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 Dato: 6. mai 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Styremøte 

Dato: 6. mai 2019 

Tidspunkt: Kl. 12 – 16.20 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder  
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem 
Toril Anneli Kiuru Morken  Styremedlem  
Tom Roger Heggelund Frost  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
 
Brukerrepresentant Toril Krogsund og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør 
May Janne Botha Pedersen Klinikkdirektør Ringerike 
Eli Årmot Direktør kompetanse  
Halfdan Aass Direktør fag 
Mette Lise Lindblad Direktør økonomi  
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og samfunnskontakt 
Cecilie B. Løken Direktør teknologi 
Rune A. Abrahamsen Prosjektdirektør 
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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Godkjenningssak 
 
Sak 17/2019 Godkjenning av styreprotokoll for 25. mars 2019 
 
Tom R. H. Frost foreslo å bedre ordlyden i vedtak på sak 15/2019.  
 
Administrasjonen laget ny vedtaksformulering som ble vedtatt av styret:  
 
Styret tar de beskrevne tiltak ved Kongsberg sykehus etter samling av akuttkirurgi i Drammen til 
etterretning, og styret ber administrasjonen følge opp tiltakene beskrevet i saksfremlegget på en 
adekvat måte.  
 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra styremøtet 25. mars 2019 godkjennes. 
 
 
Andre orienteringer 
 
Klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen ønsket velkommen til Ringerike sykehus. Hun orienterte 
om at opptaksområdet for lokalsykehuset har et befolkningsgrunnlag på 82 000 innbyggere. 
Sykehuset har ca. 700 ansatte (570 årsverk). Budsjettet for 2019 er på 617 MNOK.  
Vedlikeholdsprosjektet for perioden 2017 -2026 er på 267 MNOK (BRK-prosjektet) for Ringerike 
sykehus. Sykehusets største utfordring nå er det store antallet korridorpasienter. Dette er ikke noe 
nytt problem, men de tiltakene som har vært gjort har ikke hatt den ønskede effekten. Det er 
etablert et nytt prosjekt – reduksjon av korridorpasienter. Det er satt sammen en aksjonsgruppe for 
å få til forbedring, og det igangsettes strakstiltak.  
 
Nytt av året er at Hallingdal sjukestugu har tilbud om akutt slagbehandling. CT undersøkelsene ved 
Hallingdal fjernstyres. Opplæring av ambulansepersonellet i håndtering av CT-maskinen gjør dette 
tilbudet mulig, og flere pasienter har allerede hatt nytte av denne nyordningen. 
For øvrig skal det bli felles bygg for ny legevakt i Ringerike og ny ambulansestasjon ved Ringerike 
sykehus i 2020. 
 
Kommentarer til orienteringen: 
Analysearbeidet av korridorpasienter er viktig arbeid for å få redusert antallet pasienter som ikke 
får eget rom. Målet om å øke dagbehandling og poliklinikktilbudet og redusere 
innleggelser/døgnbehandling er ønsket.  Akuttmottaket styrkes nå i en 6 måneders periode.  Når 
denne perioden er over, blir det spennende å høre om en har fått ønsket effekt av 
handlingsplanene.  Styret legger til grunn at det etableres en effektiv tiltaksplan med relevante 
milepeler slik at problemet med korridorpasienter løses. Styret ønsker å få tiltaksplanen til 
behandling så snart som mulig. 
Akuttberedskapen og samarbeidet med ambulansene i Hallingdal er spennende informasjon. Den 
teknologiske utviklingen må kunne åpne nye muligheter for bedre pasientbehandling i framtida.  
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Beslutningssak 
 
Sak 18/2019 Virksomhetsrapport pr 31. mars 
 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.  
 
Oppsummering: 
Samlet for foretaket er resultatet tilnærmet i tråd med budsjett etter mars måned. En betydelig 
forbedring i mars som følge høy aktivitet og derav høye inntekter. Merforbruket på lønn er også 
noe forbedret siste måned, men følges fortsatt tett opp med klinikkene. Sykehusene Drammen og 
Bærum har utfordringer med å sikre resultatoppnåelse i tråd med budsjett for 2019, mens 
foretaket samlet forventer å oppnå budsjettert resultat for året.  Det er svært gledelig at aktiviteten 
innen barne- og ungdomspsykiatrien nå har tatt seg betraktelig opp og prioriteringsregelen er 
oppnådd ved utgangen av mars måned både på ventetider og aktivitet. Utfordringen med 
korridorpasienter på Ringerike vedvarer og det vises her til presentasjon fra klinikkdirektør May 
Janne Botha Pedersen om tiltak som iverksettes 

 
Oppsummering av drøfting i saken: 
Arbeidet med å redusere brudd på arbeidsmiljøloven vil styret følge nøye med på framover. Styret 
ser fram til at tallet på korridorpasienter ved Ringerike sykehus vil reduseres med den innsatsen 
som nå gjøres ved sykehuset. Styret ønsker å få en gjennomgang av responstidene i grisgrente 
strøk. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar virksomhetsrapport pr. mars 2019 til etterretning. 
 
Sak 19/2019 Ledelsens gjennomgang 2018 
 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken. 
 
Oppsummering: 
Risikoarbeidet vil styrkes i tida som kommer i foretaket. Foretaket vil bruke utilsiktede hendelser 
til læring og forbedring i større grad enn nå, og program for kontinuerlig forbedring er et viktig for 
dette arbeidet. 

 
Oppsummering av drøfting i saken: 
Vestre Viken har gode styringssystemer. Internkontrollarbeid er omfattende. Økonomi og 
effektiviseringsarbeidet overvåkes gjennom f.eks. AML-brudd og uønskede hendelser. Det er viktig 
å lære av saker som meldes til Helsetilsynet og av pasientskadeerstatningssaker. Felles system for 
kompetansekartlegging er viktig for å kunne utveksle kompetanse mellom sykehusene og mellom 
foretak. «Påregnelig feil» bør ikke være en sovepute for arbeidet med å bli bedre.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
1. Styret slutter seg til vurderingene i ledelsens gjennomgang 2018. 
2. Styret ber administrerende direktør følge opp forbedringstiltak som er påpekt i 

gjennomgangen. Styret ber spesielt om at det rettes oppmerksomhet mot risikostyring. 
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Sak 20/2019 Økonomisk langtidsplan 2020–2023 (ØLP 2020–2023) 
 
Økonomidirektør Mette Lise Lindblad orienterte før behandling av saken. 
 
Oppsummering: 
Resultatkravene i ØLP for perioden 2020-2023 er noe lempet fra fjorårets plan og delrapport 
økonomi til forprosjekt NSD, mens investeringsnivået er videreført på samme nivå som tidligere. En 
viktig årsak til at dette lar seg gjøre og samtidig opprettholde bærekraft knyttet til nytt sykehus er 
et års utsatt kapitalisering av nytt sykehusbygg. Med det oppnår foretaket ytterligere et år med 
sparing til nytt bygg. Reduserte resultatkrav styrker realismen i målene. Det er fortsatt høye krav til 
produktivitetsvekst og omstilling i virksomheten. Foretaket har utarbeidet en handlingsplan for 
hvordan resultatene skal oppnås i fremtiden. I arbeidet med operasjonalisering av strategisk plan 
og budsjett 2020 vil tiltak og planer konkretiserer nærmere.  ØLP gir en tydelig prioritering av 
psykiatrien.  

 
Oppsummering av drøfting i saken: 
Styret er meget fornøyd med analysene og beskrivelsene som er lagt for det foreliggende ØLP. 
BRK- prosjektene bør vurderes framskjøvet i tid.  Det ville ha vært en fordel om BRK-prosjektet 
hadde vært fullført på det tidspunktet når de økonomiske forpliktelsene med nytt sykehus 
Drammen overtas av Vestre Viken.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret vedtar det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2020 – 2023.  
 

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

 
 
Planforutsetninger ØLP 2020 - 2023 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 
2020.   
 

3. Styret legger til grunn følgende investeringsrammer for planperioden 2020 – 2023: 

   
Fordeling av investeringsrammer konkretiseres i de årlige budsjettprosessene.     
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Styret legger til grunn at planene for rehabiliteringen av BRK opprettholdes som forutsatt i 
tidligere vedtak gjennom samlet ramme til henholdsvis investeringer og vedlikehold i tråd 
med prosjektplanen.  
 

Styret ber om at det legges fram en sak inkludert risikoanalyser om å framskynde 
sluttføringen av BRK-prosjektene fram til slutten av 2025.  
 

4. Styret legger til grunn at det søkes Helse Sør-Øst om en ramme til finansiell leasing på 35 
MNOK i 2020 og 2021 (inklusive mammografibussene med 20 MNOK pr år), og deretter 15 
MNOK årlig de påfølgende årene til ordinære investeringer.  

 
Sak 21/2019 Strategiplan 2019 -2022 
 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte innledningsvis. 
 
Oppsummering: 
Strategiplanen konkretiserer målene for Utviklingsplanen for foretaket. Målene gjenspeiles i de 
årlige driftsavtalene med klinikkene og i arbeidet årsbudsjett og økonomisk langtidsplan. 
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
Styret er fornøyd med det rammeverket strategiplanen legger for arbeidet i foretaket. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret vedtar den fremlagte strategiplanen for 2019-2022. 
 
Sak 22/2019 Avhending av boligeiendom ved Ringerike Sykehus, 
Arnegårdsveien 11 A – D, 3511 HØNEFOSS, Gnr. 44, Bnr. 28, 0605 Ringerike 
kommune 
 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret i Vestre Viken HF godkjenner salg av boligeiendommen Arnegårdsveien 11 A – D, 3511 
Hønefoss, gnr. 44, bnr. 28, 0605 Ringerike.   
 
 
Orienteringer 
 
Sak 23/2019 Orienteringer 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Andre orienteringer 
 

• Nytt sykehus i Drammen  
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Prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen orienterte om mandatet for Mottaksprosjektet om 
forventninger om rapporteringer til HSØ. Tomta på Brakerøya ble overtatt 15. mars. 
Formell oppstart av riveprosjektet 7. mai 2019.  
 

• Drammen helsepark  AS 
Ansgar Gabrielsen, prosjektleder, Torgeir Finnerud, styreleder, Einar Normann, styreleder 
og Jon Simenstad, daglig leder var til stede i styremøtet. 
Prosjektleder orienterte om Drammen helsepark og inviterte Vestre Viken til samhandling 
og utvikling av bygg og næringer i Helsegata. I fellesskap kan det skapes synergier for 
storsamfunnet. 

 
 
Eventuelt 
Ingen saker tatt opp under dette punktet.  
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