av helseforetakene innen psykisk helsevern. Med bakgrunn i 
innspillene fra denne konferansen, vil Helse Sør-Øst RHF etablere et prosjekt for å 
samordne og styrke foretakenes arbeid med rekruttering, utdanning og tiltak for å bedre 
kompetansetilgangen innen psykisk helse med sørskilt fokus på psykisk helsevern for 
barn og unge.   

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Det nasjonale målet på mindre enn 3,5 prosent sykehusinfeksjoner i 2018 var nådd 
andre tertial med 3,2 prosent for egne infeksjoner. Imidlertid er målet ikke nådd for alle 
infeksjoner hvor tall for andre tertial viser 4 prosent sykehusinfeksjoner. Det pågår en 
rekke tiltak for å redusere sykehusinfeksjoner, blant annet opplæring i basale 
smittevernrutiner, oppfølging av resistenspasienter, håndhygienekampanjer og 
handlingsplan for smittevern. 

Alle helseforetak/sykehus har etablert antibiotikastyringsprogram (ASP) og arbeider 
aktivt med å redusere forbruk av bredspektrede antibiotika gjennom opprettelse av 
antibiotikateam og innføring av restriksjoner gjennom opplæring og rutiner. 

Per andre tertial er andel korridorpasienter innen somatikk på 1,4 prosent.   

 

Kommentarer i møtet 

Styret er fornøyd med at tertialrapporten for andre tertial 2018 er vesentlig forbedret i 
forhold til tidligere tertialrapporter. Styret er enig i at tiltaksoversikten i risikovurderingen 
kan spisses, slik administrerende direktør kommenterte i møtet. 
 
Styret viste til utfordringen i forhold til prioriteringsregelen og vil komme tilbake til dette i 
arbeidet med budsjett 2019. 
 
Styret konstaterer at det foregår trakassering, herunder seksuell trakassering innen 
sektoren og forventer at dette følges opp. Styret merker seg også at mange ansatte gir 
uttrykk for at arbeidsbelastningen er stor.  
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport for andre tertial 2018 til etterretning. 
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090-2018 STATUS OG RAPPORTERING REGIONAL IKT-PORTEFØLJE 
PER ANDRE TERTIAL 2018 

 

Oppsummering 

Saken omfatter status og rapportering for de styrevedtatte prosjektene i den regionale 
IKT-prosjektporteføljen. Det rapporteres på fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko for hvert 
prosjekt. Rapporteringen per prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført 
ved de helseforetak som omfattes av prosjektet. Oppgraderinger av løsningen etter at 
den er satt i drift inngår ikke i rapporteringen.  
 
 

Kommentarer i møtet 

Styret ber om at det fremlegges en egen redegjørelse om det regionale 
laboratoriedataprosjektet. 
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
Styret tar status per andre tertial 2018 for gjennomføringen av regional IKT-portefølje til 
orientering. 
 
 
 

091-2018 VESTRE VIKEN HF – AVHENDING AV EIENDOM VED EVJE 
BARNEHAGER, STANGA 18, 1346 GJETTUM, GNR. 84, DEL AV 
BNR. 241 I 0219 BÆRUM KOMMUNE 

 

Oppsummering 

Saken gjelder avhending av eiendom ved Evje barnehager, Stanga 18, 1346 Gjettum, 
gnr. 84, del av bnr. 241 i 0219 Bærum kommune. 
 
Siden eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om 
avhending i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-
Øst RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte.  
 

Styrets enstemmige 

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

samtykke til salg av eiendom ved Evje barnehager, Stanga 18, 1346 Gjettum, gnr. 
84, del av bnr. 241 i Bærum kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for 
behandling. 
 

2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, tilbys Bærum kommune å kjøpe 
eiendommen. Dersom kommunen ikke ønsker å kjøpe eiendommen, eller det ikke 
oppnås enighet om overdragelse, kan eiendommen legges ut for salg i det åpne 
markedet. 
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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 Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres 
korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
 

092-2018 TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2018 FOR PROSJEKT 
NYTT SYKEHUS I DRAMMEN 

 

Oppsummering 

Styret behandlet i sak 054-2016 konseptrapporten for nytt sykehus i Drammen og 
besluttet å videreføre alternativ 1.1 på Brakerøya, under forutsetning av at prosjektet ble 
tilpasset tidligere angitt planforutsetning med en kostnadsramme på 8,2 mrd. kroner 
eksklusive kostnader til stråleterapi, stråleterapibygg, ikke-byggnær IKT og tomteerverv. 
 
Høsten 2016 ble det gjennomført en optimalisering av skisseprosjektet og styret ga i 
styresak 006-2017 administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for 
forprosjektfasen og etablere te eget prosjektstyre for videreføring av prosjektet.  
 
Tertialrapport for andre tertial 2018 for Prosjekt nytt sykehus i Drammen (NSD) 
foreligger nå og ble behandlet i prosjektstyret den 26.september 2018.  
 
Administrerende direktør forelegger tertialrapporten for styret for periodisk status for 
prosjektet. 
 

Kommentarer i møtet 

Administrerende direktør orienterte styret om kostnadsutviklingen i prosjektet knyttet til 
tomteforhold og infrastruktur. Styret er opptatt av at kostnadene holdes innenfor de 
fastsatte rammene. 
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
Tertialrapport for prosjekt nytt sykehus i Drammen for andre tertial 2018 tas til 
orientering.  
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093-2018 STATUS KONSEPTFASE VIDEREUTVIKLING AV AKER OG 
GAUSTAD 

 
Administrerende direktør viste til protokoll fra drøftinger med konserntillitsvalgte datert 
17.10.18. 
 

Oppsummering 

Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF vedtok 24.06.16 et fremtidig målbilde for Oslo 

universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert 
lokalsykehus-funksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert 
kreftsykehus på Radiumhospitalet. 
 
Styret ved Oslo universitetssykehus HF behandlet i møte 24.05.2017 (sak 039/2017) 
oppstart av konseptfaseutredning for Aker og Gaustad og anbefalte at Helse Sør-Øst 
RHF startet opp konseptfaseutredningen for Aker og Gaustad.  
 
I styremøte 15.06.17 i Helse Sør-Øst RHF ble sak om videreføring av planer for 
utviklingen av Oslo universitetssykehus (sak 072-2017) behandlet og styret besluttet 
oppstart konseptfase for Aker og Gaustad.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF ble i møte 14.06.18 (sak 053-2018) orientert om status for 
konseptfase for videreutvikling av Aker og Gaustad, inklusiv risikovurdering pr. juni 2018. 
Styret tok status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til orientering og ba 
om at styret ble holdt orientert om det samlede risikobildet.  
 
Styret er videre orientert om status og tilleggsutredninger i driftsorienteringer fra 
administrerende direktør i styremøte 24.08.18 (styresak 073-2018) og i styremøte 
13.09.18 (styresak 085-2017).   
 
I denne saken redegjøres det for status for arbeidet spesielt knyttet til beregning av 
kapasitet, tomt og reguleringsforhold, arbeid med analyse av økonomisk bærekraft og en 
orientering om det samlede risikobilde for gjennomføring av prosjektet. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret ser frem til å få til behandling et endelig beslutningsgrunnlag for 
konseptfaseutredningene for Aker og Gaustad. Det er nødvendig med en grundigere 
gjennomgang av det fremtidige behovet for kapasitet i Oslo og styret må forstå de 
foreliggende analyser og modellen for kapasitetsframskrivinger bedre. 
 
Det forutsettes fremlagt grundige økonomiske analyser der også eventuelle behov for 
tomteerverv på Aker vurderes opp mot prosjektets økonomiske bærekraft. Det 
forutsettes at det legges frem økonomiske vurderinger av det enkelte prosjekt på Aker 
og Gaustad, for Oslo universitetssykehus HF og den samlede effekten for 
totaløkonomien i Helse Sør-Øst. 
 
Styret ber om å bli løpende orientert om dialogen prosjektet har med 
vernemyndighetene. 
 
Det forventes at Oslo universitetssykehus bidrar med en vurdering av 
virksomhetsmodell, herunder vurderinger av ivaretakelse av traumevirksomheten. 
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Styret viste til at identifiserte risikoområder både i Oslo universitetssykehus og i Helse 
Sør-Øst RHFs arbeid må gjennomgås. Det forutsettes avklart hva som vil være en 
akseptabel restrisiko for det videre arbeidet. 
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
Styret tar status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til orientering.   
 
 
 

094-2018 HØRINGER – «JURIDISK OPPFØLGING AV FORSLAG I 
PRIORITERINGSMELDINGEN OG PRESISERINGER AV 
REGELVERKET OM HELSEHJELP I UTLANDET» OG 
«RAPPORT OM ALTERNATIVER FOR REGULERING AV 
PASIENTFORLØP OG REGISTRERING AV VENTETID» 

 

Oppsummering 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et høringsnotat og en rapport, som 
Helsedirektoratet har utarbeidet for departementet, på høring: 

 Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av 
regelverket om helsehjelp i utlandet 

 Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid 
 
Helseforetakene i regionen er egne høringsinstanser og sender sine egne høringssvar. 
Høringssvarene er diskutert med helseforetakene, i interne fora og nettverk, samt med 
brukere og tillitsvalgte.   
 
Helse Sør-Øst RHF fikk utsatt høringsfristen ad juridisk oppfølging av forslag i 
prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet fra 25. 
september til 27. september 2018 og fristen ad rapport om alternativer for regulering av 
pasientforløp og registrering av ventetid fra 2. oktober til 10. september 2018. Det har 
videre vært korrespondanse med departementet om at eventuelle merknader fra styret 
ettersendes.  
Høringssvarene legges med dette frem for styret.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret viste til administrerende direktørs utkast til høringsuttalelse. Det var enighet om at 
det er behov for en avgrensning av hvilke metoder systemet for Nye metoder skal 
omfatte. I forhold til de tre modellene som er presentert i Helsedirektoratets rapport var 
det ulike syn i styret. Dette meddeles departementet som tillegg til høringsuttalelsen. 
 

Styrets enstemmige  

VEDTAK 
 
Styret slutter seg til administrerende direktørs høringsuttalelser ad «Juridisk oppfølging 
av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i 
utlandet» og «Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av 
ventetid» med de innspill som ble gitt i møtet.   
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095-2018 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  

 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering  
 
 
 

096-2018 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 

Styrets enstemmige  

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

Andre orienteringer 

1. Styreleder orienterer 

2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 4. september 2018 

3. Brev fra Kåre Haugen, Flekkefjord om sykehussaken på Sørlandet 

4. Brev fra Tor Winsnes og Dag Hovland om reguleringsrisiko Gaustadutbygging 

5. Brev fra Rolf Kåresen med kommentarer til styresak 093-2018 

6. Protokoll fra drøftinger med konserntillitsvalgte datert 17. oktober 2018 

 
 

Temasak 

 Sykehuset Innlandet. Orientering om driftsituasjonen og planlagte tiltak  

v/styreleder Anne Enger og administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard 

Det ble gitt en presentasjon av utfordringsbildet og tiltak av styreleder og 

administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF. De svarte også på spørsmål og 

kommentarer fra styret i Helse Sør-Øst RHF. 

Kommentarer i møtet 

Styret i Helse Sør-Øst RHF arbeider denne høsten med det fremtidige målbildet for 
Sykehuset Innlandet. 
Det er nødvendig at helseforetaket arbeider med nødvendige tilpasninger i driften og det 
forventes at de tiltakene som ble beskrevet følges opp med stor gjennomføringskraft. 
 
 
 
Møtet hevet kl 15:25 
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Oslo, 18. oktober 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 oktober 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 oktober 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 
24. september 

 
 

• Virksomhetsrapport 2. tertial 
• Internkontroll – oppfølging av styrevedtak 

26. februar sak 5/2018 – pkt 2 
• Strategi for likeverdige helsetjenester 
• Innspill til revisjonsplan i HSØ 
• Høringsuttalelse: Utviklingsplan HSØ  
 

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

HSØ 6. august og 13. september 
-  

Andre orienteringer: 
• Orientering om Kongsberg 

sykehus v/klinikkdirektør 
• Orientering ved 

prosjektledelsen for Nytt 
sykehus Drammen  

Mandag 
29. oktober 

 
 

- Virksomhetsrapport september kort/PPT 
vedlegg 

-  

- Status teknologi 
- GDPR- prosjektet  
-  
- Brukerutvalg 8. oktober 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 18. oktober 
-  

Møtested: Drammen 
Dialogmøte med brukerutvalget 
Andre orienteringer 
- Nytt sykehus Drammen - 

GDPR-   
- Prosjekt akuttkirurgi 

Kongsberg –status/jfr 
styresak 24/2018 –  

-  



Styrets arbeid pr oktober 2018 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 
Styreseminar: 
- Samdata  
- Strategisk plan 2019-2022 -  
- Status teknologi –  
- Orientering om 

virksomhetsstatus og 
framdrift budsjett 2019 bla 
rehabilitering og kirurgi  

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 
Fullmakter i Vestre Viken  
Strategisk plan 2019-2022 
Styreevaluering 
 

Mandag  
10. desember 

(ekstraordinært) 

- Forprosjekt nytt sykehus Drammen -  Styrebehandling i HSØ 13. 
desember 
Strategisk plan 2019-2022 

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 
- Teknologistrategi 2019-2022  
-  

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

HSØ 13. desember 
-  

Møtested: Drammen 
Julemiddag 
Strategisk plan 2019-2022 
 

2018 - Strategisk plan 2019 -2022  (februar) -   
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