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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   6. mai 2019 
Møtetid:   kl. 12:00–17:00 
Møtested:   Ringerike sykehus 
 
PROGRAM    
 
Kl. 12:00–12:30 

• Ringerike sykehus v/ klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen 
 
Kl. 12:35–15:50 
Behandling av styresaker 
 
Kl.16:00–17:00 
Andre orienteringer: 

• Nytt sykehus Drammen v/ Rune A. Abrahamsen 
• Drammen Helsepark v/ Ansgar Gabrielsen 

 
 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: 30. april 2019 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 5. 2019 
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Saksliste:  
 

Saksnr. Tid 
(tentativt) GODKJENNINGSSAKER 

 
17/2019 

 
12:00 

 
Godkjenning av styreprotokoll 25. mars 2019 
 
Vedlegg:  

1. Foreløpig møteprotokoll 25. mars 2019 
 

  ANDRE ORIENTERINGER 
 
 

 
12:05–12:35 

 
Ringerike sjukehus v/ klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen 
Aktuell informasjon inkludert arbeidet med korridorpasienter 
 

  BESLUTNINGSSAKER 
 
18/2019 

 
12:35–13:15 

 
Virksomhetsrapport pr. 31. mars  
 
Vedlegg: 
Virksomhetsrapportering pr mars 2019 

 
19/2019 

 
13:15–13:45 

 
Ledelsens gjennomgang (LGG 2019) 
 
Vedlegg: 
1. Ledelsens gjennomgang på foretaksnivå 
2. Sjekkliste LGG på økonomiområdet 2018 

 
20/2019 

 
 
 

14:00 
 

–15:20 

 
Økonomisk langtidsplan 2020–2023 (ØLP 2020–2023) 
 
 

 
21/2019 
 

 
Strategiplan 2019–2022 
 
Vedlegg: 

1. Strategiplan 2019-2022 Strategiplan 2019-2022 med ensiders vedlegg 
2. Teknologistrategi 
3. Kompetansestrategi 
4. HMSstrategi 
5. Innovasjonsstrategi 

22/2019 15.20-15.30 Avhending av boligeiendom ved Ringerike Sykehus, 
Arnegårdsveien 11 A – D, 3511 HØNEFOSS, Gnr. 44, Bnr. 28, 0605 Ringerike 
Kommune 
 
Vedlegg: 
Takstdokumenter fra Opak AS 27. september 2018 

 15.30 -15.45 Pause 
  ORIENTERINGER 
 
23/2019 

 
15:45–15:50 

 
Orienteringer 
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Vedlegg: 
1. Brukerutvalg 8. april referat 
2. Sentralt kvalitetsutvalg 9. april referat 
3. Hovedarbeidsmiljøutvalg 9. april referat 
4. Foreløpig styreprotokoll HSØ 25. april 
5. Styrets arbeid 2019 pr 30. april 

 
  ANDRE ORIENTERINGER 
 
 

 
16:00 -17.00 

 

 
Nytt sykehus i Drammen v/ prosjektdirektør Rune Abrahamsen 
Drammen helsepark v/ Ansgar Gabrielsen 
 

  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 25. mars 2019 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 17/2019 06.05. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møteprotokoller fra styremøte 25. mars godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 30. april 2019 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg:   1. Foreløpig møteprotokoll 25. mars 2019 
    

 
 
 
 

 

Dato: 30. april 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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 Dato: 25. mars 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Styremøte 

Dato: 25. mars 2019 

Tidspunkt: Kl. 12 – 16.53  

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder - forlot møtet kl. 16. 40 
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder - ledet møtet fra kl. 16.40 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem - forfall 
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 
Britt Elin Eidsvoll Klinikkdirektør Drammen  
Kirsten Hørthe Klinikkdirektør psykisk helse og rus 
Eli Årmodt Direktør kompetanse - konstituert 
Halfdan Aass Direktør fag 
Mette Lise Lindblad Direktør økonomi  
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og samfunnskontakt 
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 11/2018 Godkjenning av styreprotokoll for 25. februar og 8. mars 2019 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra styremøtet 25. februar og 8. mars 2019 godkjennes. 
 
 
Andre orienteringer 
 
Administrerende direktør orienterte om styringssystemet i Vestre Viken og hvordan en arbeider 
med oppfølgingen av oppdrag og bestilling i foretaket 

• Vestre Vikens HFs organisasjonskart 
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
• Styringsmål fra HOD, HSØ og Oppdrag og bestilling 2019 
• Prioriterte mål i HSØ og Utviklingsplan 2035 i VVHF 
• Styringsmodell, førende plandokumenter og rapporteringssystemer 

• Interne revisjoner 
• Tilsynsmyndigheter 
• Risikostyring 
• Oppfølgingsmøter med Helse Sør-Øst og internt i Vestre Viken 
• Tiltaksarbeid med avvik 
• Driftsavtaler – kontrakt for driftsåret – ledernivå 1-4 
• Årlig melding 
• Årsrapport – beretning og regnskap 
• Kontinuerlig forbedring 
• Miljøsatsing 
• Personvern  
• Møtekalender og møtearenaer – i HSØ, Vestre Viken og eksterne samarbeidspartnere 
• Beste praksis, tavler, grønt kors, forløpsplan, diagnostikk verktøy/utvikling av norsk utgave 
 

Drammen sykehus – gjennomgang av driftsavtaler (konkretisering av OBD 2019 i linjen) ved 
klinikkdirektør Britt Elin Eidsvoll 
 

• Leder- og strategisamlinger Drammen sykehus 
• Målbilde, verdier og systematisk arbeid, teamarbeid 
• Mål for forbedringsarbeid (identifisering av områder, system og struktur for oppfølging) 
• Sepsistilsyn eks. på oppfølgingsprosjekt for å lukke avvik (læring i organisasjonen) 
• Forskrift og veileder om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
• Prosedyrearbeid – system for oversikt over kompetanse  
• Driftsavtale – grunnlagsdokumenter – avdelingsnivå, seksjoner 
• Oppføling av drift – månedlig (mal for gjennomgang, referat, avvik, handlingsplaner, 

risikovurdering pr tertial) 
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• Møte med alle avdelingssjefer en gang pr måned (utvidet ledermøte) 
• Eksempler på arbeidsområder i 2019: samvalg, brukere i prosjekter, grønt kors, 

nettverksamarbeid, forskning, effektivisering av drift, aktivitetsøkning dag og poliklinikk, 
tiltaksarbeid eks. samme dags innleggelse 

• Mottaksprosjekt nytt sykehus i Drammen, effektivisering av arbeidsprosesser før innflytting 
 
 
Beslutningssak 
 
Sak 12/2019 Årsrapport 2018 
 
 
Økonomidirektør Mette Lindblad orienterte innledningsvis til behandling av saken.  
 
Revisor Gøril Hyni informerte om at hovedkonklusjon er at årsrapporten 2018 er en ren 
revisjonsberetning. Revisjonsåret starter på høsten, der en innledningsvis diskuterer risikoen og 
legger en revisjonsplan for arbeidet. Vestre Viken har en god internkontroll. Omlegging til ny ERP-
løsning fra november har vært en utfordring.  Det er et godt samarbeid med økonomiavdelingen i 
Vestre Viken i revisjonsarbeidet. Dokumentasjonen som revisjonen mottar, er meget god.  
 
Styret etterlyste rapportering på alvorlige hendelser. Dette innarbeides i årsberetningen. 
   
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler at den fremlagte årsrapport for 2018, 
bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, 
kontantstrømoppstilling og noteopplysninger vedtas.  

2. Styret foreslår at resultatet for 2018, et overskudd på 247 MNOK, føres slik: 
Overføring til annen egenkapital: 247 MNOK  

3. Styret ber administrerende direktør om å oversende vedtaket med nødvendige 
vedlegg for videre behandling i foretaksmøte og videre sender årsrapporten til det 
nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund. 

4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til eventuelt å gjøre mindre 
tekstredigeringer dersom det er påkrevd fra ekstern revisor eller lignende. 

 
 
Sak 13/2019 Virksomhetsrapport pr 28. februar 
 
Økonomidirektør Mette Lindblad og fagdirektør Halfdan Aass orienterte før behandling av saken. 
 
Oppsummering: 

• Aktivitet somatikk: 163 poeng bak budsjett 
• Aktivitet BUP: 1916 konsultasjoner bak budsjett 
• Ventetid: 39 dager PHR (36 dager i februar) (mål 40 dager) 
• Ventetid: 57 dager somatikk (mål 55 dager) 
• Korridorpasienter i februar: 3,3 % (antall 21,8) 
• Overholdelse av pasientavtaler i februar: 92 % (mål 93 %)  
• Resultat ordinær drift: 32,9 MNOK, 9,6 MNOK lavere enn budsjett.  
• Bemanning: 91 over budsjett i pr mars 
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• Sykefravær: pr januar 7,5 %  
• Prioriteringsregelen 

 
Oppsummering av drøfting i saken: 
 
Bemanningsøkningen i foretaket er bekymringsfull. Hittil i år er det 92 årsverk i avvik. Det må ikke 
bli avstand mellom plan og resultater. Styret vil videre se en bedring i forhold til 
korridorpasientene på Ringerike sykehus og imøteser at tiltakene vil få virkning i løpet av våren.  
Aktiviteten i BUPA ble kommentert, og en ønsker rapportering i kommende møter.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. februar 2019 til orientering. 
 
Sak 14/2019 Status omstillingsarbeid i BUPA 
 
Klinikkdirektør Kirsten Hørthe orienterte innledningsvis om utfordringene i BUPA innen aktivitet 
og med timeavslag. Det ble fortalt hva en gjør for å nå aktivitetsmålene for avdelingene. Deretter ble 
ferieplanlegging ved Ringerike BUPA for sommeren 2019 gjennomgått. Avslutningsvis ble en 
gjennomført omstilling innen BUPA 2017/2018 kommentert.  
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
Brukerutvalget har vært orientert om omstillingene i BUPA og ferieplanlegging i forbindelse med 
kommende sommer. Leder av brukerutvalget har deltatt som pårørende i et besøk ved 
akuttavdelingen for spiseforstyrrelser og møtte ansatte som er fornøyd med arbeidsplassen sin. De 
fortalte om noen utfordringer med lokalene som er lett å løse. 
Ferieplanleggingen kan gjøres bedre med å komme tidligere i gang.  
 
Styret har tillit til at det jobbes med saken. 30 % avvisning er for høyt tall. Det må rettes 
oppmerksomhet mot dette og en imøteser en reduksjon i avvisningstallene snarest. 
 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar administrerende direktørs orientering til etterretning.   
 
Sak 15/2019 Tiltak ved Kongsberg sykehus etter samling av akuttkirurgi i Drammen 
 
Administrerende direktør orienterte innledningsvis. 
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
 
De ansattes representanter i styret, Toril A.K. Morken, Tom R. H. Frost og John Egil Kvamsøe, la 
fram nytt forslag til vedtak i saken: 
Styret støtter opp om de gode og beskrevne tiltak anbefalt i prosjektets rapport. Det bevilges/ 
omdisponeres midler fra foretaket i løpet av 2019 – 2020 i henhold til prosjektgruppens 
anbefalinger.  
 
Forslaget fikk forslagsstillernes 3 stemmer, og falt. 
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Hele styret uttrykte deretter et ønske om et mer aktivt vedtak enn forslaget til vedtak fra 
administrasjonen. 
 
Administrasjonen la deretter fram nytt forslag til vedtak: 
Styret tar de beskrevne tiltak ved Kongsberg sykehus etter samling av akuttkirurgi i Drammen til 
orientering. 
Finansiering av en seksjonsoverlegestilling ved Kongsberg Sykehus dekkes ved omdisponering av 
budsjettmidler fra fellesøkonomien. For øvrig behandles tiltaksforslagene som en del av budsjett 
2020.  
 
Etter ny diskusjon i styret la styreleder fram følgende forslag til vedtak: 
Styret tar de beskrevne tiltak ved Kongsberg sykehus etter samling av akuttkirurgi i Drammen til 
etterretning, og styret ber administrasjonen følge opp vedtaket på en adekvat måte. 
 
Vedtak:  
Styret tar de beskrevne tiltak ved Kongsberg sykehus etter samling av akuttkirurgi i Drammen til 
etterretning, og styret ber administrasjonen følge opp vedtaket på en adekvat måte. 
 
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer (de ansattes representanter i styret). 
 
Orienteringer 
 
Sak 16/2019 Orienteringer 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Andre orienteringer 
• Årsmeldinger 2018 – pasient- og brukerombudene i Buskerud, Anne Lene Arnesen, og Oslo og 

Akershus, Anne Lise Kristensen. 
I dialogen med styret ble følgende kommentert: møte med pårørende ved alvorlige hendelser, 
tvangsbehandling innen psykisk helsevern, informasjon til pasient og pårørende, nye digitale 
løsninger i kommunikasjon mellom pasient og behandler, avtalespesialister, et todelt 
helsevesen  

• ØLP 2020 -2023  
Økonomidirektør Mette Lindblad orienterte om prosessen i arbeidet med ØLP, økonomiske 
forutsetninger og resultatkrav, og pågående arbeid med tallfesting av tiltak. Styret får ØLP til 
behandling i styremøte 6. mai. 

• Teknologi – avstandskompenserende teknologi 
Teknologidirektør Cecilie B. Løken orienterte om bruk av avstandskompenserende teknologi, 
videokonferanse, fjernstyring av CT i Hallingdal fra Ringerike sykehus, fjernstyrt ultralyd over 
5G, innovasjonsprosjekt avstandsoppfølging av epilepsi, forskningsprosjekt innen psykisk 
helse og rus – bruk av mobilapp, hackathondeltagelse, teknologistrategi 

• Nytt sykehus – status - etter vedtak i HSØ 14. mars 
 
Møtet ble vedtatt lukket med bakgrunn i styreinstruks punkt 5 og offentlighetsloven § 23.    
 
Eventuelt 
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Ingen saker tatt opp under dette punktet.  
 
 
Drammen 25. mars 2019 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
 
           
 
Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
 
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
 
Tom R. H. Frost  Toril A. K. Morken   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 mars 2019 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 18/2019 06.05.19 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
1. Styret tar virksomhetsrapport pr. mars 2019 til orientering. 

 
 
 
 
 

 
Drammen, 30. april 2019 

 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 24. april 2019 
Saksbehandler: Merete Bjørkenes 
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Postboks 800 
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Bakgrunn 
Administrerende direktør legger fram rapportering pr mars i tråd med styrets årshjul.  
 
Saksutredning 
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr 31.mars 2019 er 
oppsummert i måltavlen under:  
 

 
 
Økonomi  
I januar 2019 ble det foretatt en oppdatert aktuarberegning, som gir en økning i 
pensjonskostnader på 109 MNOK for året. Endrede renteforutsetninger er årsaken til 
kostnadsøkningen. Pensjonsøkning føres med 9,1 MNOK pr måned. I Revidert Statsbudsjett 
(RNB) er det forventet at helseforetakene vil tildeles basisfinansiering som følge av 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 29 414 62 342 255 000

Mål 21 250 63 750 255 000

Avvik 8 164 -1 408

I fjor 34 925 69 670 247 002

2 Virkelig 10 536 29 635 112 934

Mål 9 999 29 261 112 659

Avvik 537 374 275

I fjor 9 267 27 784 107 784

3 Virkelig 15 385 44 516 166 020

Mål 15 341 45 288 164 360

Avvik 44 -772 1 660

I fjor 12 461 40 022 156 933

4 Virkelig 7 739 20 366 77 083

Mål 7 636 22 179 77 083

Avvik 103 -1 813 0

I fjor 6 115 18 799 69 684

5 Virkelig 60 58 55

Mål 55 55 55

Avvik 5 3 0

I fjor 56 58 59

6 Virkelig 34 37 40

Mål 40 40 40

Avvik -6 -3 0

I fjor 43 45 43

7 Virkelig 91,9 % 91,8 % 93,0 %

Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 %

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

I fjor 0,0 % 0,0 % 89,9 %

8 Virkelig 2,7 % 2,8 % 1,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 2,7 % 2,8 % 1,0 %

I fjor 2,4 % 2,7 % 2,0 %

11 Virkelig 7 219 7 218 7 315

Mål 7 155 7 134 7 235

Avvik 64 84 80

I fjor 7 030 7 064 7 175

12 Virkelig 8,6 % 8,2 % 7,0 %

Mål 8,0 % 7,8 % 7,0 %

Avvik 0,6 % 0,4 % 0,0 %

I fjor 9,3 % 8,9 % 0,1 %

13 Virkelig 2,7 % 2,6 % 2,4 %

Mål 2,4 % 2,4 % 2,4 %

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

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

AKTIVITET Barne- og 
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

HR
AML brudd
ANDEL

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

KVALITET
Overholdelse pasientavtaler 
(passert planlagt tid)
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. pensjonsøkning)

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
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pensjonsøkning.  Inntil da vises pensjonsøkning på egen linje og holdes utenfor resultat fra 
ordinær drift. 
 
Resultat pr 31.mars fra ordinær drift (eksklusiv økte pensjonskostnader) viser et overskudd på 
62,3 MNOK, som er 1,4 MNOK bak budsjett.  Resultat i mars måned fra ordinær drift er 29,4 
MNOK, som er 8,2 MNOK foran budsjett.  Prognosen for året eksklusiv pensjonsøkningen 
opprettholdes på resultatmål i tråd med budsjett.  
 
Driftsinntekter pr mars er 10,9 MNOK høyere enn budsjett og 85,5 MNOK høyere enn pr mars i 
fjor. ISF-inntekter, inkludert ISF-refusjoner på H-resepter, er 8,6 MNOK høyere enn budsjett. 
Gjestepasientinntekter er 2,4 MNOK høyere enn budsjettert. Andre driftsinntekter er i balanse 
pr mars.     
 
Driftskostnader, inklusive finans og eksklusiv økte pensjonskostnader, er 12,3 MNOK høyere 
enn budsjettert.  Varekostnader er 5,6 MNOK lavere enn budsjettert, hovedsakelig pga lavere 
kostnader for H-resepter enn budsjettert.  Det er også positivt budsjettavvik på 
gjestepasientområdet, avskrivninger, andre driftskostnader og finansområdet.  Lønn viser et 
overforbruk på 26,6 MNOK knyttet til både fast og variabel lønn.  I mars er overforbruket på 
lønnsområdet 11,4 MNOK.   
 
Aktivitet  
DRG-poeng 
Samlet aktivitet døgn, dag og poliklinikk hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 374 
poeng høyere enn budsjett, og er 1851 poeng høyere enn samme periode i fjor. Antall 
pasientbehandlinger er høyere enn budsjett.   
 
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus  
Aktivitet innenfor voksenpsykiatri og rusbehandling målt i antall polikliniske konsultasjoner er 
772 lavere enn budsjett hittil i år. 
 
Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 1813 konsultasjoner lavere enn 
budsjett, men det er en positiv trend i mars måned der faktisk aktivitet overstiger 
månedskravet. Det er iverksatt flere tiltak for å øke antall behandlinger i barne- og 
ungdomspsykiatrien: Tettere oppfølging med seksjonslederne, bedre overlapping ved 
rekruttering, ny versjon av assistert timebok tilpasset pakkeforløp, nye prinsipper for ferie og 
avspasering, pakkeforløp, kveldspoliklinikk og OU-prosjekt. 
 
Kvalitet 
Ventetid somatikk 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 58 dager.  Dette er på 
samme nivå som på tilsvarende tid i fjor, og høyere enn målet for året på 55 dager. Ventetiden 
har ikke gått ned til tross for høyere aktivitet enn planlagt. Inntil videre følges utviklingen uten 
spesifikke tiltak.     
 
Ventetid psykisk helse og rus  
Gjennomsnittlig ventetid samlet for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
er 37 dager hittil i år, som er bedre enn målet, og betydelig bedre enn på tilsvarende tid i fjor.  
Ventetiden holder seg således tilfredsstillende. 
 
Overholdelse av pasientavtaler (passert planlagt tid)    
Andel overholdte pasientavtaler er 91,8 % pr mars 2019, altså noe under målet på 93 %.  Det 
kan være ulike grunner til at timeavtaler kan bli forsinket, men det bør selvfølgelig være færrest 
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mulig. Det er rutiner som skal sikre at forsinkelser er medisinsk forsvarlige. Det er rettet økt 
oppmerksomhet mot overholdelse av pasientavtalene.   

 
Korridorpasienter  
Andel korridorpasienter i somatikk var 2,8 % pr. mars 2019, på nivå med fjoråret. Som tidligere 
er det høyest andel korridorpasienter ved Ringerike sykehus. Som kjent pågår et 
forbedringsprosjekt med mål om å redusere antall korridorpasienter ved sykehuset. Prosjektet 
skal være ferdig 01.06.19. Et tiltak som gjennomføres nå er å ytterligere styrke kompetansen i 
akuttmottaket. Fra 01.05.19 vil også noen kontroller av lungepasienter flyttes fra innleggelse til 
poliklinikk.  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. 
 
HR  
Brutto månedsverk 
Totale brutto månedsverk pr april er 7218, som er 84 månedsverk flere enn budsjettert og 154 
flere enn pr april i fjor.  En vesentlig andel er tilknyttet psykiatrien, blant annet full inndekning 
av sykefravær og styrket akutteam på Blakstad. Utviklingen av månedsverk er noe 
bekymringsfull og følges tett opp med alle klinikker som ligger høyere enn budsjett.  
 
Sykefravær 
Sykefravær i februar var 8,6 %, som er en økning fra januar.  Sykefravær pr februar er 0,6 
prosentpoeng lavere enn pr februar i fjor.   
 
AML-brudd 
Det var 3091 AML-brudd i mars. Dette tilsvarer AML-brudd på 2,7 % av alle vakter i foretaket.  
Andel AML-brudd hittil i år er 2,6 % av totalt antall vakter i foretaket.  Målet for året er 2,4 %.   
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Risikoområder  
Risikovurdering foretatt i forbindelse med budsjett 2019 er oppdatert av ledelsen pr 30. mars.  
Til tertialrapportering pr 30.april 2019 skal risikovurderingen vurderes i samråd med 
tillitsvalgte og verneombud. 
  

 
 
 
Følgende risikoområder er identifisert: 

 

Risk 
ID

Fare (uønsket hendelse)
Mulig årsak til at hendelsen 
inntreffer

Forebyggende rutiner/prosedyrer/ 
aktivitet som allerede er innført

Mulige konsekvenser dersom hendelsen 
inntreffer

1
Manglende oppnåelse av planlagte 
tiltak i klinikkene

Uløst utfordring, ikke tilstrekkelig 
definerte tiltak

Månedelig klinikk oppfølging med 
rapportering av tiltak

Oppnår ikke økonomiske mål,

2
Økte kostnader 
høykostmedikamenter ( I sykehus 
og H-resepter)

Finansieringsansvar for flere 
medikamenter, økte kostnader 

Månedlig oppfølging av 
kostnadsutvikling 

Oppnår ikke økonomiske mål

3 Oppnår ikke responstider 
Manglende kapasitet som følge av 
ressursmangel

Styrket økonomien for 
ambulansetjenesten

Svekket pasientsikkerhet

4
BUP oppnår ikke planlagt aktivitet 
og ventetider

Får ikke gjennomført planlagte tiltak.
Etablering av kveldspoliklinikk, 
innføring av elementer fra Halden-
modellen mm. 

Oppnår ikke prioriteringsregelen

5
Manglende gevinstrealisering ved 
Blakstad

Får ikke gjennomført planlagt 
omstilling

Budsjettert med buffer sentralt i PHR

6 Redusert medarbeidertilfredshet
Får ikke gjennomført planlagt 
omstilling, omstillingstretthet, 
ressursknapphet.

Oppfølging av Forbedring 
(medarbeiderundersøkelse), nytt 
program for helhetlig ledelse, 
oppfølging sykefravær

Turnover, økt sykefravær, tap av 
kompetanse, svekket omdømme, økt 
innleie/ overtid/vikarbruk. Redusert 
pasientopplevd kvalitet. 

7 Redusert pasientopplevd kvalitet
Får ikke gjennomført planlagt 
omstilling

Innføring av grønt kors, arbeider etter 
metodikk kontinuerlig forbedring

Pasientskader, svekket omdømme, 
redusert egendekning, 
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Kostnader for H-resepter og høykostmedisin er til sammen i tråd med budsjett hittil i år.  Risiko 
for en vesentlig kostnadsoverskridelse vurderes som redusert.  
 
Krav til aktivitetsvekst innenfor psykisk helse og rus oppleves som krevende og kan påvirke 
medarbeidertilfredsheten.  
 
Administrerende direktørs vurderinger    
 
Resultatet pr mars eksklusiv økte pensjonskostnader viser et overskudd på 62,3 MNOK, som er 
1,4 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Resultatet er vesentlig forbedret i mars måned, mye som 
følge av økte inntekter. Det er høy aktivitet i de somatiske sykehusene, og både antall 
pasientbehandlinger og DRG-poeng er over plan.    
 
Overforbruk på lønn er fortsatt en utfordring som gis stor oppmerksomhet i oppfølgingen av 
klinikkene. Antall månedsverk er fortsatt over budsjett. En viktig årsak til merforbruket er 
etableringen av et nytt akutteam og en til en inndekning av sykefravær ved Blakstad.  
Innsatsteam med kompetanse fra økonomi og HR bistår klinikkene i oppfølging av områder der 
overskridelser på personalkostnader spesielt høyt.  Det er viktig å styrke kunnskap i klinikkene 
rundt bemanningsplanlegging, sett i sammenheng med lønnsbudsjettet og aktivitetsutviklingen.   
 
Aktivitet innenfor psykisk helse og rus har en vesentlig forbedring i mars måned, men er fortsatt 
lavere enn plantallene, spesielt innenfor barne– og ungdomspsykiatri. Prioriteringsregelen er 
ved utgangen av mars oppnådd på aktivitet og ventetider. Pågående omstilling i klinikken har 
begynner å gi resultater. Ventetiden har utviklet seg positivt og det jobbes nå spesielt med 
avslagsandelen.  Administrerende direktør har særskilt oppfølging av dette området.  
 
Andel korridorpasienter er noe over fjorår, og fortsatt for høyt. Som tidligere er utfordringen 
spesielt ved Ringerike sykehus. Dette forholdet blir særskilt gjennomgått i styremøtet.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapport pr mars til orientering.  
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapportering pr mars 2019 
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 Virksomhetsrapportering  

pr mars 2019 
 

Vedlegg til styresak 18/2019  
Vestre Viken  

 
 

Pr 25. april 2019 
 



Innledning 

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

• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ 

2 



Pensjonsøkning – aktuar 

3 

• I januar 2019 ble det foretatt en oppdatert aktuarberegning, som 
gir en økning i pensjonskostnader på 109 MNOK for 2019. 
Endrede renteforutsetninger er årsaken til kostnadsøkningen.  

• Pensjonsøkning føres i felles økonomi med 9,1 MNOK pr måned, 
og gir resultatavvik mot budsjett for pensjonskostnader. 

• Det forventes at helseforetakene vil få finansiering for 
pensjonsøkning i Revidert Statsbudsjett (RNB).  Inntil da vises 
pensjonsøkning på egen linje og holdes utenfor resultat fra 
ordinær drift. 

Pensjonsendring MNOK
Budsjett 2019 (juni 2018 aktuar) 680,9
Endring januar aktuar 109,0
Ny aktuar budsjett 2019 789,9



 Kommentarer pr mars 2019 

• Totalresultat pr 31.mars viser et overskudd på 35,1 MNOK.  
Dette er 28,7 MNOK bak budsjett.  
 

• Resultat fra ordinær drift (eksklusiv pensjonsøkningen) viser 
et overskudd på 62,3 MNOK, som er 1,4 MNOK bak budsjett. 

• Resultat i mars måned viser et overskudd fra ordinær drift på 
29,4 MNOK som er 8,2 MNOK foran budsjett.   
– ISF-inntekter er 12,5 MNOK foran budsjett i mars 
– Varekostnader er 0,5  MNOK lavere enn budsjettert 
– Det er et overforbruk på lønn og innleie på 11,2 MNOK i mars 

4 



Måltavle pr mars – Økonomi og aktivitet 
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1 Virkelig 29 414 62 342 255 000

Mål 21 250 63 750 255 000

Avvik 8 164 -1 408

I fjor 34 925 69 670 247 002

2 Virkelig 10 536 29 635 112 934

Mål 9 999 29 261 112 659

Avvik 537 374 275

I fjor 9 267 27 784 107 784

3 Virkelig 15 385 44 516 166 020

Mål 15 341 45 288 164 360

Avvik 44 -772 1 660

I fjor 12 461 40 022 156 933

4 Virkelig 7 739 20 366 77 083

Mål 7 636 22 179 77 083

Avvik 103 -1 813 0

I fjor 6 115 18 799 69 684

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. pensjonsøkning)



Måltavle pr mars – Kvalitet 
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5 Virkelig 60 58 55

Mål 55 55 55

Avvik 5 3 0

I fjor 56 58 59

6 Virkelig 34 37 40

Mål 40 40 40

Avvik -6 -3 0

I fjor 43 45 43

7 Virkelig 91,9 % 91,8 % 93,0 %

Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 %

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

I fjor 0,0 % 0,0 % 89,9 %

8 Virkelig 2,7 % 2,8 % 1,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 2,7 % 2,8 % 1,0 %

I fjor 2,4 % 2,7 % 2,0 %

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

KVALITET
Overholdelse pasientavtaler 
(passert planlagt tid)
ANDEL

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

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL



Måltavle pr mars – HR  
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11 Virkelig 7 219 7 218 7 315

Mål 7 155 7 134 7 235

Avvik 64 84 80

I fjor 7 030 7 064 7 175

12 Virkelig 8,6 % 8,2 % 7,0 %

Mål 8,0 % 7,8 % 7,0 %

Avvik 0,6 % 0,4 % 0,0 %

I fjor 9,3 % 8,9 % 0,1 %

13 Virkelig 2,7 % 2,6 % 2,4 %

Mål 2,4 % 2,4 % 2,4 %

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

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

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 
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Resultat 
Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader 
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Prognose pr mars 
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Prognose pr mars viser et overskudd på 146 MNOK, som er 109 MNOK bak budsjett.  
Prognosen er redusert med 109 MNOK som følge av økte pensjonskostnader.   
 
Prognosen fra ordinær drift viser et overskudd på 255 MNOK er i tråd med budsjett. 

pr mars 2019
Budsjett

2019
Estimat

2019 Avvik
Avviks 

%

Basisramme  5 699 557  5 699 557  0,0 %

ISF inntekter  2 822 259  2 828 399  6 140 0,2 %

Gjestepasient inntekter  157 985  162 985  5 000 3,2 %

Øvrige driftsinntekter  870 741  870 741  0,0 %

SUM Inntekter  9 550 543  9 561 682  11 139 0,1 %

Varekostnader  1 284 558  1 279 558  5 000 0,4 %

Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  761 344  751 344  10 000 1,3 %

Innleid arbeidskraft  21 493  21 493  0,0 %

Lønnskostnader  5 813 083  5 848 083 - 35 000 -0,6 %

Avskrivninger og nedskrivninger  298 172  298 172  0,0 %

Andre driftskostnader  1 110 005  1 101 145  8 860 0,8 %

Netto finanskostnader  6 887  6 887  0,0 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  9 295 542  9 306 682 - 11 140 -0,1 %

Resultat fra ordinær drift  255 000  255 000  0,0 %

Pensjonsøkning sfa januar aktuar  - 109 009 - 109 009

Resultat totalt  255 000  145 991 - 109 009 -74,7 %



Budsjettavvik per klinikk  
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Brutto månedsverk 2019 
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Sykefravær totalt VVHF 2019 
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AML-brudd – antall 
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VVHF totale antall DRG-poeng  
døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner  

15 

  



Poliklinikk PHR totalt 
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Prioriteringsregel 
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pr mars

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 112 588 104 142 8,1 % 7,0 % 111 447 1,0 %

VOP 34 684 32 095 8,1 % 12,6 % 36 134 -4,0 %
BUP 20 366 18 799 8,3 % 18,0 % 22 179 -8,2 %
TSB 9 832 7 927 24,0 % 15,5 % 9 154 7,4 %
SUM PHR 64 882 58 821 10,3 % 14,7 % 67 467 -3,8 %

Ventetid
Somatikk 58 58 -0,1 % -5,6 % 55 5,8 %

VOP 36 43 -15,6 % -6,2 % 40 -10,0 %
BUP 42 54 -22,2 % -25,9 % 40 5,0 %
TSB 19 34 -45,6 % 1,9 % 35 -46,7 %
SUM PHR 37 43 -13,6 % -6,6 % 40 -7,5 %



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk 
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Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp somatikk
Somatikk totalt 58 55 58
Drammen sykehus 63 55 65
Bærum sykehus 58 55 52
Ringerike sykehus 47 55 48
Kongsberg sykehus 43 55 45



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR 
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Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp PHR
Psykisk helse og rus 38 40 45

VOP 39 40 43
BUP 39 40 54
TSB 16 35 34



Andel fristbrudd avviklet 
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Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Andel avviklet fristbrudd 
Vestre Viken HF totalt 0,6 % 0,0 % 2,0 %

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



Andel korridorpasienter somatikk  
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Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

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



Andel epikriser sendt innen 7 dager 

22 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Andel epikriser innen 7 dager
VV totalt 89 % 95 % 87 %
Drammen sykehus 89 % 95 % 87 %
Bærum sykehus 90 % 95 % 87 %
Ringerike sykehus 91 % 100 % 90 %
Kongsberg sykehus 91 % 95 % 88 %
Psykisk helse og rus 79 % 100 % 76 %



Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt 
henvisning 

 

23 
Rapporteres etterskuddsvis. 
 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Timeavtale sammen med bekreftelse
VV totalt 89 % 90 % 90 %
Drammen sykehus 87 % 90 % 89 %
Bærum sykehus 91 % 90 % 92 %
Ringerike sykehus 89 % 90 % 87 %
Kongsberg sykehus 90 % 90 % 93 %
Psykisk helse og rus 91 % 90 % 89 %



Andel pasientavtaler overholdt  
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Hittil
 i år

MÅL

Overholdelse av pasientavtaler
Somatikk 91,8 % 93,0 %
Drammen sykehus 90,4 % 93,0 %
Bærum sykehus 96,0 % 93,0 %
Ringerike sykehus 90,5 % 93,0 %
Kongsberg sykehus 86,0 % 93,0 %
Psykisk helse og rus 95,4 % 93,0 %



Antall ventende over 1 år totalt 
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mar. 19 mar. 18

Antall ventende over 12 måneder
VV totalt 16 35
Drammen sykehus 6 27
Bærum sykehus 5 5
Ringerike sykehus 1 2
Kongsberg sykehus 3 1
Psykisk helse og rus 1 0



Investeringer hittil i år 
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Tusen NOK
Investeringsgrupper Hittil  i år Årsbudsjett Ovf fra 2018 Disponibelt Hittil  i år Årsbudsjett Disponibelt Hittil  i år Årsbudsjett Ovf fra 2018 Disponibelt

Bygg inkl. BRK 9 682 107 200 103 181 200 699 6 647 60 426 53 779 16 328 167 626 103 181 254 479 
MTU 26 909 103 100 6 562 82 753 3 270 7 200 3 930 30 179 110 300 6 562 86 683 
Ambulanser 3 850 17 000 13 150 - - - 3 850 17 000 - 13 150 
IKT 2 773 27 200 9 263 33 690 - - - 2 773 27 200 9 263 33 690 
Egenkapital innskudd - 29 000 29 000 - - - - 29 000 - 29 000 
Annet 1 323 29 000 3 351 31 028 - - - 1 323 29 000 3 351 31 028 
Mammobuss - 20 000 20 000 - - - - 20 000 - 20 000 
Totalt VVHF finansiert 44 537 332 500 122 357 410 320 9 917 67 626 57 709 54 453 400 126 122 357 468 030 
Gave-/fondsfinasiert 155 - - - - - 155 - - 
SUM investeringer 44 692 332 500 122 357 410 320 9 917 67 626 57 709 54 609 400 126 122 357 468 030 

Investering Drift SUM VVHF
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Saksfremlegg  
 
Ledelsens gjennomgang 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 19/2019 06.05. 2019 
 
 
Forslag til 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.  
 
 
 
 
 

Drammen, 30. april 2019  
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
  

Dato:   26. april 2019 
Saksbehandler: Halfdan Aass 
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Bakgrunn  
Ledelsens gjennomgang er en overordnet systematisk gjennomgang av styringssystemet i foretaket.  
 
«Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten» som trådte i kraft 1. januar 
2017 beskriver ledelsens plikt til å evaluere virksomheten i § 8f: «Minst en gang årlig systematisk 
gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om 
virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av 
virksomheten.» I veilederen til forskriften er dette definert som ledelsens gjennomgang (LGG). 
Ledelsens gjennomgang skal i hovedsak besvare: 

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

virksomheten? 
 
Vestre Vikens styringssystem bygger på «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og 
omsorgstjenesten», internkontrollforskriftene og ISO-standarder. Det er ikke noen regional standard 
for hvordan LGG rapporteres, og det er stor variasjon mellom foretak.  
 
Ved styrets behandling av ledelsens gjennomgang i fjor, sak 15/2108 i styremøte 19.03.18, bad styret 
om at ble gjennomført en egen LGG hvor økonomiperspektivet vektlegges. Dette er fulgt opp i årets 
gjennomgang.      
 
Saksutredning  
Klinikkene gjør ledelsens gjennomgang i sin klinikk. På foretaksnivå gjennomgås klinikkenes LGG, 
informasjon fremskaffet om systemene og resultater fra disse, LGG fra miljøsertifisering og 
tilgjengelig årsrapporter, risikovurderinger mm.  
 
Det skal gjøres en totalvurdering av styringssystemet, men LGG må ses i lys av annen rapportering 
som årlig melding, årsrapport, virksomhetsrapportering mv. 
 
Innen økonomiområdet er det i år utarbeidet en egen sjekkliste med relevante spørsmål innenfor 
økonomiområdet som supplerer klinikkenes rapportering på LGG for 2018 (se vedlegg). Spørsmålene 
i sjekklisten bygger på stab økonomis vurdering av områder der feil kan inntreffe og medføre 
uønskede effekter på økonomien, samt der det er klare lovreguleringer og gitt retningslinjer og 
fullmaktsbegrensninger som krever etablering av rutiner og kontroll. Sjekklisten vil bli revidert årlig 
basert på innspill fra klinikkene og årlig risikovurdering av økonomiområdet. Oppsummering basert 
på klinikkenes besvarelse er tatt inn som del av LGG i avsnittet om økonomi.      
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Vår bank: Danske Bank, Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22. 

 

Adm. direktør gjennomgikk systemet for virksomhetsstyring i foretaket i styremøtet 26. mars 2019. 
Figuren viser den overordnede modellen for virksomhetsstyringen:   

 
Status for styringssystemet fremgår av vedlagte gjennomgang. Gjennomgangen viser at foretaket har 
oppnådd tilfredsstillende resultater på de fleste områder. Styringssystemene vurderes å fungere 
tilfredsstillende på de fleste områder, men det er behov for kontinuerlig utvikling og forbedring.   
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Ut fra ledelsens gjennomgang på foretaksnivå vurderer adm. direktør at styringssystemene i 
foretaket fungerer tilfredsstillende på de fleste områder. Det er imidlertid også behov for 
forbedringer, som det er pekt på i gjennomgangen. Adm. direktør vil følge opp disse i den 
styringslinjen. Det vil bli rettet særlig oppmerksomhet mot bedret risikostyring og evne til å lære av 
utilsiktede hendelser.  
  
Adm. direktør anbefaler at styret på denne bakgrunn slutter seg til vurderingene i den vedlagte 
ledelsens gjennomgang. 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Ledelsens gjennomgang på foretaksnivå 
2. Sjekkliste LGG på økonomiområdet 2018 
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VV Ledelsens gjennomgang av ledelses-/styringssystemet (LGG) 

Foretaksnivå for 2018 
Hensikten med LGG er minst en gang årlig systematisk å gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot 
tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til 
kontinuerlig forbedring av virksomheten. 

Ledelsens gjennomgang skal i hovedsak besvare følgende: 

 Oppnås ønskede mål og resultater? 

 Overholdes gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger? 

 Fungerer styringssystemet som forutsatt? 

 Bidrar systemet til kontinuerlig forbedring? 
Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

Veileder til forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring 

 

Underlagsdokumentasjon som 
er grunnlag for vurderingen til 
LGG  
 
 

 Forrige LGG 

 LGG av Miljøstyringssystem 

 Oppdrag og bestilling, driftsavtaler 

 Annen styrende dokumentasjon: prosedyrer, (eHåndbok) 

 Resultatdokumentasjon: Virksomhetsrapportering, årlig melding, 
årsrapport 

 Interne revisjoner (revisjonsplaner, gjennomførte revisjoner) 

 Avvik og forbedringsforslag (Synergirapporter) 

 Kontinuerlig forbedring (systematisk forbedringsarbeid) 

 HMS rapporter 

 Medarbeiderundersøkelsen (Forbedring) 

 Eksterne revisjoner og tilsyn 

 Brukerundersøkelser 

 Tilbakemelding fra interesseparter (kommuner, eiere, andre 
foretak) 

 Personalressurser (Kompetanseplaner, fagutvikling)  

 Risikovurderinger 

 Lovkrav, eierkrav og egne krav, samt nye og endrede 

 

1. Oppfølging etter forrige LGG 

 Grunnlag Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring §3, 8b) 8f) 

1.0  Styringssystem VV Ledelsens gjennomgang (LGG) - systematisk gjennomgang av styringssystemet  
ID: 76377 

1.1 Vurdering 
 

Forbedringstiltak 

 Videreutvikle foretaksomfattende system for risikostyring 

 Bruke uønskede hendelser til læring og forbedring i større grad 

 Videreutvikle system som sikrer systematisk dokumentasjon av kompetanse og 
kompetanseplanlegging 

 Forbedring av forløpstidene pakkeforløp kreft 

 Redusere andel korridorpasienter 

 Styrke brannvernopplæring 

 Dokumentstyring: Oppdatering og forenkling 

1.2 Beslutning/ 
oppfølging 

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

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/ledelse-og-kvalitetsforbedring
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2. Måloppnåelse 

 Grunnlag Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring § 6a), 6b), 6c, 7a) 

2.0 
 

 

 
Styringssystem 
 
 
 
 
 
 

Resultat/ 
Vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning/oppfølging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Oppdrag og bestilling for Vestre Viken  

 Utviklingsplan 2035 

 Budsjett og mål 

 

Klinikkdirektør inngår driftsavtaler med avdelingssjefer, og avdelingssjefer inngår 
avtaler med seksjonsledere. Systemet med driftsavtaler og fullmakter vurderes å 
fungere godt. Driftsavtaler ønskes på plass så tidlig på året som mulig, men er 
avhengig av at innhold i Oppdrag og bestilling er kjent. Den interne prosessen med 
driftsavtaler starter så tidlig som mulig på året. 

Adm. dir. har en felles driftsavtale og oppdragsplan for stabsområdene i sin stab.  

Prosess for driftsavtaler er beskrevet i dokumentstyringssystemet (eHåndbok). 
Fullmakter er beskrevet i eHåndbok. Fullmaktsmatrisen gir oversikt over den rolle, 
ansvar og myndighet som er tildelt den enkelte ansatte. Fullmaktsregimet er 
oppdatert i løpet av 2018. 

Driftsavtalene følges opp i månedlige oppfølgingsmøter på alle nivåer. Det er 
månedlig rapportering til styret og til Helse Sør-Øst.   

 

Driftsavtaler og oppfølging vurderes å fungere godt og kontinueres.   
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Styringssystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat/vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning/oppfølging 
 
 
 
 
 
 
 
Styringssystem 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Resultater/vurdering 
 

2.2 Kvalitetsindikatorer måloppnåelse – årlig melding 
Adm. dir. har månedlig oppfølgingsmøter med klinikkene. 

Det rapporteres månedlig til styret og Helse Sør-Øst på en del kvalitets- og 
styringsindikatorer som korridorpasienter, fristbrudd, ventetid og pakkeforløp kreft. 
Det rapporteres tertialvis på områder i pasientsikkerhetsprogrammet. Nasjonale 
kvalitetsindikatorer rapporteres dels tertialvis, dels årlig. I Årlig melding rapporteres 
til Helse Sør-Øst om måloppnåelse relatert til Oppdrag og bestilling.  

Sentralt kvalitetsutvalg (SKU) et rådgivende organ i saker knyttet til kvalitet og 
pasientsikkerhet. Klinikkene har klinikkvise kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg. 

 

Sentrale resultater for 2018: 

Andel korridorpasienter:  2,0 % 

Andel fristbrudd:  1,5 % 

Ventetid somatikk:         59 dager 

Ventetid PHR:   43 dager 

 

Pakkeforløp kreft: 

Andel behandlet innen normert 
forløpstid: 60 % 

Andel kreftpasienter i pakkeforløp: 75 % 

 

Rapportering i Årlig melding viser at de fleste oppdrag er gjennomført. Andel 
korridorpasienter er klart høyere enn målet. Her pågår forbedringsarbeid. Ventetid 
innen somatikk er også noe over mål, mens ventetid for psykisk helsevern og 
rusbehandling har vist en gunstig utvikling og nådde målet mot slutten av 2018. Andel 
kreftpasienter som behandles innen normert forløpstid er også lavere enn måltall, her 
pågår også forbedringsarbeid. 

 

Det vises for øvrig til årlig melding og til årsrapport for 2018. 

 

Forbedringsarbeid innen kvalitet og pasientsikkerhet er et kontinuerlig arbeid. Det 
følges opp videre i driftsavtaler og annen oppfølging.  

Pakkeforløp kreft og forbedring av andel korridorpasienter vies spesiell 
oppmerksomhet i 2019. 

Arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal rapporteres i større grad til 
styret. 

 

2.3 Økonomi  
Budsjettrammer tildeles fra Helse Sør-Øst RHF i Oppdrag og bestilling. Styret vedtar 
budsjettrammer for klinikker og staber. Budsjettkrav til klinikkene ligger i driftsavtaler 
og følges opp i oppfølgingsmøter mellom klinikker og adm. direktør. Avvik må følges 
av kompenserende tiltak. En del kostnader som f. eks. gjestepasientkostnader og en 
del medikamentkostnader ligger i foretakets fellesøkonomi, og følges opp av 
økonomiavdelingen. 

 

Det er etablert særskilte retningslinjer i eHåndbok for overholdelse av regelverk 
knyttet til anskaffelser. I tillegg ytes støtte og oppfølging av stab økonomi. Tilsvarende 
systemer er etablert på lønnsområdet med støtte fra stab kompetanse og på 
medisinsk koding med støtte fra stab Teknologi og Fag.  

 
Målet for 2018 var et overskudd på 200 millioner kroner inkludert inntekt ved salg av 
eiendom på 21 millioner kroner. Det regnskapsmessige resultatet ble et overskudd på 
247 millioner kroner, det beste resultatet levert noensinne. ISF-prisene ble regulert på 
slutten av året og førte til en merinntekt på om lag 40 millioner kroner. Inkludert i 
overskuddet er salg av eiendom på 8,8 millioner kroner. Deler av de planlagte salgene 
er utsatt til neste år. 
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Flere av klinikkene hadde underskudd i 2018 og dermed en svakere styringsfart inn i 
2019 med risiko for resultatoppnåelse i 2019. Det er tett økonomioppfølging på alle 
nivåer og krav til korrigerende tiltak ved avvik. 

 

Klinikkene er lojale mot innkjøpsavtaler, og det gjøres i stor grad habilitetsvurderinger 
av beslutningstakere i anskaffelsesprosesser. Det elektroniske bestillingssystemet 
benyttes for innkjøp av varer og tjenester. Klinikkene måles på avtalelojalitet og bruk 
av Vestre Vikens bestillingssystem. Noen av klinikkene har inngått egne avtaler på 
særskilte områder. 

 

I all hovedsak kontakter klinikkene Vestre Vikens innkjøpsavdeling ved anskaffelser 
over kr 100.000,- inkludert merverdiavgift og livsløpskostnader. For anskaffelser 
under kr 100.000,- innhentes oftest flere tilbud. Det er i henhold til retningslinjen VV 
Bestilling av varer og tjenester (ID-42594). Halvparten av klinikkene rapporterer at 
ansatte ikke har nødvendig kompetanse for å vurdere om et varekjøp er en kostnad 
eller investering. 

Fullmaktreglementet følges av alle klinikkene, og brudd på fullmakt rapporteres til 
nærmeste leder. Personlige kostnader godkjennes av nærmeste leder. Godkjenning 
av slike kostnader kan ikke delegeres til andre, i henhold til fullmaktreglementet VV 
fullmakter i Vestre Viken (ID-78528). Alle klinikkene sikrer at lønn og utgiftsdekning 
avsluttes når arbeidsforhold avsluttes.  

 

Over halvparten av klinikkene har ikke laget system på interne lager, eksempelvis 
lager for forbruksmateriell, pasientaktivitetsutstyr, byggvedlikeholdsutstyr, 
kontorrekvisita med mer. Det skyldes blant annet at det ikke er behov grunnet 
oversiktlige forhold eller at man ikke vet om det er laget system. Når det gjelder 
tilbud om gaver til klinikkene blir disse behandlet etter Vestre Vikens 
fullmaktreglement. 

 

Det er få som har gjennomført e-læringskursene VV etiske retningslinjer for innkjøp 
og Lov om offentlige anskaffelser, grunnkurs 1. Disse kursene er obligatorisk for 
ledere i henhold til retningslinjen VV obligatoriske e-læringskurs for nye 
medarbeidere (ID-34308) som ble utarbeidet i 2019. 

 

Alle klinikkene, hvor det er relevant, kontrollerer den medisinske kodingen og 
tilnærmet alle kontrollerer takstbruk. E-læringskursene i medisinsk koding er 
obligatoriske etter sistnevnte retningslinje. Noen av klinikkene rapporterer at de skal 
følge opp kursgjennomføring for relevante ansatte og ta ut nye rapporter for 
kursgjennomføring innen medio 2019. 

 

Klinikkene kvalitetssikrer registrert variabel lønn før lønnskjøring, slik at faktisk 
registrert lønn er riktig. Litt over halvparten av klinikkene gjør vurderinger om 
turnusplaner er innenfor rammen av budsjett. En klinikk anmoder om sammenstilte 
data fra GAT (lederverktøy hvor bemannings- og arbeidsplaner utarbeides og leders 
verktøy for å kunne følge opp sine ansatte), og økonomidata for å bidra til bedre 
planleggingen av turnus for leder.  

 

Avvikssystemet brukes ikke av klinikkene til å melde avvik på økonomiområdet som 
inntekter, varekost (herunder innkjøp), lønn, andre driftskostnader og investeringer, 
samt rutiner og prosesser tilknyttet dette. 

 

Det vurderes generelt å være gode rutiner på økonomiområdet og god styring på den 
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Beslutning/oppfølging 
 
 
 
 
 
 
 
 

løpende resultatutvikling.  

Forbedringsområder: 

 Kvalitetssikring av den medisinske kodingen. Tiltak vurderes både klinikkvis 
og sentralt med støtte fra stab økonomi og fag. I tillegg planlegges en 
foretaksomfattende revisjon for området takstbruk som gjennomføres innen 
medio juni 2019 i henhold til foretaksomfattende revisjonsplan 2019/2020. 

 Utbedring av styringsinformasjon fra GAT og økonomi. Innsatsteam med 
støtte fra HR og økonomi støtter klinikkene i planlegging og styring av 
ressursbruk og turnusplanlegging. 

 Løpende utbedring av ERP for å sikre kontroll på varekostnader. I forbindelse 
med etablering av avdelingspakker på klinikkene må det også vurderes 
etablering av system for bedre kontroll på interne lager.  

 Etablere system for oppfølging av at obligatorisk opplæring i foretaket faktisk 
gjennomføres. 

 Ytterligere styrke oppfølgingen av avtalelojalitet for tjenestekjøp. 

 

2.4 Miljøledelsessystemet  
Systemet er i hovedsak tilpasset virksomheten og er i stand til å ivareta endringer. Det 
er i stor grad implementert i øvrig virksomhetsstyring, men har et potensiale for 
ytterligere implementering, bl.a. å ta med elementer fra miljø i interne revisjoner. 
Miljømål inngår i driftsavtalene. 

 

Miljøledelsessystemet blir i stadig større grad en del av øvrig virksomhetsstyring og 

tar opp i seg/gjenspeiler mange av de aktiviteter og prosesser som pågår i foretaket. 

Innføring av miljøledelsessystemet har gitt VV bedre kontroll og styring med 

miljøpåvirkningen til foretaket, det har også medført at det er bedre oversikt over 

krav knyttet til ytre miljø. Periodisk revisjon (DNV-GL) i 2018 viser at systemet dekker 

relevante krav i ISO14001. 

Systemet bidrar til at Vestre Viken oppnår en reduksjon av miljøbelastningen innen en 

del områder, det har vært en positiv utvikling innen fem av de åtte målområdene 

vedtatt for 2018. Det kan virke som det etter hvert nå blir vanskeligere å nå målene 

som er satt, de lavthengende fruktene har blitt plukket. For å få til en ytterligere 

forbedring er det viktig at foretaket viser vilje til å gjøre konkrete tiltak for å redusere 

miljøbelastningen. 

Miljøledelsessystemet er i hovedsak velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. 

Anbefalinger om endringer og forbedringer er samlet i en tiltaksplan (pkt.8 i LGG - 

miljøledelsessystemet). Vedtatte anbefalinger vil bli registrert inn i Synergi og fulgt 

opp videre der. 

Forbedringer: 

 Mål at miljøledelsessystemet i stadig større grad blir en del av øvrig 
virksomhetsstyring og prosesser i foretaket. For å få til en ytterligere 
implementering er det behov for ytterligere integrering i den felles 
virksomhetsstyringen i foretaket. 

 Videre arbeid med områder der mål ikke er oppnådd. 

 

2.5 Lover, forskrifter, nasjonale retningslinjer og andre 
myndighetskrav (forsvarlighet)  
Det er utarbeidet et system for å sikre tilgang for ansatte ift lover, forskrifter, 
retningslinjer og veiledere på intranett - “regelverk” - som følges opp av 
foretaksjurist. Foretaket abonnerer på «varslinger» fra Lovdata. Endel regelendringer 
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Resultat/vurdering 
 
 
 
 
Beslutning/oppfølging 
 

medfører nye lokale retningslinjer og prosedyrer. Endringer/nye krav informeres om 
og drøftes i ledermøter på foretaksnivå og i klinikkene. 

Det utarbeides månedlig oversikt til klinikkene over nye og endrede prosedyrer. Ved 
større endringer eller nye krav utarbeider jurist utdypende temasaker på intranett 

 

Systemet med regelverk på intranett vurderes å fungere hensiktsmessig.  Det er 

system for informasjon om lovkrav og endringer på intranett. Det begynner imidlertid 

å bli en stor mengde med informasjon slik at det kan bli vanskelig å få oversikt.  

Det viktig å vurdere hva regelendringer betyr for foretakets aktiviteter.  

Opprettholde fokus på tilgjengelighet for å sikre at ansatte oppdateres på aktuelt 
regelverk.  

Det er nødvendig å gjøre en gjennomgang av intranettsidene og vurdere behovet for 
en restrukturering og oppdatering. 

 

2.6 Samhandling mellom klinikker og mellom klinikker og sentrale 
staber 
Det finnes en rekke møtearenaer mellom avdelinger/klinikker. Et felles 
kalendersystem som håndterer møter, interne kurs, lederopplæringer, 
ledersamlinger, styremøter er under utprøving. 

 Mellom klinikker og sentrale staber er det beskrevet grensesnitt på enkelte områder. 

 

Behov for å styrke samhandling og koordinering av aktiviteter, samlinger etc.  

 

Teste ut og implementere felles kalender/årshjul system. Fokus på internt samarbeid 
for å sikre god pasientflyt, koordinering av interne samlinger, kurs og møter.  

Mulighet for bedre samhandling utredes gjennom «Sykehus i nettverk». 

 

2.7 Samhandling med kommunene og samarbeidspartnere  
Samarbeidsavtaler og møtearenaer/samarbeidsutvalg med kommunene er på plass 

på systemnivå med overordnet og lokale samarbeidsutvalg. 

Partene har gjennomført en større revisjon og oppdatering av samarbeidsavtalene i 

2018, og kommune har deltatt i utarbeiding av utviklingsplan 2035. 

Problemstillingene følges opp Vestre Vikens strategiplan 2019-22, i de lokale 

samarbeidsutvalgene i tillegg til forankring i overordnet samarbeidsutvalg. 

Både større felles satsinger og lokalt samarbeid fungerer i tråd med intensjonene i 

samhandlingsreformen, men felles resultat er avhengig av beslutninger i klinikkene og 

i hver enkelt kommune. Oppfølging krever samarbeid med klinikkene og staber på 

tvers, i tillegg til kommunene. Dette er tids- og ressurskrevende. 
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3. Ressurser  

 Grunnlag Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring § 6c), 6f), 7b), 9a) 

3.0 
 

Styringssystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat/vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning/ 
oppfølging  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styringssystem 
 
 
 
Resultat/vurdering 
 
 

 VV Introduksjonssystem for nye medarbeidere ID-27729 – er under revidering 

 VV Obligatorisk e-læringskurs for nye medarbeidere ID-34308 

 Lokale opplæringsprogram 

 12 prinsipper for medvirkning 

 Helhetlig system for lederoppfølging er under utvikling  

 

3.1 Opplæring, kompetanse og rekruttering  
Vestre Viken har utdanningsstillinger for spesialsykepleiere, lærlinger innen 
helsefagarbeider, ambulansearbeid samt andre fag innen intern service. Ny 
spesialistutdanning for leger er implementert fra 1. mars 2019. Det er sendt søknad 
om fortsatt å være utdanningsvirksomhet for 32 spesialiteter, herunder ny 
spesialitet innen akutt- og mottaksmedisin. Det gjenstår fortsatt mye arbeid i 
forbindelse med ny spesialistutdanning.    

 

Det gjennomføres obligatorisk opplæring både sentralt og ute i klinikkene. 

 

Flere klinikker melder om at det er utfordringer knyttet til rekruttering av 
legespesialister innen enkelte fagområder samt for spesialsykepleiere, særlig innen 
anestesi, operasjon, intensiv og barneintensiv. 

 

Vurdere behovet og muligheter for økning i utdanningsstillinger for 
spesialsykepleiere. Følge opp implementeringen av ny spesialistutdanning for leger. 
Tilby lærlingeplasser innenfor flere fagområder i Vestre Viken. 

Arbeidet med utvikling av helhetlig system for lederoppfølging i Vestre Viken pågår. 

 

Introduksjonsprogram for nyansatte er under revidering. Nytt elektronisk program 
skal etter planen være klart høsten 2019. Nytt obligatorisk program vil bestå av tre 
deler: 1)Velkomstpakke 2)Obligatorisk opplæring innen 1 måned etter ansettelse 
og 3)Obligatorisk opplæring innen 3 måneder etter ansettelse. 

 

Høst 2018 ble det utviklet og vedtatt en overordnet modell for lederoppfølging i 
Vestre Viken. Utøvende ledere fra alle klinikker deltok i dette arbeidet. Prosjektet 
er nå over i en fase, der fire arbeidsgrupper utvikler og koordinerer hovedtiltakene i 
modellen. Opplærings- og utviklingstilbud rettet mot ledere gjennomgås og 
vurderes med hensyn til om noe skal slås sammen, om noe skal gå ut og om nye 
tilbud skal etableres sett opp i mot krav i ny forskrift om ledelse- og 
kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten. Våren 2019 ferdigstilles en 
obligatorisk opplæringsmodul rettet mot nye ledere, det etableres nye tiltak for 
ledelse av kvalitetsforbedring og tiltak som sikrer kontinuerlig oppfølging fra leders 
leder.  

 

3.2 Dokumentasjon av kompetanse  
Kompetanseregistreringssystemet fra Dossier – Kompetanseportalen, ble innført 
september 2017 for leger i spesialisering (LIS1) som regional løsning. Fra 1. mars 
2019 er systemet tatt i bruk også for leger i spesialisering 2 og 3. 

 

VV har ikke et felles kompetanseregistreringssystem for dokumentasjon av 
kompetanse. Klinikkene har utarbeidet egne systemer gjerne basert på Excel.  
Læringsportalen kan lage rapporter over eLæringskurs. GAT har en funksjonalitet 
som i liten grad er i bruk. Klinikkene rapporterer om varierende grad av 
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Styringssystem 
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oppfølgingen av kompetanseplaner. Det er behov for et felles 
kompetanseregistreringssystem for alle faggrupper. 

 

Kompetanseportalen vurderes tatt i bruk som et felles kompetansestyringssystem 
for alle yrkesgrupper.  

 

 

3.3 HR-området  
GAT, Personalportalen, Kompetanseportalen, WebCruiter. 

 

En helhetlig handlingsplan og oppfølging av områder som for eksempel ForBedring, 
Inkluderende arbeidsliv samt andre HMS relaterte planer og krav mv. utarbeides i 
Synergi. 

Gode rapporter og presentasjoner av brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML 
kan tas ut i GAT (arbeidstidsregistreringssystemet). Statistikken fungerer som et 
godt arbeidsverktøy i arbeidet med å analysere og redusere antall AML-brudd.  

 

Sykefraværet i 2018 var på 7,6 %. Det er etablert et samarbeid med NAV 
arbeidslivssenter om forsterket innsats for å redusere sykefraværet. Det legges vekt 
på å identifisere tiltak som gir varig reduksjon av sykefraværet gjennom langsiktig 
og helthetlig arbeid.  

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

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

Kompetanseportalen benyttes til dokumentasjon og oppfølging av læringsmål- og 
aktiviteter i forbindelse med ny spesialistutdanning for leger.   

 

Det er etablert et elektronisk system som kan knytte sammen ulike områder i en 

felles handlingsplan.  

 

Fortsatt intensivert sykefraværsoppfølging. 

 

3.4 Helse, miljø og sikkerhet  
HMS-arbeidet følger opp 8 lovområder i henhold til internkontrollforskrift for helse-
, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det rapporteres på flere indikatorer til HSØ.  

HMS dokumenterer gjennom «Årsrapport HMS» arbeidet på alle de 8 lovområdene 
som HMS dekker.  

 

Utvikling i utvalgte indikatorer: 

1. Fraværsskadefrekvens er noe lavere for 2018 (2,7) enn for 2017 (3,6) 
2. Aktive handlingsplaner HMS (indikator): fra 2018 skulle det lages felles 

handlingsplan etter ForBedringsundersøkelsen og HMS runden. 66 % av 
enhetene som mottok rapport etter ForBedring laget en handlingsplan. Dette 
er en nedgang fra 77 % for 2017 (målt kun på handlingsplan etter HMS runden) 

3. Vold og trusler – Det er registrert 602 hendelser innen psykisk helsevern og 
107 hendelser innen somatikk. Tilsvarende tall for 2017 var 467 og 72. Arbeid 
med forebygging og oppfølging av slike hendelser må fortsatt prioriteres i det 
systematiske HMS arbeidet 

HMS avdelingen og kvalitetsavdelingen har faste møter for å følge opp og se 
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sammenhengen mellom HMS og pasientsikkerhet. Alle HMS avvik gjennomgås for å 
se på mulig pasientsikkerhetseffekt. Det arbeides med ytterligere å se 
pasientsikkerhet og arbeidsmiljø/HMS i sammenheng og hente ut positive effekter. 

 

Øke fokus på HMS i oppfølging av linjeledere. Gjennomføre HMS-runder, 

risikovurderinger og utarbeide handlingsplaner i henhold til HMS-styringssystem.  
Ytterligere fokus på å se HMS og pasientsikkerhet i en sammenheng. 

Arbeidsmiljø har betydning for effektive helsetjenester og pasientsikkerhet. 
Undersøkelsen ForBedring kartlegger ulike sider av arbeidsmiljøet og 
pasientsikkerhetskulturen. 

 

3.5 Brannvern  
Brannvernopplæring er obligatorisk for alle ansatte og vikarer. Alle skal 
gjennomføre brannvern opplæring iht. opplæringsplan.  

 

Deltakelsen på brannvernopplæring var 3663 i 2018, 3630 i 2017, og 3500 i 2016. 

Oppfølging av at ansatte får tatt brannvernopplæring er ikke tilstrekkelig. Alle 
ledere kan ta ut rapporter som viser hvem som har gjennomført kurset. 

 

Ledere har ansvaret for at antallet ansatte/vikarer som har gjennomført brannvern 
opplæring øker i samsvar med opplæringsplan. 

 

 

3.6 IKT og medisinsk-teknisk utstyr  
Stab teknologi ble etablert i mars 2018 da direktørstillingen for teknologi ble 
opprettet som en del av foretaksledelsen, og to avdelinger (Medisinsk teknologisk 
avdeling og Avdeling for Teknologi og eHelse) ble overført fra Klinikk for Intern 
Service til stab teknologi. Etter et omorganiseringsprosjekt i 2018 ble ny 
organisering av stab teknologi besluttet med virkning fra 01.01.2019. Et eget 
implementeringsprosjekt følger opp implementeringen av ny organisasjon i 2019.   

 

Styringssystemet er under oppdatering som følge av organisasjonsendringen i stab 
teknologi. Dette arbeidet vil pågå i 2019. Styringssystem for gammel organisering 
gjelder fortsatt inntil det er erstattet av nye prosesser og rutiner. En oppdatert LGG 
for stab teknologi vil gjennomføres senere i 2019.  

 

I løpet av 2018 er det blant annet gjennomført en konsolidering av 
blodbanksystemene, en oppgradering av PACS-systemet (bildediagnostikk) og 
innføring av system for medikamentell kreftbehandling. Vedtatte investeringer i 
MTU og IKT er gjennomført, med unntak av enkelte IKT-leveranser hvor 
Sykehuspartner ikke har levert i henhold til plan. Det er innført tiltak for å bedre 
leveranseevnen til Sykehuspartner, blant annet gjennom månedlige 
eskaleringsmøter på direktørnivå.  

 

I 2018 har det vært arbeidet med å fastsette foretakets teknologistrategi med 
definerte satsingsområder og tiltak. Vestre Viken vil fremover fokusere på å ta i 
bruk ny teknologi for å oppnå ønsket effekt raskere, og å forenkle og standardisere 
teknologiske løsninger. Prioriterte satsingsområder for teknologiutvikling er nye 
løsninger for mobilitet og avstandsoppfølging, og teknologiutvikling knyttet til nytt 
sykehus i Drammen. Teknologisamarbeidet med kommunene skal styrkes.  

 

Følgende tilsyn / revisjoner er gjennomført på området i 2018: 
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 DSB-tilsyn 
For medisinsk teknisk avdeling (MTA) ble det ingen avvik og anmerkninger 
innenfor de områder som ble vurdert i løpet av tilsynet. DSB ga gode 
tilbakemeldinger og kommenterte at MTA har gode rutiner og arbeider 
systematisk. Alt utstyr er registrert i Medusa og administreres herfra. 
Likeledes blir alle reparasjonsoppdrag registrert inn i systemet med 
feilkoder. Utstyret vedlikeholdes ut ifra produsentens anbefaling og en 
risikovurdering. 

 ISO 9001-revisjon MTA Bærum 
ISO 9001-revisjon ble gjennomført med to fokusområder:  
Fokusområde 1. Mottaks-kontroll Medisinsk teknisk utstyr 
Fokusområde 2. Radiologi - forvaltning og oppfølging av utstyr 
Under fokusområde 1 ble det ble gjort 3 funn (avvik kategori 2) innen 
områdene risikovurdering, endringskontroll og dokumenthåndtering.  
Under fokusområde 2 var det ikke identifisert avvik.  
Alle avvik er registrert i Synergi og lukkes innen fristen. 
Hovedinntrykk fra revisjonen var at MTA har generell god kontroll og 
etterlevelse av krav. 

 Internrevisjoner 
Det er ikke avholdt internkontroll/revisjon for 2018. Dette skyldes i 
hovedsak overgangen fra KIS til Stab teknologi. Internrevisjon er 
gjennomført 22.02.19 og tiltak etter denne følges opp med tilhørende 
handlingsplan. 

 

Følge opp implementering av ny organisering av stab teknologi for å sikre 
styringssystem med tydelig ansvarsfordeling. Realisere teknologistrategi og sikre en 
teknologiutvikling som understøtter kjernevirksomhetens behov.  

 

3.7 Beredskap  
Arbeid med beredskap koordineres av Sentralt beredskapsutvalg. Koordinert 
varsling av hendelser er definert i VV nøkkelvarslingsplan for både interne og 
eksterne hendelser. Øvingsaktiviteter internt er regulert i klinikkenes egen 
planverk.  

 

Innen kritisk infrastruktur, som strøm og IKT foretas regelmessig test av 
reserveløsninger i henhold til intern plan. I samarbeidsorganet av 
beredskapsorganisasjoner i Buskerud (SAMØV) er det etablert et regime med 
fullskala øvelser og systematisk oppfølging syklus på to år.  Øvelse Bjørn 2017 er 
gjennomført med deltakelse fra Ringerike sykehus og prehospitale tjenester. 

Ansvarsdeling i Vestre Vikens sykehusområde hvor det prehospitale ansvar for 
Asker og Bærum kommuner ligger til OUS det nødvendig med særlig koordinering 
og samordning av innsats under større hendelser hvor pasientstrømmer skal 
koordineres. Som helhet er dagens system tilpasset prinsippet om ansvar, likhet og 
nærhet også under kriser.  

I tråd med økende trusselbilde innen terror er systemet egnet til styrking av 
planverk innen CBRNe-området. 

 

Beredskapsplaner oppdateres ved behov. Deltakelse i beredskapsøvelser 
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4. Status avvik, uønskede hendelser og korrigerende tiltak  

 Grunnlag Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring § 6d, 6g, 9a) 

4.0 Styringssystem 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat/vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning/oppfølging 
 

 VV Håndtering av avvik og uønskede hendelser ID-268, 

 VV Håndtering av uønskede pasienthendelser ved alvorlig/dødelig utfall ID-6 
4367 

 VV Håndtering og saksbehandling av pasientrelaterte hendelser/avvik ID-315 

 Lokale retningslinjer for organisering av kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg 

 Mandater for Klinikkens pasientsikkerhetsutvalg  

 VV Hendelsesanalyse Id-79285  

 

Som for de tidligere år, sees en liten økning i antall registrerte uønskede hendelser i 
2018 hvor pasienthendelser fortsatt står for den største økningen.  

Antall meldepliktige hendelser (§3-3) til Meldeordningen i Helsedirektoratet har 
gått noe opp fra 941 til 1115 i 2018. Antall hendelser som førte til betydelig skade 
var 148 i 2018 mot 139 i 2017. Størst andel er knyttet til behandling og pleie (51) og 
pasientadferd (43), i det siste dominerer selvmord utenfor sykehus.   

Sentralt team for hendelsesanalyser har gjennomført 2 hendelsesanalyser 
(Observasjon/overvåking og gjennomføring av behandling). 

Det ble i 2018 sendt 48 varsler til Statens Helsetilsyn, Avdeling for varsler og 
operativt tilsyn (§3-3a) hvorav 35 er registrert i avvikssystemet. Det ble ikke 
gjennomført stedlig tilsyn, men av dem registrert i avvikssystemet ble 15 saker 
oversendt Fylkesmannen. De øvrige sakene ble avsluttet uten videre behov for 
oppfølging. 

 

I 55 av saker avgjort av Norsk pasientskadeerstatning i 2018 har pasienten fått 
medhold i sin klage. Avslag ble gitt i 149 saker mens 58 saker ble avvist/henlagt. 

 

Fra Ris og Ros modulen i Synergi: 

Fra Pasient og pårørende har vi mottatt 342 tilbakemeldinger mot 322 i 2017. Flest 
tilbakemeldinger er knyttet til behandling (95). Gledelig å se at vi har mottatt 59 
Ros-meldinger, omtrent samme antall som i 2017. 

Fra Samarbeidende helsepersonell har vi mottatt 342 saker mot 225 i 2017. Flest 
tilbakemeldinger er knyttet til Samhandling, totalt 127, mot 81 i 2017. Mottatt 
totalt 3 Ros-meldinger, mot ingen i 2017. 

      

Bruk av avvikssystemet som et forbedringsverktøy kan bli bedre, spesielt med 
tanke på årsaksvurderinger og tiltak. Dette gjelder håndtering av alle typer 
uønskede hendelser i alle klinikker.  

Det er en utfordring å få til læring fra hendelser og tiltak mellom seksjoner, 
avdelinger og klinikker.  

Klinikkene melder om fokus på saksbehandlertid, forbedring og læring. 

Det arbeides videre med opplæring/informasjon om hvordan bruke avvikssystemet 

som forbedringsverktøy. 

 

5. Risiko og muligheter  

 Grunnlag IForskrift for ledelse og kvalitetsforbedring § 6d), § 8f) 

5.0 Styringssystem 
 
 
 
 

 VV Risikostyring, rammeverk, prinsipper og politikk, ID- 85369  

 VV Risikovurderinger ID-154  

 VV HMS runde ID-50966 

 VV Grønt Kors – ID 101896 
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Beslutning/oppfølging 
 

Det grunnleggende i pasientbehandling er å vurdere risiko og muligheter. Det er 
etablert et system for å gjøre risikovurderinger/risikoanalyser som er beskrevet i 
eHåndbok.  

 

Det gjennomføres tertialvise risikovurderinger av Oppdrag og bestilling. Klinikkene 
gjennomfører risikovurdering av måloppnåelse på driftsavtaler som følges i 
klinikkenes måltavler. 

Likeledes gjøres risikovurderinger ved omstillinger og endringer i 
fag/behandlingstilbud. 

 

Det er et pågående arbeid med å implementere risikostyring som en integrert del 
av styringssystemet.  

Det er utviklet en web-basert modul for risikovurderinger i eHåndbok som testes ut 
i 2019. 

Mange sengeposter har tatt i bruk risikotavler eller risikomøter. 

Grønt Kors er implementert ved mange av de aktuelle seksjonene og oppleves som 
positivt i den daglige risikostyringen. 

 

Øke bruk av risikovurdering i klinikkene som et beslutningsverktøy.  

Det planlegges opplæring for å øke kunnskap om risiko for å etablere en kultur for 
risikostyring. Oppfølging av identifiserte risikoområder i lederlinjen, eventuelt med 
egne handlingsplaner. 

Videreutvikle Grønt Kors som verktøy for daglig risikostyring 

 

6.  Erfaringer etter gjennomførte interne revisjoner  

 Grunnlag Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring § 6g, 7c) 

6.0 Styringssystem 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat/vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VV Internrevisjon-ID 83 

Det utarbeides årlige revisjonsplaner på foretaks- og klinikknivå fra mars til mars. 
Det avholdes kurs i revisjonsmetodikk for interne revisorer ved behov (ca. 1 gang 
pr. år) og det holdes erfaringsdager to ganger pr. år for revisorer i klinikkene. 

Klinikkene har egne revisjonsplaner, som rapporteres i klinikkenes LGG og følges 

opp internt. Revisjonsfunn presenteres i klinikkenes kvalitetsutvalg. 

 

Det er utarbeidet felles oversikt/Plan for foretaksomfattende revisjoner innenfor 
helselovgivningen, HMS, ytremiljø, korrupsjon/misligheter i planperiode mars 2018-
mars 2019. Farmasøytene legemiddelrevisjoner leverer egne revisjonsplaner.  

Det er utarbeidet rapport «Foretaksomfattende revisjonen Vestre Viken 2018-2019 
med status gjennomført revisjoner etter plan og oversikt over funn.  

Det gjennomført to revisjoner innen helselovgivningen med tema «Etterlevelse og 
oppfølging av retningslinjer for forebygging av nosokomiale infeksjoner», 
henholdsvis Bærum og Drammen sykehus.  Funnene bekrefter at sykehusene har 
mange like utfordringer og at interne revisjoner i større grad kan benyttes til læring 
på mellom i klinikkene. 

Revisjonsplanen innenfor helselovgivning var ambisiøs og ikke alle er gjennomgørt 
at ressurshensyn.. Revisjoner som ikke er gjennomført videreføres i revisjonsplan 
for neste planperiode. 

Revisjonsplanen innenfor de øvrige fagområder er ikke gjennomført etter plan og 
videreføres til neste planperiode eller gjennomføres i mars-april 2019. 

Etablert system og tilgang til revisorer er sårbart. 
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Erfaringer med spesiell betydning fra revisjoner innen helselovgivning er: 

 Vesentlig med tett samarbeid med klinikkledelsen ved planlegging og 
gjennomføring  

 Nyttig lærings- og erfaringsdeling i mellom revisorer fra stab og klinikk   

 Bruk av revisorer og fagrevisorer fra klinikken sikrer kvalitet av funn  
  

Interne revisjoner oppleves nyttig og gir merverdi i forbedringsarbeidet i klinikkene. 
Det er behov for å styrke revisor og revisjonslederkompetanse i flere klinikker og i 
stab. 

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

 

 Utvikle og øke revisjonslederkompetanse 

 

 

7.  Erfaringer etter gjennomførte eksterne revisjoner / eksterne tilsyn 

 Grunnlag Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring § 9a) 

7.0 Styringssystem 
 
 
 
 
 
Resultat/vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning/oppfølging 
 

 VV Eksterne tilsyn ID 75471 

Kvalitetsavdelingen og HMS avdelingen koordinerer meldte tilsyn.  

Gjennomførte eksterne tilsyn og oppfølging av avvik rapporteres tertialvis til styret 
og HSØ. 

 

I løpet av 2018 ble det gjennomført tilsyn ved 6 ambulansestasjoner som ledd i en 
nasjonal tilsynskampanje i regi av Arbeidstilsynet med fokus på arbeidsmiljøet til 
ambulansemedarbeiderne når det gjelder biologiske faktorer, trusler og vold og 
forebygging av belastningsskader. I tillegg har foretaket hatt 2 postale tilsyn med 
fokus på arbeidstid og forsvarlighetsvurdering også i regi av Arbeidstilsynet og fra 
samme tilsynsmyndighet 6 tilsyn i PHR med fokus på trusler og vold. 

Instanser som har gjennomført større tilsyn i 2018 er: 

Fylkesmannen i Buskerud, Statens legemiddelverket, Statens helsetilsyn, 

Mattilsynet, DSB, Brann og redningstjenesten og Arbeidstilsynet.  

Det er god styring og kontroll på systemet rundt eksterne tilsyn og resultatene 
benyttes i forbedringsarbeidet.  

Det henvises for øvrig til de tertialvise rapportene og andre til styret. 

 

Gjennomgang av foretakets internkontrollsystem og rutiner for håndtering av 
varsler i foretaket. Varslingsrutiner er revidert og organisering av varslingsutvalget 
er endret. 

Følge opp at funn i eksterne revisjoner i en eller flere klinikker fører til forbedring i 
hele foretaket. 

 

 
 
8. Brukermedvirkning  
 Grunnlag Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring § 6g, 7e) 

 Styringssystem 
 
 
 
 
 

 VV Samvalg prosedyre ID-102032  

 VV Brukerundersøkelser ID-983 

 VV Elektroniske brukerundersøkelser ID-568 
 

Det er forsterkede krav til helsetjenesten om brukerdeltagelse på alle nivå. 

Systemnivå: Brukerutvalget og ungdomsrådet. Elektronisk system 
(brukerundersøkelse) for innhenting at pasienters tilbakemeldinger basert på 
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Resultat/vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutnings-
oppfølging 
 

spørsmål i den nasjonale PasOpp-undersøkelsen 
Tjenestenivå: Det skal være brukerdeltakelse i forbedringsarbeid og tjenesteutvikling 
i klinikkene 
Individnivå: Pasienter skal medvirke i beslutning om egen behandling (Samvalg). 
Dette håndteres i direkte pasientkontakt.  
 
Systemnivå: Vestre Viken har et velfungerende Brukerutvalg, som deltar i 
møtearenaer på nivå 1-2. 
Ungdomsrådet møtes månedlig og deltar i møter som har saker som berører tema 
om ungdom. 
Tjenestenivå: Erfaringer viser at brukerdeltagelse i forbedringsarbeid i klinikkene og i 
foretaksomfattende arbeider kan være vanskelig å få til.  Det er ennå ikke etablert 
gode systemer for å understøtte dette arbeidet nasjonalt og regionalt. Det 
utarbeides en retningslinje for brukermedvirkning i VV som bl.a. vil beskrive 
anbefalte rutiner for dette 
Individnivå: Resultatene fra den elektroniske brukerundersøkelsen samsvarer godt 
på de fleste spørsmål som kan sammenliknes med den nasjonale PasOpp-
undersøkelsen, og viser at helseforetakets score ligger på nasjonalt nivå.  
 
Tjenestenivå: Det er påbegynt et arbeid med å etablere system og rutiner for 
brukermedvirkning på tjenestenivå i VV, spesielt ift rekruttering av riktige 
brukerrepresentanter til forbedringsprosjekter. Det planlegges et samarbeid med 
brukerorganisasjon (FFO) som har sammenfallende prosjekt innenfor dette området. 
Individnivå: Det er i 2019 utviklet retningslinjer for bruk av Samvalg. Utvikle tekniske 
løsninger som gjør det lettere for pasienter å besvare brukerundersøkelser digitalt. . 
  

 
9. Dokumentstyring  
 Grunnlag Forskrift ledelse og kvalitetsforbedring § 5, 6c,7a, 7c, 

9.0  Styringssystem 
 
 
 
Resultat/vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning/oppfølging 
 

 VV Utarbeiding, høring, godkjenning og implementering av dokumenter i 
eHåndbok ID 1087 

eHåndbok er foretakets elektronisk system for prosedyrer, retningslinjer m.m. 

 

Totalt antall dokumenter er stabilt sammenlignet med året før. Det er fortsatt 
økende antall dokumenter på nivå 1 og reduksjon på nivå 2. Dette er en ønskelig 
utvikling. 

Det er en reduksjon i antall dokumenter som ikke er revidert innenfor revisjonsfrist 
(3år), men behov for fortsatt reduksjon.  Det er en risiko at dokumenter ikke er 
oppdatert.  

Det oppleves å være økt bruk av eHåndbok i klinikkene. Dokumentstyringssystemet 

har blitt oppgradert og oppleves som mer brukervennlig og til å være et 

tilfredsstillende dokumentstyringssystem.   

Tilgjengelighet til eHåndbok på nettbrett og mobil er mulig og vil bli mer 

brukervennlig dersom utviklet eHåndbok-app tas i bruk. Det arbeides fortsatt med 

å få eHåndbok-app i foretaket. 

Det kommer henvendelser fra leverandører av andre prosedyre-app´er som tilbyr 

sine tjenester. Det er imidlertid ikke ønskelig å ta bruk lokale løsninger. 

Modul for årshjul er testet ut. 

 Arbeide videre for å få tilgjengelig app for dokumenter i eHåndbok 

 Følge opp og sikre at prosedyrer som ligger utenfor eHåndbok gjøres 
tilgjengelig for ansatte 
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Styringssystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat/vurdering 
 
 
 
Styringssystem 
 
 
 
 
 
Resultat/vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning/oppfølging 
 

  Følge opp at dokumenter som har gått ut på dato, revideres. Modul for årshjul 
innføres fortløpende 

 Forenkle dokumenter i eHåndbok (vaktvennlige)  

 Innføre VARhealthcare som foretaksomfattende prosedyrer for en del områder 
 
Utvalg for fagprosedyrer og pasientforløp  
Det er oppnevnt et utvalg for fagprosedyrer og pasientforløp. Hensikten med 
utvalget er å: 

 Sørge for at fagprosedyrer og faglige retningslinjer utarbeides etter definert 
standard 

 Sørge for at pasientforløp utarbeides etter definert standard 

 Bidra til at flest mulige dokumenter blir foretaksomfattende 
Utvalget skal ha overordnet ansvar for at fagprosedyrer, andre faglige dokumenter 
og pasientforløp utarbeides etter definert standard og på det nivå som er 
hensiktsmessig. 

Utvalget har månedlig møter med representasjon fra alle klinikker. 

Erfaringer er utvalget er nyttig og fyller sin hensikt.  

 
 
Public 360  
Public 360 er foretakets sakarkivsystem og skal benyttes til dokumentasjon, 

saksbehandling og arkivering av arkivverdige dokumenter, dvs. dokumenter som er 

nødvendige for foretaket (i forbindelse med pågående i saksbehandling og som 

dokumentasjon på vår aktivitet i ettertid). Dette gjelder inngående – og utgående 

korrespondanse, samt notater.  

Hovedmengden av eksterne dokumenter som adresseres til Vestre Viken kommer 

til foretakets felles postboks (papirbasert post) eller som epost via felles epost-

mottak. Denne post åpnes og leses igjennom i Dokumentsenteret og dokumenter 

som går under begrepet arkivverdig (dvs. gjenstand for saksbehandling eller viktige 

for foretaket) blir journalført (registrert) og lagt inn i Public 360, og sendt 

elektronisk til avdeling/saksbehandler for videre behandling. 

Dokumentsenteret klarer ikke fange opp all post som mottas i foretaket, da post 

også blir levert personlig, eller det sendes til foretakets postbokser eller 

besøksadresser ved ulike lokasjoner (eksempelvis Kongsberg sykehus og Ringerike 

sykehus). I tillegg mottar ansatte epost direkte som ikke går via vårt felles 

epostmottak. 

Det er i dag langt større forståelse for at dokumenter som mottas direkte også skal 

registreres og behandles i sakarkivsystem, og saksbehandlere og postmottak på de 

ulike lokasjoner videresender både papirpost og epost til Dokumentsenteret for 

registrering. Det følges videre opp for ytterligere å forbedre dette. 

 

 

10. Kontinuerlig forbedring  

 Grunnlag ISO 9001:2015 9.3.2 c)1 - Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring § 7c, 
8a 

10.0 Styringssystem 
 
 

 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgsektoren 

 Veileder til forskriften 

 VV Retningslinje for Kontinuerlig forbedring ID  
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Resultat/vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning/oppfølging 
 
 
 
 
 
Styringssystem 
 
 
 
 
 
Resultat/vurdering 
 
 
 
 
Beslutning/oppfølging 
 
 
 
 
 

 

Kontinuerlig forbedring – kombinasjon av fagkunnskap og forbedringskunnskap  

Det er utarbeidet et rammeverk for kontinuerlig forbedring i Vestre Viken. 
Rammeverket består av å bygge kompetanse i forbedringskunnskap, 
prosessveiledning og målinger. Det gis støtte og hjelp til forbedringsarbeider i 
klinikkene. Kontinuerlig forbedring har en kultur preget av vilje, evne og ideer til 
systematisk forbedring - «alle har to jobber – å gjøre jobben og forbedre den». 
Kontinuerlig forbedring er beskrevet på intranett. 

 

Aktiviteter i klinikkene: 

1. Det gjennomføres kompetanseprogram i kontinuerlig forbedring med 
«læringsnettverksmodellen» som metode. I 2018 ble to 
kompetansprogram/læringsnettverk avsluttet og et startet: kull 4 med 8 
forbedringsteam fra alle avdelinger i Klinikk for psykisk helse og rus med tema 
«Riktig og redusert bruk av psykofarmaka» ble avsluttet med en workshop (5. 
samling) i mai 2018. Læringsnettverket «Trygg utskrivning» med 10 
forbedringsteam fra alle klinikkene ble avsluttet i juni 2018. Nytt 
kompetanseprogram (kull 6) med 12 forbedringsteam fra alle klinikkene startet i 
september 2018 

2. Kurs i statistisk prosesskontroll (SPC) gjennomføres i alle kompetanseprogram 
og etter behov. Kompetanseprogrammene får gode evalueringer. 

3. Lederutvikling – «ledelse og kvalitetsforbedring» opplæring i kontinuerlig 
forbedring (forbedringskunnskap). Oppstart desember 2017 og avsluttet med 
fjerde samling januar 2019. Dette programmet har OU og MOH utarbeidet og 
gjennomført sammen. Det ble i tillegg gjennomført eget SPC kurs for nivå 3 ledere. 

4. Vestre Viken har i 2018-19 i samarbeid med Helsedirektoratet og 
Pasientsikkerhetsprogrammet testet ut en digital plattform for forbedringsarbeid 
– LifeQI. Vestre Viken har disponert 50 lisenser i pilotperioden. 

 
Arbeide videre med å spre kunnskap om systematisk forbedringsarbeid i 
klinikker/avdelinger/seksjoner og sikre forankring i foretaket. 
Høsten 2018 har AD gitt føringer om at kontinuerlig forbedring skal være måten vi 
arbeider på i Vestre viken. Et program for kontinuerlig forbedring er under 
etablering. 
 
Pasientforløp  
Overordnede føringer og retningslinjer for utarbeidelse og oppfølging av 
pasientforløp er beskrevet i styrende dokumenter i eHåndbok. I VV er det 
beskrevet syv foretaksomfattende pasientforløp i eHåndbok og på foretakets 
hjemmeside, hvorav fem beskriver helhetlige forløp. I tillegg har klinikkene noen 
egne pasientforløp. 

 

I 2018 er pasientforløp hjerneslag revidert (helhetlig struktur og faglig innhold 
oppdatert), i tillegg til at to nye pasientforløp er utarbeidet: Gravide og rusmidler 
og Barn utsatt for rusmidler i fosterlivet. Det pågår implementering av alle de 
foretaksomfattende pasientforløpene i klinikkene, men det er tidkrevende arbeid.  

 

Pasientforløpet for tykk- og endetarmskreft skal revideres på innhold og utvides til 
helhetlig forløp i 2019. Videre må implementering av pasientforløpene Gravide og 
rusmidler og Barn utsatt for rusmidler i fosterlivet fortsette, og plan for 
videreutvikling til foretaksomfattende forløp skal lages. De eksisterende helhetlige 
pasientforløpene skal vedlikeholdes av fagmiljøene i Vestre Viken og 
samarbeidende kommuner via fagnettverk.  

I 2019 vil også systemene rundt pasientforløpene videreutvikles med spesielt 
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Styringssystem 
 
 
 
 
 
Resultat/vurdering 
 
 
 
 
 
Beslutning/oppfølging 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styringssystem 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat/vurdering 
 
 
Beslutning/oppfølging 
 

fokus på en mer robust organisering av pasientforløpsarbeidet i sentral stab, 
anvendelse av brukerstyrt tjenestedesign ved forbedring av forløpene og utvikling 
av forløpsplaner. 

 

Pakkeforløp  

Overordnede føringer og retningslinjer for utarbeidelse og oppfølging av 
pakkeforløp er beskrevet i styrende dokumenter i eHåndbok. Kvalitetsindikatorer 
for bruk ved rapportering og til forbedringsarbeid i klinikkene er tilgjengelig i 
forbedret rapportprogram i foretakets Rapportsenter. Rapportene med 
pasientsensitive data er tilgangsstyrt i forhold til rolle og lokalitet. 

 

I 2018 er pakkeforløp hjerneslag lansert, og implementeringsarbeidet med de 
første pakkeforløpene for psykisk helse og rus startet. Rapportprogrammet er 
videreutviklet med tilgangsstyring i tråd med ny lovgivning for personvern. 
Foretaket nådde målet for andel nye pasienter med kreft som ble inkludert i 
pakkeforløp, men andel behandlet innen standard forløpstid er < 70 %. 

 

I 2019 må det arbeides videre med forbedring av flaskehalser i pakkeforløp for 
kreft, bedre kodepraksis i pakkeforløp hjerneslag og bruk av 
pakkeforløpsresultater i forbedringsarbeid på klinikknivå. Det skal utarbeides og 
testes metodikk for forløpsgjennomgang som ledd i forbedringsarbeidet. I 2019 vil 
også systemene rundt pasientforløpene videreutvikles med spesielt fokus på en 
mer robust organisering av pasientforløpsarbeidet i sentral stab, anvendelse av 
brukerstyrt tjenestedesign ved forbedring av forløpene og utvikling av 
forløpsplaner. 

 

Pasientsikkerhetsprogrammet 
Vestre Viken følger opp alle innsatsområder i det nasjonale 
Pasientsikkerhetsprogrammet. Innsatsområdene er implementert til alle relevante 
sengeposter i henhold til mål for 2016.  
Gjennom forbedringsprosjekter arbeides det med å redusere forekomst av 
selvmord, overdosedødsfall, trykksår, fall, urinveisinfeksjoner og postoperative 
sårinfeksjoner. Det er oppnådd gode resultater, blant annet i reduksjon av 
trykksår. Det er iverksatt en rekke tiltak for å sikre legemiddelsamstemming. 
 
 Alle innsatsområder i Pasientsikkerhetsprogrammet er implementert. Det har 
medført betydelig forbedringsarbeid i klinikkene.   

 

I 2018 ble nye innsatsområder Tidlig oppdagelse av forverret tilstand, Tidlig 
oppdagelse og behandling av sepsis i akuttmottakene, Forebygging av 
underernæring og tiltak for Trygg utskrivning spredd til alle relevante sengeposter 
i Vestre Viken. Nytt innsatsområde Tidlig oppdagelse av sepsis på sengepost er  
under pilotering. Innsatsområdet vil bli spredd til relevante sengeposter i 2019 

 

 

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

 Grunnlag Forskrift ledelse og kvalitetsforbedring § 1, 2, 3, 4 

11.1 Styringssystem 
 
 
 
 

 Omorganisering og endringsprosesser 

 Endringer i lovverk 

 Endring i infrastruktur  

 Økonomiske forhold 
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Resultat/vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning/oppfølging 

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

Samling av psykisk helsevern på sykehusnivå ved Blakstad sykehus med 
nedlegging av Lier sykehus ble gjennomført i 2018.  

Mottaksprosjekt for nytt sykehus i Drammen blir et viktig prosjekt i tiden 
fremover.   

 

Fortsatt oppmerksomhet rettet mot kunnskap om forskrift for ledelse og 

kvalitetsforbedring og implementering av denne. 

 

12.  Vurdering av ledelses-/styringssystemet som helhet 

Grunnlag Forskrift om ledelse og kvalitetsfrobedring § 8 

12.1 Styringssystem 
 
 
 
 
 
 
Resultat/vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning/opp-
følging 
 

Vurdering av ledelsessystemet. Er systemet: 

 Velegnet - er styringssystemet tilpasset virksomheten og i stand til å ivareta 
endringer? 

 Tilstrekkelig - har foretaket nødvendig styring og kontroll, og dekker systemet 
relevante lovkrav, eierkrav, interne – egne krav? 

 Virkningsfullt -bidrar systemet til at foretaket når målene? 
 

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

Miljøledelsessystemet er i hovedsak velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt.  

Gjennomgang av økonomi viser at oppfølgingssystemet fungerer tilfredstillende 

 
Styringssystemet i Vestre Viken anses på de fleste områder som velegnet. Det er 
imidlertid behov for å vurdere endringer  og forbedringer slik som omtalt i de 
enkelte punkter. Disse følges opp i det løpende arbeidet med kontinuerlig 
forbedring.    

 

 

 

 

 



Klinikk: 
 

Deltagere i utfyllelsen av skjemaet 
 

Handlingsplan registreres i 
Synergi 

Spørsmålene er basert på reglement for 
økonomistyring i staten og forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
Spørsmål  Krav Plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter  Ja Delvis/Nei  Tiltaksfrist      Kommentarer/Tiltak 

1 VV Fullmakter i Vestre Viken (ID-78528) Etterleves Vestre Vikens fullmaktreglement på økonomi- 
og innkjøpsområdet? 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

2 VV Virksomhetsstyring (ID-98548) 
 

Inngås det driftsavtaler på nivå 3 og 4 som omfatter 
økonomiske resultatmål? 
 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

3  
 

Bruker klinikken tilgjengelig styringsinformasjon fra 
økonomirapportene på intranett til å planlegge 
virksomhetens aktiviteter? 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

4 VV Bestilling av varer og tjenester (ID-42594) Bruker klinikken innkjøpsavtalene som er gjeldende for 
Vestre Viken? 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

5 VV Etiske retningslinjer for innkjøp og 
leverandørkontakt (ID-1574) 

VV Habilitetserklæring (ID-95611) 

Gjennomføres det habilitetsvurderinger av 
beslutningstakere i forbindelse med innkjøp? 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

6 VV Bestilling av varer og tjenester (ID-42594) Bruker klinikken det elektroniske bestillingssystemet ved 
kjøp av varer og tjenester? 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

7  Har klinikken inngått egne lokale avtaler med 
leverandører, og er disse dokumentert? 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

8 Allmenngjøringsloven 
Arbeidstilsynet - minstelønn 

Hvis ja på foregående spørsmål: Gjelder noen av disse 
avtalene tjenestekjøp for områder hvor det er krav om 
minstelønn? 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

9 VV Fullmakter i Vestre Viken (ID-78528)  Sikres det at ansattes kostnader, som blant annet 
reisekostnader, bestillinger og ferieuttak, godkjennes av 
nærmeste leder? 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

Spørsmål Krav Plikten til å gjennomføre virksomhetens 
aktiviteter  

ja Delvis/nei Tiltaksdato 
Kommentarer/Tiltak 

10 VV Fullmakter i Vestre Viken (ID-78528)  Gjennomfører klinikken kjøp som forplikter Vestre Viken 
ut over budsjettåret? 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

11  
VV Bestilling av varer og tjenester (ID 42594) 

Kontaktes innkjøpsavdelingen ved kjøp over kr. 100.000,- 
(inklusive merverdiavgift og livsløpskostnader)? 

☐ ☐ 
Klikk her for å skrive 
inn en dato. 

 

12 VV Bestilling av varer og tjenester (ID 42594) Henter klinikken inn priser fra flere leverandører for kjøp 
under kr. 100.000,- (inklusive merverdiavgift og 
livsløpskostnader)?  

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

Vestre Vikens LGG på økonomiområdet 2018 
 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
http://ehandbok/document/78528
http://ehandbok/document/98548
http://ehandbok/document/42594
http://ehandbok/document/1574
http://ehandbok/document/1574
http://ehandbok/document/95611
http://ehandbok/document/42594
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-04-58
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/
http://ehandbok/document/78528
http://ehandbok/document/78528
http://ehandbok/document/42594
http://ehandbok/document/42594


13  Kan det dokumenteres at ansatte som kjøper varer og 
tjenester, eller som kan påvirke kjøp, har fått nødvendig 
opplæring? 
 
Eksempelvis e-læringskursene etiske retningslinjer for 
innkjøp og lov om offentlige anskaffelser. 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

14  Har de ansatte som attesterer/godkjenner nødvendig 
kompetanse til å vurdere om et varekjøp er en kostnad 
eller investering? 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

15 VV Medisinsk koding (ID-21019) Har relevant personell gjennomført e-læringskurs for 
koding i 2018 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

Spørsmål Krav Plikten til å evaluere virksomhetens aktiviteter  ja Delvis/nei Tiltaksdato Kommentarer/tiltak 

16 Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk 
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 
(poliklinikkforskriften)  
 
 
 

Kontrollerer klinikken månedlig registrering av takstbruk?  

                                      Ikke aktuelt    ☐ 
☐ ☐ 

Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

17 VV Medisinsk koding (ID-21019) 
 
Kodeveiledning 2019 
 

Kontrollerer klinikken månedlig den medisinske kodingen? 

                                      Ikke aktuelt   ☐             
                                                                                                                               

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

18 VV Virksomhetsstyring (ID-98548) Gjennomføres det oppfølgingsmøter, inkludert for 
økonomiområdet, på nivå 3 og 4 i klinikkene? 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

19 VV HR GAT Variabel lønn - lønnskjøring (ID-
100020) 

Er registrering av variabel lønn kvalitetssikret før 
lønnskjøring, slik at faktisk registrerte timer er riktig? 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

20  Påser ledelsen at lønn og utgiftsdekning avsluttes når 
arbeidsforhold opphører? 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

21  Gjøres det vurdering av om turnusplaner er innenfor 
rammen av budsjett? 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

22  Er det laget system for kontroll på interne lager? 
Eksempelvis lager for forbruksmateriell, 
pasientaktivitetsutstyr, byggvedlikeholdsutstyr, 
kontorrekvisita med mer 

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

23 VV Fullmakter i Vestre Viken (ID-78528) Blir tilbud om gaver til klinikken behandlet etter Vestre 
Vikens fullmaktreglement? 
 
                                                                                     

☐ ☐ 
Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

http://ehandbok/document/21019
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-19-1761
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-19-1761
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-19-1761
http://ehandbok/document/21019
https://ehelse.no/Documents/Helsefaglig%20kodeverk/Kodeveiledning%20mars%202019.pdf
http://ehandbok/document/98548
http://ehandbok/document/100020
http://ehandbok/document/100020
http://ehandbok/document/78528


Spørsmål Krav Plikten til å korrigere virksomhetens aktiviteter  ja Delvis/nei Tiltaksdato Kommentarer/tiltak 

24  Sørger klinikken for å iverksette tiltak, om resultatmål ikke 
oppnås? 

x 
☐ x ☐ 

Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

25  Benyttes Synergi for melding om avvik knyttet 
økonomiområdet? 
Omfatter inntekter, varekost (herunder innkjøp), 
lønn, andre driftskostnader og investeringer, samt 
rutiner og prosesser tilknyttet dette. 

 

 
x 
☐ x ☐ 

Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

26 VV Fullmakter i Vestre Viken (ID-78528) Meldes mistanke/avvik om brudd på fullmakt til 
nærmeste leder, eller leder på nivået over 
nærmeste leder? 

 
x 
☐ x ☐ 

Klikk her for å 
skrive inn en 
dato. 

 

  Klinikkdirektørs underskrift: 
 

Dato: 
Klikk her for å skrive inn en dato. 

 

 

http://ehandbok/document/78528
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Saksfremlegg  
 
Økonomisk Langtidsplan(ØLP) 2020 - 2023 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken 20/2019 6.5.2019 
 
 
 
Forslag til 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.     
 
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 

MNOK 2020 2021 2022 2023
Resultatmål ØLP 2020-2023 254 267 262 268

MNOK 2020 2021 2022 2023
BRK-prosjektet 60 60 60 137
Bærum BUP 12 0 0 0
PHR 10 10 10 10
Ambulanser 17 17 17 17
MTU 100 100 80 80
Mammografibuss 20 20 0 0
IKT 20 20 20 20
Egenkapital innskudd pensjon 25 25 25 25
Annet (grunnutrustning, klinikk disp mm) 50 50 50 20
Sum investeringer 314 302 262 309

Herav finansiert med finansiell leasing 35 35 15 15
Herav finansiert med egen likviditet 279 267 247 294

Dato: 29.april 2019 
Saksbehandler: Mette Lise 

Lindblad 
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med prosjektplanen.  
 

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.  

 
 

 
 
 
 
 

Drammen, 30.april 2019  
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse: postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 

Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  

3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

Bakgrunn  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 016-2019 Økonomisk Langtidsplan 2020-2023, i styremøte 
den 14.mars 2019.   Styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF skal årlig rullere økonomisk 
langtidsplan og vedta egne planer oppdatert med nye tilkomne forhold, samt endrede 
planforutsetninger fra Helse Sør-Øst. Saken bygger på de resultatforutsetninger som ble redegjort for 
i VVHF styremøte 25.mars 2019. I denne saken redegjøres for de viktigste planforutsetningene som 
er lagt til grunn, samt de hovedaktivitetene for å oppnå resultatkravene.  
  
Saksutredning    
 
Oppdatering av inntektsmodellen for perioden 2020-2023  
Forutsetningene og kriteriene i inntektsmodellen er oppdatert for perioden og tabellen under viser 
årlige omfordelingseffekter av inntektsmodellen samlet for alle tjenesteområder, inklusive kapital, 
pensjon og forskning. Tallene for 2020 viser endringen fra 2019 og vil bli lagt til grunn for budsjettet 
for 2020. De årlige endringene etter 2020 er resultatet av framskrivning av inntektsmodellen, jf. 
tabell under (MNOK). 
 

 
 
Oppdatering av kriteriene i inntektsmodellen gir Vestre Viken HF en vekst i 2020 på 21 MNOK 
sammenlignet med 2019.   
 
Midler til økt aktivitet - inntektsmodell 
Tabellen nedenfor viser den faktiske fordelingen i budsjettet for 2020 og vedtatt fordeling av styret i 
Helse Sør-Øst RHF av økte midler i økonomiplanperioden (MNOK). 
 

 
 
De siste årene har denne økningen vært 600 til 700 millioner kroner årlig til Helse Sør-Øst RHF. Vestre 
Viken HF sin andel av aktivitetsmidler utgjør 44 MNOK i 2020, og 60 MNOK i det etterfølgende år i 
planperioden. Dette kommer i tillegg til effekter av inntektsmodelloppdateringer. 
 

 

MNOK 2020 2021 2022 2023
Endring i faste inntekter ØLP 2020-2023 65 48 51 51
Endring i faste inntekter ØLP 2019-2022 35 34 35 43
Økning(reduksjon) ift ØLP i fjor 30 14 16 8
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Vedtatte planforutsetninger gir Vestre Viken økt inntektsramme med 65 MNOK i 2020. Dette er om 
lag 30 MNOK bedre enn ved forrige rullering av ØLP.  Bedrede rammevilkår bidrar til å sikre 
resultatmål. 
 
Resultatmål 
Styret besluttet i styremøte den 26. mars 2019 at resultatmål fra forprosjektet for nytt sykehus i 
Drammen skal legges til grunn i neste planperiode.  ØLP 2020 – 2023 bygger videre på 
resultatforutsetninger i forprosjektet, oppdatert for kjente endringer. De viktigste endringene 
vedrører prisregulering av BRK-prosjektet (bygg investeringer), reklassifisering av bygg vedlikehold 
fra investering til drift i tråd med regnskapsloven og gevinst ved salg av eiendom. I tillegg medfører 
utsatt kapitalisering av nytt sykehus i Drammen til utgangen av 2025 ytterligere et år med 
resultatoppbygging og økning av basisfordringen overfor HSØ. Dette medfører at resultatkravene i 
planperioden kan nedjusteres noe sammenholdt med ØLP som lå til grunn for forprosjektrapporten 
for Nytt Sykehus i Drammen (NSD).  Planlagt resultatmål for Vestre Viken HF er i 2020 på 254 MNOK.   
 

 
 
I styresaken 016-2019 har styret til Helse Sør Øst RHF presisert følgende:  

«Det forventes fortsatt krav til økt effektivisering av spesialisthelsetjenesten, blant annet 
gjennom videreføring av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) i de 
årlige statsbudsjettene. Samlet sett forventes det ikke realvekst i ressurstilgangen til 
spesialisthelsetjenesten de kommende årene ut over kompensasjon for marginalkostnader 
som følge av aktivitetsvekst. 
 
Vekst i aktivitet er begrunnet i endring i befolkningens størrelse og sammensetning, medisinsk 
utvikling inklusive ny diagnostikk og nye behandlingsmetoder/legemidler, ny teknologi og 
krav og forventning om kortere ventetid. ” 

 
Midler til økt aktivitet - ISF inntekter 
Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt følgende føringer som gjelder alle helseforetakene:  

• Samlet vekst i pasientbehandlingen på i overkant av 2 % i 2020. Vekst omfatter tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk.  

• Veksten i ISF-finansiert pasientbehandling (somatikk) skal være om lag 6 % i planperioden. 
• Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg 

være høyere enn for somatikk. Aktivitetsveksten skal måles i antall polikliniske 
konsultasjoner.  

 
Det er lagt til grunn en årlig vekst i pasientbehandling på 1,5 % vekst i somatikken, 2,6 % i 
voksenpsykiatri, 5 % innenfor barne- og ungdomspsykiatri og 3 % innenfor rusbehandling.  ISF-
refusjoner knyttet til H-resepter vokser med 4,4 % pr år. Dette gir en total vekst i ISF-inntekter i 
planperioden på 160 MNOK. 
 

MNOK 2020 2021 2022 2023
Resultatmål NSD forprosjektet mars 2019 301 335 335 350
Prisregulering BRK prosjektet 11 11 11 11
Reklassifisering investering til drift -68 -68 -68 -68 
Gevinst ved salg av eiendom 6 0 0 0
Resultat justering/drifts tilpasning 4 -11 -16 -25 
Resultatmål ØLP 2020-2023 254 267 262 268
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Økning i ISF-inntekter er lavere enn forutsetningene i forrige ØLP rullering. 
 
Økt finansiering drift 
Foretakets inntekter øker med totalt 78 MNOK i 2020 når vedtatte planforutsetninger legges til 
grunn. Totalt øker driftsfinansieringen med 332 MNOK i planperioden. 
 

 
 
Eksogene forhold 
Kravet til omstilling øker med kostnadsendringer som er kjente eller allerede besluttet. Disse kan i 
liten grad påvirkes, da de enten er påført foretaket av andre (eksogene), eller allerede er besluttet og 
igangsatt. 
 
Eksogene forhold inkluderer økning i kostnader fra Sykehuspartner IKT, medikamenter 
(Sykehusapotekene), og endrede avskrivninger på eksisterende eiendeler.   
 

 
 
Totale eksogene kostnadsøkninger, som i liten grad kan påvirkes, utgjør 191 MNOK i planperioden. 
 
De kostnadsendringer i ØLP som kan påvirkes fremover inkluderer økte driftskostnader som 
følge av aktivitetsvekst, kostnader knyttet til lokale IKT prosjekter, økt forbruk av 
behandlingshjelpemidler, fortsatt økning i pasientreiser og økte avskrivninger som følge av 
investeringer i perioden. Totale kostnadsendringer knyttet endringer i planlagt drift utgjør 252 
MNOK i planperioden.  

MNOK 2020 2021 2022 2023
Endring ISF-inntekter
ISF-inntekter somatikk og PHR 32 32 32 32
ISF-refusjoner H-resepter 8 8 7 9
Endring ktivitetsbasert finansiering 40 40 39 41

MNOK 2020 2021 2022 2023
Økning i basisfinansiering 65 48 51 51
Økning i aktivitetsbasert finansering H-resepter 8 8 7 9
Økning i aktivitetsbasert finansering klinikker 32 32 32 32
Endring gevinst ved salg av eiendom -32 -6 0 0
Endring øvrige driftsinntekter 5 -3 -4 -4 
SUM økt driftsfinansiering 78 79 86 88

MNOK 2020 2021 2022 2023
Tjenestepris SykehusPartner HF 45 24 10 8
Økte medikamentkostnader H-resepter 18 19 19 23
Økte kostnader kreft- og LAR medikamenter 15 20 22 26
Endringer avskrivninger eksisterende eiendeler -2 -25 -15 -16 
SUM kostnadsendring eksogene forhold 76 38 36 41
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ØLP 2020-2023 forutsetter at 80 % av aktivitetsvekst skal behandles med dagens bemanning innenfor 
somatikk, og at om lag 78 % av aktivitetsvekst innenfor psykisk helse og rus skal produseres uten 
flere årsverk.  Dette gir en vekst i arbeidsproduktivitet målt som DRG-pr årsverk på 0,8 % i 2020 og 
om lag 1 % i 2021 og 2023 innenfor somatikk. Innenfor psykisk helse og rus måles arbeids-
produktivitet som antall polikliniske konsultasjoner pr årsverk.  Det forutsettes en vekst i 
arbeidsproduktivitet på om lag 3 % pr år i planperioden innenfor psykisk helse og rus.  
Effektiviserings-kravet i ØLP 2020-2023 for både somatikk og psykisk helse er lavere enn i ØLP 2019-
2022. 
 
Veksten innen pasientbehandling påvirker også ambulansevirksomheten, kostnader til pasientreiser 
og behandlingshjelpemidler, i tillegg til medisinsk diagnostikk og interne servicetjenester. Økte 
midler som følge av aktivitetsvekst disponeres i forbindelse med budsjettprosessene. Både 
behandlingshjelpemidler og pasientreiser har historisk økt mer enn veksten i pasientbehandlingen og 
kan påvirke foretakets evne til resultatoppnåelse.   
 
Helse Sør Øst har vedtatt å styrke vedlikeholdet ved blant annet en normsetting av vedlikeholdet til 
250 kr/kvm, anslagsvis 60 -70 MNOK i Vestre Viken. Vedlikeholdet i Vestre Viken HF overstiger dette 
beløpet da det her må hensynstas at BRK prosjektet skal ivareta vedlikeholdsetterslepet. BRK 
prosjektet løfter tilstandsgraden for bygningsmassen. Det blir viktig at løpende vedlikehold 
prioriteres i fremtiden for å sikre at tilstandsgraden opprettholdes på et høyere nivå.  Eventuelt økt 
behov må vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2020.  
 
Omstillingsbehov 

 
 
Basert på planforutsetninger, herunder forventet produktivitetsforbedring, er det estimert en 
restutfordring på om lag 27 MNOK i 2020, og totalt 126 MNOK i planperioden.  
 
Produktivitetsforbedringene oppnås gjennom tiltak tilknyttet ny teknologi, styrket kompetanse på 
ressursplanlegging, redusert sykefravær og reduserte feil/avvik i pasientbehandlingen.  Ytterligere 
tiltak, for å sikre kravene til egenfinansiering av nytt sykehus og investeringsnivået for øvrig, bygger 
på reduksjon av gjestepasientkostnader, reduksjon av forbruk på rehabiliteringstjenester, samt mer 
effektiv utnyttelse av eiendomsmassen.  

MNOK 2020 2021 2022 2023
Endring lønn sfa aktivitetsvekst 24 21 21 21
Endring varekost sfa aktivitetsvekst 9 8 8 7
Stråleterapi - etablering 2 0 1 2
Avskrivninger sfa nye investeringer 0 25 24 20
Mottaksprosjekt og flyttekostnader NSD 0 10 40 30
Endret netto finanskostnader -5 -4 -5 -7 
SUM kostnadsendringer sfa planlagte drift 31 60 89 73

MNOK 2020 2021 2022 2023
Inngangsfart 255 254 267 262
Økning driftsfinansiering 78 79 86 88
Kostnadsendring eksogene forhold -76 -38 -36 -41 
Kostnadsendring som følge av planlagte drift -31 -60 -89 -73 
SUM 227 234 228 237
Resultatkrav ØLP 2020-2023 254 267 262 268
Utfordringsbildet -27 -33 -34 -32 
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Strategisk plan 2019 – 2022 danner grunnlag for de aktiviteter som iverksettes i planperioden. Dette 
omfatter konkrete planer tilknyttet ny teknologi, med særskilt prioritering av avstandsoppfølging, økt 
samvalg og brukermedvirkning, økt samhandling med kommuner og mellom egne sykehus med fokus 
på standardisering, beste praksis og rett ressursbruk. Studier bl.a. fra Sverige og Danmark viser at 
tiltak innen avstandsoppfølging har potensiale for økonomisk effekt relativt raskt, noe som Vestre 
Viken allerede har erfart gjennom bruk av videokonsultasjoner på habiliteringsområdet. Våren 2019 
etableres et program for medisinsk avstandsoppfølging i foretaket for å intensivere innsatsen på 
dette området. 
 
Reduksjon av feil og utilsiktede hendelser i pasientbehandlingen er et viktig satsingsområde. 
Foretaket har igangsatt flere aktiviteter som støtter opp under dette formålet. Dette omfatter blant 
annet innføring av grønt kors, program for kontinuerlig forbedring, forløpsplanlegging og etablering 
av pakkeforløp, etablering av NEWS score, MIG team, samt innføring av elektronisk kurve. 
Gjennomføring av disse satsingene forventes å bidra til færre innleggelser, reduserte liggetider for 
enkelte pasientgrupper, redusert overbehandling og overdiagnostikk, økte inntekter og lavere 
bemanningskostnader fordi færre skades og blir liggende på sykehusene.  
 
Bemanningskostnader er en viktig kostnadsdriver. Kompetanse på ressursplanlegging skal styrkes i 
planperioden. Innsatsteam bestående av spesialkompetanse på GAT og ressursplanlegging, i 
samarbeid med controllere, bistår kliniske avdelinger i planlegging og oppfølging. Modellen for 
oppfølging og reduksjon av sykefravær som ble gjennomført i klinikk for intern service i 2018 tas i 
bruk også i andre klinikker. Det er en målsetting av sykefraværet skal reduseres med minimum 1 % i 
planperioden.  
 
Foretakets samlede aktiviteter tilknyttet logistikk utover pasientlogistikken ble kartlagt og vurdert i 
2017. Implementering av forslagene til optimalisering ble utsatt i påvente av innføring av regional 
ERP. Prosjektet tas nå videre og forventes å bidra til en samlet besparelse på om lag 5 MNOK pr år. 
Foretaket har for tiden en langt høyere bemanning enn planlagt på forvaltning av regional ERP. Det 
forventes at forbedringsprosjektene i regi av HSØ og Sykehuspartner iverksettes som planlagt og får 
effekt fra 2020 slik at bemanningen på artikkelforvaltning og faktura kan tas ned til normalt nivå. 
Merkostnadene fra Sykehuspartner fra 2020 på om lag 20 MNOK tilknyttet regional ERP vil måtte 
dekkes inn gjennom effektivisering. Det er så langt ikke identifisert gevinster for foretaket som følge 
av løsningen.  
 
Regional løsning for klinisk logistikk, inkludert selvinnsjekk, betalingsløsninger og elektroniske tavler, 
er forventet implementert i planperioden. Dette blir et viktig verktøy i arbeidet med å sikre rett 
ressursdisponering og en mer effektiv pasientlogistikk i foretaket.  Økonomiske gevinster ved 
innføring er foreløpig ikke konkretisert.  
 
Gevinstrealiseringsplan nytt sykehus danner grunnlag for utviklingen i ØLP utover planperioden. I 
planperioden er det først og fremst kostnader forbundet med mottaksprosjektet som inntreffer.  
 
Inntekter fra salg av Drammen sykehus og Blakstad sykehus i ØLP bygger på foreliggende takster 
basert på dagens regulering av eiendommene. Det er et godt samarbeid med Drammen kommune 
om salget av Drammen sykehus. I fellesskap er det utlyst en arkitektkonkurranse for utvikling av 
eiendommen. Dette betyr at salgssummen kan bli vesentlig høyere enn det som er forutsatt i ØLP. 
Når det gjelder Blakstad sykehus er det gitt innspill til Asker kommune om kommuneplanens 
arealdel. Foretaket planlegger å engasjere arkitekt også for dette området for å bidra til at Asker 
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kommune revurderer kommuneplanens arealdel. Det er betydelig potensiale for økt salgsverdi om 
området omreguleres til boligformål. Salgsgevinstene inntreffer i ØLP etter planperioden.  
 
I forbindelse med nytt sykehus etableres mottaksprosjektet i 2019. Det fastsettes resultatmål for 
hver enhet som skal inn i nytt sykehus, i tillegg til resultatmål tilknyttet den samhandling som oppnås 
ved samlokalisering i nytt bygg. Gevinstplanene vil følges tett opp fremover for å sikre at 
resultatmålene oppnås.  
 
Endret tjenestetilbud 
VVHF ivaretar fortsatt funksjoner som bør vurderes i en prioriteringssammenheng. Arbeidet med 
gjennomføring av samhandlingsreformen må videreføres.  
 
VVHFs bruk av andre sykehus er fortsatt relativt høy sammenlignet med andre foretak. Med de tiltak 
som blant annet gjøres på investeringssiden har foretaket som mål å redusere dette overforbruket. 
ØLP forutsetter en gradvis reduksjon i kjøp av helsetjenester innenfor regionen, samt en reduksjon i 
bruk av privat rehabilitering i plan perioden.  
 
Det er planlagt kompenserende tiltak for å sikre trygg tilgang på helsetjenester i Kongsbergregionen 
etter nedleggelsen av akuttkirurgien i Kongsberg.  
 
Eiendomsutvikling og arealeffektivisering 
VVHF er geografisk spredd og bærer bygningsmessig preg av historikken med sammenslåing av flere 
sykehus. Eiendomsporteføljen er betydelig og kostnadskrevende med dagens struktur. Det er også en 
rekke uhensiktsmessige bygninger. Det er etablert en ordning med internhusleie fra og med 2018. 
Denne ordningen vil utvikles videre for å gi incitament til ytterligere effektivisering. Utvikling på 
eiendomsområdet er en viktig forutsetning for å nå resultatmålene i den kommende perioden. Dette 
vil nødvendigvis også kreve investeringer som sikrer bedre utnyttelse av bygningsmassen som ønskes 
videreført.  
 
Resultatutvikling ØLP 2020 – 2023 

 
 

MNOK 2020 2021 2022 2023
Inngangsfart 255 254 267 262
Økning driftsfinansiering 78 79 86 88
Kostnadsendring eksogene forhold -76 -38 -36 -41 
Kostnadsendring som følge av planlagte drift -31 -60 -89 -73 
Omstillingskrav 27 33 34 32
Resultatkrav ØLP 2020-2023 254 267 262 268
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Oppsummering av tiltak for å sikre oppnåelse av resultatmålene i planperioden (årlige 
resultatendringer):  

 
 
Opprettholdelse av resultatmål i planperioden forutsetter at omstillingstiltakene gir forventede 
effekter.  Det er risiko knyttet til denne forutsetning.  Resultater som uteblir vil redusere likviditet og 
investeringsnivå tilsvarende.   
 
Forslag til investeringsrammer 2020 – 2023 
Investeringsrammene bygger på gjeldende ØLP med mindre justeringer.  Investeringsrammen 
forutsetter at resultatmål oppnås.   
 
Det foreslås følgende investeringsrammer for planperioden 2020-2023: 

 
  
Det er store behov for å oppgradere de somatiske sykehusene som ikke omfattes av NSD. Både 
Ringerike, Bærum og Kongsberg sykehus krever større oppgradering av bygningsmassen for å kunne 

MNOK 2020 2021 2022 2023 SUM Ansvar
Gjestepasient kostnader - økt egendekning 10 10 5 5 30 Fagdirektør og 

klinikkdirektører
Rehabiliteringskostnader - rammetrekk 0 10 10 10 30 Fagdirektør
Arealeffektivisering - pågående eiendomstrategi 5 5 10 Direktør KIS
Reduksjon av feil/utilsiktede hendelser i 
pasientbehandling

5 5 10 10 30 Klinikkdirektører

Bedre utnyttelse av samlet kapasitet på tvers av 
sykehusene

5 5 10 Klinikkdirektører og 
fagdirektør

Redusert sykefravær 1 % fra dagens situasjon i 
løpet av planperioden

5 5 5 5 20 Klinikkdirektører

Ressursstyring/innsatsteam 4 4 5 5 18 Dir. kompetanse og dir. 
økonomi

Samordning logistikk i sykehus - vareforsyning og 
interne servicetjenester

3 3 6 Dir. økonomi og dir. KIS

Digital utsendelse av brev - business case HSØ 4 4 Dir. teknologi, fagdir.  
og dir. KIS

Avstandskompenserende teknologi 1 2 2 2 7 Dir. teknologi og 
klinikkdirektører

Innføring av system for kliniske logistikk 3 3 6 Dir. teknologi og 
klinikkdirektører

SUM tiltak 33 51 45 42 171
Omstillingsbehov 33 33 34 31 131
Avvik 0 18 11 11 40

MNOK 2020 2021 2022 2023
BRK-prosjektet 60 60 60 137
Bærum BUP 12 0 0 0
PHR 10 10 10 10
Ambulanser 17 17 17 17
MTU 100 100 80 80
Mammografibuss 20 20 0 0
IKT 20 20 20 20
Egenkapital innskudd pensjon 25 25 25 25
Annet (grunnutrustning, klinikk disp mm) 50 50 50 20
Sum investeringer 314 302 262 309

Herav finansiert med finansiell leasing 35 35 15 15
Herav finansiert med egen likviditet 279 267 247 294
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ha en forsvarlig drift i årene framover. Styret behandlet sak om vedlikeholdsprogram på styremøte 
9.mai 2016, og vedtaket om oppgradering av BRK er videreført i denne leveransen av ØLP. 
Vedlikeholdsprogrammet er planlagt gjennomført i perioden 2017-2027 med en samlet ramme på 
1,6 mrd (2017 kroner), hvorav den andel som er vedlikehold behandles som driftskostnad.   
 
BRK anskaffelser fordelt på investering og drift 

 
 
I forbindelse med BRK-programmet er det også lagt inn flytting av Bærum BUP til sykehuset i Bærum. 
Prosjektet må forseres på grunn av en rekkefølgeeffekt og dette er hensyntatt i fjorårets og årets 
rullering av ØLP, slik at det ble tildeling av investeringsmidler for BRK i både 2019 og planlagt inn i 
2020. 
  
Viktige tiltak i strategisk plan er 2019-2022 å ta i bruk ny teknologi og å forenkle og standardisere 
teknologiske løsninger. Investeringer i lokale IKT-prosjekter er opprettholdt fra tidligere års ØLP med 
20 MNOK årlig til dette formålet.  Det er i tillegg lagt til 4 MNOK pr år i driftskostnader i planperioden 
for å ta høyde for økt aktivitet med lokale IKT-prosjekter.   Foretaket vil vurdere investeringstakten 
på teknologiinvesteringer i forbindelse med de kommende års budsjettprosesser og årlige rullering 
av ØLP, blant annet basert på kost/nytte-vurderinger hvor det kan vise seg nødvendig å ta en initiell 
investerings- og driftskostnad for å oppnå mer langsiktige gevinster.    
 
Investeringer i MTU er opprettholdt fra tidligere års ØLP og viser en reduksjon fra 2022. I nytt 
sykehus er det forutsatt en medflyttingsgrad av MTU på 29 %, og detaljplanleggingen av dette pågår. 
Foretaket vil vurdere investeringstakten i MTU i forbindelse med de kommende års 
budsjettprosesser og årlige rullering av ØLP.  
 
Eventuelle tilleggskostnader til byggnær IKT og MTU som direkte følge av BRK-programmet er ikke 
hensyntatt og må dekkes innen potten «Annet».      
 
VVHF har i dag fire mammografibusser som må skiftes ut i ØLP perioden. Dette er en nasjonal 
ordning som administreres av Vestre Viken HF med refusjoner som fullt ut finansierer drifts- og 
kapitalkostnadene. Om lag 20 % av alle screeningundersøkelser i Norge gjøres på disse bussene.  Det 
er inngått en dialog med Helse Sør-Øst for å avklare eventuell videreføring av dette tilbudet og sikre 
at økonomisk kontraktsmessige forhold blir avklart før anskaffelsesprosess igangsettes. I ØLP 2020-
2023 er det forutsatt anskaffelse av 2 nye mammografibusser, en i 2020 og en i 2021. Anskaffelse av 
mammografibusser forutsettes finansiert med finansiell leasing.   
 
Det forutsettes at investeringer i 2020 finansieres av finansiell leasing med 15 MNOK pr år i tillegg til 
mammografibussene.  Finansiell leasing skal benyttes primært til å finansiere ambulanser.   
 
Positive resultater i årene frem mot 2025 vil være avgjørende for foretakets evne til å bære 
kapitalkostnader fra fremtidige investeringer i nytt sykehus, samt oppgraderinger av Ringerike, 
Kongsberg og Bærum sykehus. Styret har tidligere gitt uttrykk for en ønsket fremskynding av denne 
investeringsplanen slik at den er sluttført samtidig med innflytting i nytt sykehus. ØLP 2020 – 2023 
viderefører investeringstakten fra forrige års ØLP.  
 

MNOK 2020 2021 2022 2023
BRK-prosjektet investeringer 60 60 60 137
BRK vedlikehold over drift 76 76 76 76
Total BRK anskaffelser 136 136 136 213
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Driftskredittrammen er for tiden på 1,6 MRD og har ligget fast de senere årene, kun justert for 
svingninger i pensjonspremiebetalinger. Det forutsettes ingen endringer i pensjon i ØLP 2020-2023. I 
rulleringen av ØLP som ligger til grunn for styrets behandling har administrasjonen vurdert 
likviditetsutviklingen fra 2026 og fremover. Utnyttet trekk på tilgjengelig kredittrammer vil gradvis 
reduseres frem til 2024 for deretter å øke frem mot toppåret 2032. Beregningene viser et behov for 
en kredittramme på 1,95 MRD målt i 2019-kroner i 2032, dvs. en overskridelse av dagens ramme på 
350 MNOK.   
 
Risiko og forbehold i saksfremlegget 
 
Godkjenning i HSØ 
ØLP er rapportert HSØ 23. april og korrigert noe etter tilbakemelding fra HSØ 25.april. Det er avtalt 
oppfølging av ØLP med HSØ i dialogmøte 2. mai. Det må følgelig tas forbehold om eventuelle krav til 
korreksjoner i foreslått ØLP i dette møtet.  
  
Lokale IKT kostnader i foretaket som følge av regionale prosjekter 
Mottak og innføring av regionale IKT prosjekter og regional infrastrukturmodernisering og 
sikkerhetsløsninger (STIM og ISOP) forventes å påføre foretaket lokale kostnader både til investering 
og drift. Det forventes at noen av disse kostnadene vil være varige, eksempelvis til forvaltning av 
løsningene. Det må også påregnes at innføring av nye løsninger vil gi gevinster. Som følge av at dette 
ikke er konkretisert er det heller ikke innarbeidet i ØLP. 
 
Endringer i foretakets opptaksområder og andre rammebetingelser 
Kommunesammenslåingen Sande/Holmestrand vil påvirke foretakets fremtidige 
inntektsforutsetninger i betydelig grad dersom dagens opptaksområder endres. Sammenslåingen av 
Røyken, Hurum og Asker har konsekvenser primært for prehospitale tjenester. Det er foreløpig ikke 
avklart hvilke konsekvenser disse forholdene får for foretaket, men konsekvensene kan bli vesentlige 
for fremtidig økonomi og driftsforutsetninger. Tilsvarende er den pågående dialog om AMK og 
ambulansevirksomheten innad i HSØ av betydning for den fremtidige virksomheten.  
 
HSØ har over lengre tid utredet inntektsfordelingsmodellen innen psykisk helsevern. Resultatene av 
dette er heller ikke endelig avklart. En innføring av ny modell kan bety mye for foretakets fremtidige 
bæreevne. 
 
Mulige konsekvenser av endringer i opptaksområder og andre rammebetingelser er ikke hensyntatt i 
ØLP 2020-2023 men vil innarbeides som en del av budsjettprosess når avklart.   
 
Administrerende direktørs vurdering   
Det fremlagte forslag til ØLP 2020 – 2023 bygger på en ØLP fra forprosjektet for nytt sykehus i 
Drammen behandlet i styret 21.januar 2019, korrigert for kjente endringer.  En viktig endring er 
utsatt kapitalisering av nytt sykehus med et år. Dette medfører en lemping i resultatkravene i 
planperioden som følge av at foretaket kan fordele egen sparing over ytterligere et år. 
Resultatutviklingen og nye kostnader som påføres foretaket vil i sum likevel kreve store omstillinger i 
foretaket de kommende årene. Produktivitetsveksten de senere år og det faktum at VVHF allerede er 
en av de mest kostnadseffektive helseforetak gjør utfordringen desto større. Evne til å gjennomføre 
omstillinger er den mest kritiske faktoren for at VVHF når sine økonomiske mål i planperioden. I 
saken redegjøres det på overordnet nivå for de tiltak som vil iverksettes. Disse må følges opp 
gjennom gode prosesser og nye planvedtak i styret i forbindelse med budsjettet for 2020.   
 



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse: postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 

Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  

3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

Administrerende direktør har i prosessen med ØLP 2020 - 2023 involvert tillitsvalgte og verneombud. 
I dialogmøte 25. april ga tillitsvalgte og verneombud uttrykk for tilfredshet med de reduserte 
resultatkravene.  Realismen i budsjettet er vesentlig styrket som følge av dette. Administrerende 
direktør oppfatter at det er god vilje til å jobbe sammen for å sikre resultatoppnåelse.   
 
Administrerende direktør tilrår styret å vedta fremlagte forslag til vedtak i sak ØLP 2020 – 2023. 
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Saksfremlegg  
 
Strategiplan 2019-2022 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 21/2019 06.05. 2019 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret i Vestre Viken vedtar den fremlagte strategiplanen for 2019-2022. 
 
 
 
 
 

Drammen, 30. april 2019  
 
 

Lisbeth Sommervoll 
Administrerende direktør  

  

Dato:   29. april 2019 
Saksbehandler: Halfdan Aass 
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Bakgrunn 
Styret i Vestre Viken behandlet Utviklingsplan 2035 i styremøte 3. mai 2018, sak 25/2018.  
Samtidig ble det vedtatt at det med grunnlag i utviklingsplanen skulle utarbeides en strategiplan 
med planhorisont for de neste fire år. Mandat for strategiarbeidet ble vedtatt av stryet i sak 
37/2018. Strategiplan 2019-2022 ble første gang behandlet i styret i møte 25. februar 2019, sak 
7/2019. Styret fant at strategiplanen i det store og hele svarte på oppdraget fra styret. Det ble 
ønsket en endelig behandling av strategiplanen samtidig med behandling av økonomisk 
langtidsplan for neste periode 2020-2023. En konkretisering av hvordan de økonomiske målene 
skal nås anses som særdeles viktig gitt de store investeringene som ligger foran for foretaket. 
Styret ønsker også å følge opp strategiplanen med dypdykk i utvalgte områder. Det ble gjort 
følgende vedtak i saken: «Styret i Vestre Viken tar den fremlagte strategiplanen for 2019-22 
foreløpig til orientering.» 
 
I tråd med styrets vedtak legges strategiplanen fram sammen med økonomisk langtidsplan.  
 
Saksutredning 
Styrende dokumenter og rammer for strategiplanen er: 

• Utviklingsplan 2035 for Vestre Viken  
• Regional utviklingsplan 2035 Helse Sør-Øst 
• Økonomisk langtidsplan 2019-22, styresak 23/2018 
• Nytt sykehus Drammen, styresak 02/2019 
• Vedlikehold og oppgradering av sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg,  

styresak 30/2017 
• Oppdrag og bestilling for Vestre Viken 2019 
• Tidligere vedtatte delstrategier 

 
Strategiplanen er utformet som et såkalt driverdiagram med ett driverdiagram for hvert av de 
seks målområdene i utviklingsplanen. Venstre kolonne angir målet, midtre kolonne 
(primærdriver) beskriver hvordan Vestre Viken skal komme dit, mens kolonnen til høyre 
(sekundærdriver)beskriver hva som skal gjøres. Grønne bokser er tiltak som skal prioriteres i 
2019, som er fulgt opp med konkrete bestillinger i driftsavtaler til klinikkene og oppdrag til 
stabene. Tiltak videre er konkretisert i økonomisk langtidsplan for 2020-2023, jfr. sak 20/2019, 
og vil bli ytterligere operasjonalisert i handlingsplaner for 2020.  
 
Korte strategier for kompetanse, HMS, teknologi og innovasjon er vedlagt strategiplanen.   
 
Administrerende direktørs vurderinger 
Utviklingsplan 2035 beskriver hvordan Vestre Viken skal utvikle helsetjenestene.  
Vestre Viken skal skape pasientens helsetjeneste med høyt faglig nivå, god kvalitet og 
pasientsikkerhet samtidig som foretaket sikres en bærekraftig økonomi. Strategiplan 2019 – 
2022 angir hvordan foretaket skal arbeide de neste årene for å nå målene. Planen må ytterligere 
konkretiseres i handlingsplaner. For 2019 er tiltak fulgt opp med konkrete bestillinger i 
driftsavtaler med klinikkene og oppdrag til stabene. Tiltak er videre omtalt i økonomisk 
langtidsplan og vil bli ytterligere operasjonalisert inn mot 2020.  
 
På denne bakgrunn anbefaler adm. direktør styret om å vedta den foreliggende strategiplanen 
for 2019-2022. 
 
Vedlegg: 
 

1. Strategiplan 2019-2022 Strategiplan 2019-2022 med ensiders 
vedlegg: 

2. Teknologistrategi 
3. Kompetansestrategi 
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4. HMSstrategi 
5. Innovasjonsstrategi 
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Strategiplan 2019–2022 



Mål i utviklingsplan 2035 

 

 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 

Pasientens helsetjeneste 



Mål 1 
Styrke 

pasienten 

Brukerutvalget skal gi 
systematiske tilbake-

meldinger på tjenestene 

Brukernes erfaringer skal  
være en selvfølgelig del 
av all tjenesteutvikling 

Alle medarbeidere  
skal møte pasient  
og pårørende med 

respekt 
 

Kommunikasjon 
mellom pasient og 
helsepersonell skal 

være likeverdig 

Alle klinikker tar i bruk kommunikasjons-
programmet «4 gode vaner» 

Alle pasienter møter  helsepersonell  
som praktiserer prinsippene for samvalg 

Brukerrepresentanter deltar i viktige 
utviklings- og beslutningsprosesser 

Brukerrepresentanter deltar i   
lederutviklingsprogrammet 

Vestre Viken tar i bruk metodikk for 
tjenestedesign 

Brukere med erfaringskompetanse deltar  
i arbeidet med kontinuerlig forbedring 



Mål 2  
 

Skape trygge 
og helhetlige 
pasientforløp 

Tilbudet til barn og unge  
skal være helhetlig og 
sammenhengende 

Helsetjenestene skal være 
likeverdige 
  

Tjenestene skal ta hensyn 
til hva som er viktig for 
pasienten og hvor det er 
best for pasienten å være 
  

Nye arbeidsformer skal tas  
i bruk for å sikre helhetlige 
tjenester 

Sykdomsbyrde og tidlig død 
hos pasienter med psykiske 
lidelser eller rusproblemer 
skal reduseres 

Vestre Viken utreder hvordan vi bedre kan følge opp somatiske  
og livsstilssykdommer til pasienter med psykiske lidelser og rus 

Vestre Viken utvikler samarbeid for å styrke behandlings- 
tilbudet til pasienter med både somatisk og psykisk sykdom 

Vestre Viken samarbeider med kommunene om helhetlige og 
sammenhengende tjenester til barn  under barnevernets omsorg 

Vestre Viken tar i bruk mobil og avstandskompenserende  
teknologi som hjemmemonitorering og arenafleksible løsninger 

Psykisk helse og rus  utvider kapasiteten på fleksible oppsøkende tjenester  
for alvorlig psykisk syke med behov for samtidige tjenester (FACT) 

De somatiske klinikkene etablerer samarbeid med kommunene om  
helhetlige og sammensatte tjenester til pasienter med store behov (FAST) 

Alle pasienter skal ha en 
plan for hva vi har tenkt å 
gjøre 
  

Den som skal følge opp 
helsehjelpen skal motta 
nødvendig informasjon 

Ingen skal komme til skade 
  

Risikostyring skal bidra til 
bedre pasientsikkerhet 

Vestre Viken inviterer kommunene til nærmere samarbeid om tjenestene til 
barn med sammensatte komplekse lidelser og behov for livslang tilrettelegging 

Alle bruker Grønt kors 

Alle seksjoner bruker tavler 

Vestre Viken har innarbeidet rutiner som sikrer at alle pasienter har en plan 

De somatiske klinikkene og klinikk  medisinsk  
diagnostikk  forbedrer kvaliteten i pakkeforløp kreft 

Vestre Viken styrker arbeidet med kontaktlege  
og koordinator for pasienter med særskilte behov 

Klinikk psykisk helse og rus gir all behandling i form av pakkeforløp 



Mål 3 
 

Styrke 
samhandling 
og nettverk 

Vestre Viken skal  
følge beste praksis 

Vestre Viken skal legge  
til rette for riktig bruk av 
rehabiliteringsressursene Vestre Viken inviterer fastlegene til samarbeid om felles 

henvisningskriterier til privat spesialistrehabilitering 

Vestre Viken etablerer felles kriterier for  
henvisning til privat spesialistrehabilitering 

Vestre Viken samarbeider om  
prosjektene Helse og arbeid 

Vestre Viken arbeider systematisk med å  
standardisere og redusere uønsket variasjon 

Klinikkene gjennomgår i samarbeid  
fagtilbudene på prioriterte områder 

Vestre Viken skal 
etablere gode faglige 

møteplasser og nettverk 

Vestre Viken samarbeider med Kommunene  
om utvikling av gode samhandlingsarenaer  
og faglige møteplasser 

Vestre Viken styrker teknologi- 
samarbeidet med kommunene 

Vestre Viken etablerer faglige nettverk  
og fagråd på prioriterte områder 



Mål 4 
 

Forbedre 
pasient-

behandlingen 
gjennom 

forskning, 
innovasjon  

og teknologi 

Vestre Viken skal øke 
innovasjonsaktiviteten 

Vestre Viken tilrettelegger for  tjenesteinnovasjon 

Vestre Viken skal bruke potensialet i nytt sykehus i 
Drammen og etablere konkrete innovasjonsprosjekter 

Vestre Viken samarbeider med kommuner, andre 
helseforetak, akademia og næringsliv om innovasjon 

Vestre Viken skal øke 
forskningsaktiviteten 

Klinikkene øker andel pasienter  
som er inkludert i klinisk forskning 

Klinikkene tilrettelegger for økt forskningsaktivitet 

Klinikkene inkluderer brukere i forskningsaktiviteten 

Vestre Viken skal ta  
i bruk ny teknologi 

Klinikkene bruker digital samhandling på tvers av 
forvaltningsnivåene og mellom helseforetakene i HSØ 

Vestre Viken etablerer program for å  
ta i bruk medisinsk avstandsoppfølging 

Vestre Viken forbedrer sin  
evne til å ta i bruk ny teknologi 

Klinikkene deltar aktivt i innføring av elektronisk kurve 



Mål 5  
 

Sikre 
personell 
med rett 

kompetanse 

Forbedringsarbeid skal 
være integrert i alt vi gjør 

Vestre Viken skal bidra i  
utdanning av helsepersonell 

Vestre Viken implementerer ny spesialistutdanning for leger 

Vestre Viken utvikler og styrker samarbeidet  
med utdanningsinstitusjonene  

Program for kontinuerlig forbedring skal følges opp for  
å styrke kapasitet og kompetanse i forbedringsarbeid 

Vestre Viken skal være 
en lærende organisasjon 

Medarbeidere tar  i bruk ny kunnskap og nye arbeidsmetoder 

Alle medarbeidere bidrar til at pasientene bedre  
kan ta ansvar for egen helse og behandling 

Vestre Viken etablerer et felles system  
for simulering og ferdighetstrening  

Vestre Viken utreder fremtidig valg av system for 
planlegging, styring og dokumentasjon av kompetanse 

Vestre Viken følger opp rekrutterings- 
svake områder med konkrete tiltak 

Vestre Viken skal ha 
ledere som utøver 

forpliktende lederskap 

Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring styrer vårt arbeid 

Vestre Viken etablerer helhetlig system for lederoppfølging 

Vestre Viken har en kultur hvor vi lærer  
av feil gjennom aktiv oppfølging av avvik 

Vestre Viken bruker ForBedring i arbeid med 
pasientsikkerhet og helse, miljø og sikkerhet 



Mål 6 
 

Sikre 
bærekraftig 

økonomi 

Vestre Viken skal  
utvikle virksomheten 

Vestre Viken vurderer egen konkurranse- 
dyktighet innen prioriterte områder 

Vestre Viken gjennomfører tiltak for å redusere innkjøps-
kostnader, herunder ubegrunnet forbruk av gjestepasient-
kostnader og kjøp av rehabiliteringstjenester 

Vestre Viken gjennomgår den samlede  
behandlingskapasiteten og fagkompetansen 

Vestre Viken skal  
følge beste praksis 

Vestre Viken arbeider systematisk med å  
standardisere og redusere uønsket variasjon 

Vestre Viken har aktiv risikostyring 
 – ingen skal komme til skade 

Vestre Viken bruker avvikssystemet til læring og forbedring 

Vestre Viken forenkler og standardiserer teknologiske løsninger 

Vestre Viken følger opp prosjektene nytt sykehus  
i Drammen og BRK (Bærum, Ringerike, Kongsberg) 

Vestre Viken vurderer bruk av bygnings- 
masse og avhender eiendom i tråd med plan 

Vestre Viken øker bruk av avstandskompenserende teknologi 

Vestre Viken fremmer helse gjennom miljøvennlig drift 

Vestre Viken etablerer mottaks- 
prosjektet nytt sykehus Drammen 

Vestre Viken skal  
utvikle og vedlikeholde 

eiendomsmassen 



Vedlegg 

• Teknologistrategi 
• Kompetansestrategi 
• HMS-strategi 
• Innovasjonsstrategi 



 

 

Teknologistrategi 
Vestre Viken helseforetak 

2019-2022 
 
Teknologi er et helt sentralt virkemiddel for å skape pasientens helsetjeneste og oppnå Vestre 
Vikens overordnede målsettinger slik disse er beskrevet i utviklingsplan 2035.  
 
For å oppnå de overordnede målene er det for teknologiområdet behov for å iverksette strategiske 
tiltak innen seks innsatsområder de neste fire årene. Mål og tiltak er oppsummert under og 
nærmere beskrevet i dokumentet «Teknologistrategi, Vestre Viken helseforetak, 2019-2022». 
 

Innsatsområde Mål Tiltak 

 

Raskere oppnå effekt 
for å yte bedre 
helsetjenester 

• Forbedre interne beslutningsprosesser 
• Etablere veileder for å ta i bruk teknologi 
• Heve teknologikompetansen 
• Etablere testarenaer 

 

Integrerte, 
brukervennlige og 
driftssikre løsninger 

• Bidra i regional infrastrukturmodernisering  
• Redusere uønsket variasjon i utstyr og 

applikasjoner 
• Økt fokus på virksomhetsarkitektur og dataflyt 

 

Trygge og helhetlige 
helsetjenester 
nærmest mulig 
pasienten 

• Etablere program for medisinsk 
avstandsoppfølging 

• Legge til rette for mobile sikkerhetsløsninger, 
arbeidsflate og applikasjoner 

 

Realisere nytt sykehus 
og optimalisere 
teknologi 

• Utnytte potensiale for innovativ 
teknologiutvikling 

• Sikre felles teknologiutviklingsprosjekter 
• Teste og pilotere i eksisterende sykehus 

 

Oppnå rask og 
innovativ utvikling 
gjennom samarbeid 

• Etablere løsninger for samhandling 
• Etablere samarbeid med helseforetak, 

næringslivet, teknologiklynger, akademia og 
kommuner 

• Heve kompetansen på innovative anskaffelser 

 

Sikre 
teknologiutvikling  
i tråd med behov 
 

• Styrke porteføljestyring 
• Etablere teknologinettverk i foretaket 
• Bedre overgang fra prosjekt til drift / forvaltning 
• Heve kompetansen på prosjektmetodikk 

 
 



 
 

Kompetansestrategi for Vestre Viken 2019–2022 

Satsingsområde Mål Strategiske tiltak 
 

Fagkompetanse, ny 
kunnskap og nye 
arbeidsmetoder for å 
utvikle pasientens 
helsetjeneste. 

Styrke pasientens 
helsetjeneste - 
pasientperspektiv  
og bruker- 
medvirkning. 
 

• Styrke ansattes kompetanse på brukermedvirkning.  
• Utvikle felles rammeverk og prinsipper for god og 

effektiv kommunikasjon mellom pasient og 
helsepersonell. 

• Bedre muligheten for pasientens egen oppfølging og 
overvåking av sykdom  
 

 
 

Ta i bruk teknologi  
- forbedre 
kompetanse. 

• Gjennomgå og forbedre Læringsportalen. 
• Gjennomgå, forbedre og etablere et system for 

simulering og ferdighetstrening. 
 

 Tilrettelegge for 
samordning og 
følge medisinsk 
utvikling. 

• Etablere fagnettverk innen alle hoved-spesialiteter 
med representanter for yrkesgrupper som behandler 
pasientgruppene. 
 

 Vestre Viken skal  
være en lærende 
organisasjon. 

• Styrke alle yrkesgruppers kompetanse  
i systemet for kontinuerlig forbedring.  

• Tilrettelegge for mer læring fra klinisk praksis. 
 

En faglig attraktiv 
arbeidsplass. 

 
 
 

Utvikle system  
for kompetanse-
planlegging og  
sammensetning. 

• Anskaffe og utvikle lederverktøy  
for kompetanseplanlegging. 

• Sørge for at det utvikles individuelle 
kompetanseplaner, samt planer på seksjon-, avdeling- 
og klinikknivå.   
 

 
 

 

Forbedre 
kompetanse- 
utvikling. 

• Tilrettelegge for karriereløp, både generelt og for 
grupper det er utfordrende å rekruttere. 

• Utvikle eller anskaffe en forbedret metodikk for 
rekruttering. 
 

 Arbeide med 
omdømmebygging. 

• Gjøre bedre kjent gode resultater, forskning, faglige 
utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. 
 

Utdanning av 
helsepersonell. 

Samarbeide  
bedre med 
utdannings-
institusjonene. 

• Utvikle bedre og mer omfattende samarbeid med 
utdanningsinstitusjonene om utdanning av 
helsepersonell. 

• Sørge for tilgang på sårbar kompetanse. 
   

 Forbedre praksis. 
 
 

• Legge til rette for at flere ansatte innen relevante 
faggrupper har god veilederkompetanse. 

 Kompetansetilgang • Innføre et system for å skaffe kompetanse det er 
mangel på. Systemet skal bidra til kunnskapsbaserte og 
forankrede tiltak i dette arbeidet.  
 

 



 
 

HMS-strategi for Vestre Viken 2019–2022 
 
Hovedmål:  
Vestre Viken skal gjennom et systematisk HMS-arbeid skape trygge sykehus. HMS-arbeidet skal 
forebygge ulykker, miljø- og helseskader, understøtte sikkerhetskultur, trygge pasientforløp og 
helsefremmende arbeidsplasser. 
 
Innsatsområde      Strategiske tiltak  

 
Forbedringsarbeid • utnytte all kunnskap som ligger i avvikssystemet Synergi gjennom analyse av 

årsaker og sammenhenger 
• bruke ForBedring aktivt som verktøy i forbedringsarbeid innenfor HMS og 

pasientsikkerhet 
• lære av uønskede hendelser, avvik og tilsyn ved å sørge for samhandling og 

læring på tvers i organisasjonen 
• sikre at det er trygt å si ifra om feil og mangler 
• arbeide med å sikre et godt, trygt og medvirkende arbeidsmiljø  
• utvikle risikostyring med tydelig sammenheng mellom HMS og 

pasientsikkerhet 
 

Sikring  
 

• etablere sikringstiltak tilpasset risikonivå som ivaretar både ansatte og 
besøkendes trygghet til enhver tid, samt beskyttelse av materielle verdier 

• sikre responskapasitet til akutte hendelser hvor ansattes eller pasienters 
sikkerhet er truet 
 

Vold og trusler • forebygge vold og trusselhendelser 
• legge til rette for nødvendig opplæring i håndtering av vold og 

trusselsituasjoner 
• sikre at ansatte og pasienter i akutte situasjoner får nødvendig hjelp og 

oppfølging 
 

Helsefremmende 
arbeidsplass 

• styrke det helsefremmende HMS-perspektivet gjennom forebyggende 
arbeidsmiljøarbeid 

• skape en helsefremmende arbeidsplass ved å vurdere arbeidsbelastning, 
arbeidstid, jobbintensitet, motstridende krav og ineffektiv kommunikasjon 

• videreutvikle tilbakemeldingskultur og samarbeidsrelasjoner i linja for å 
forebygge destruktive konflikter, mobbing og trakassering 

 
Fysisk 
arbeidsmiljø 

• sørge for at alle ansatte får nødvendig opplæring og instruksjon til å utføre 
sine arbeidsoppgaver uten økt risiko for skader  

• arbeide for at ansatte ikke utsettes for helseskadelige faktorer gjennom sitt 
arbeid (inneklima, kjemikalier, stråling, biologiske faktorer, ergonomiske 
belastninger  mm.) 

• gjennomføre jevnlig ettersyn og vedlikehold av de branntekniske og elektriske 
installasjonene, slik at de til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene  

 
Ytre miljø • fremme god helse gjennom miljøvennlig drift ved å følge opp vår Miljøpolicy 

 

http://ehandbok/document/38075


 

Innovasjonsstrategi 2019–2022 
 

Vestre Viken skal ha en kultur der innovasjon er en integrert del av helsetjenesten. 
 

Foretaket skal tilrettelegge for forskningsdrevet og behovsdrevet innovasjon. Innovasjonene kan 
være: 

• tjenesteinnovasjoner – utviklingen av nye behandlingsopplegg, prosesser og 
arbeidsformer eller vesentlig forbedring av disse 

• produktinnovasjoner – utvikling av nye produkter eller vesentlig forbedring av allerede 
eksisterende produkter 

 
Mål Tiltak 

Innovasjon skal føre til en bedre og 
mer effektiv helsetjeneste 
 

• Involvere brukere for å øke relevans, nytte og kvalitet  
• Øke utnyttelse av ideer for bedre pasientbehandling 
• Søke om ekstern finansiering av 

innovasjonsprosjekter 
• Etablere infrastruktur for idéfangst, prosjektstyring 

og deling av innovasjonsprosjekter  
• Flere innovative anskaffelser  
• Utvikling av tekniske plattformer som muliggjør 

innovasjon 
• Øke forskningsbasert innovasjon 

Vestre Viken skal fremme 
innovasjon og nytenkning 

• Ideer skal bli systematisk vurdert 
• Styrke innovasjonskulturen  
• Ledere skal tilrettelegge for innovasjon 
• Styringslinjer, ansvar og roller knyttet til innovasjon i 

foretaket skal videreutvikles 
• Etablere innovasjonsnettverk 
• Innovasjon skal implementeres i styrende 

dokumenter  
• Øke kompetansen på innovasjon blant ansatte 

Vestre viken skal legge til rette for 
innovasjonssamarbeid med 
eksterne aktører, inklusiv 
næringsliv 
 

• Utvikle innovasjonsprosjekter med kommuner, 
universiteter, andre helseforetak og næringslivet 

• Innovasjonspartnerskap skal vurderes 
• Tydeliggjøre innovasjon i samarbeidsavtaler  
• Satse på innovasjon i nytt sykehus Drammen og i 

oppgradering av de andre somatiske sykehusene, i 
samarbeid med eksterne aktører og næringsliv 

• Etablere og tilrettelegge for helseklynger for 
forskning, innovasjon og utvikling med regionale 
aktører 
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Saksfremlegg  
 
Avhending av boligeiendom ved Ringerike Sykehus, 
Arnegårdsveien 11 A – D, 3511 HØNEFOSS, Gnr. 44, Bnr. 28, 0605 Ringerike Kommune 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 22/2019 06.05. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret i Vestre Viken HF godkjenner salg av boligeiendommen Arnegårdsveien 11 A – D, 3511 
Hønefoss, gnr. 44, bnr. 28, 0605 Ringerike.   
 
 
 
 

Drammen, 30. april 2019 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 30. april 2019 
Saksbehandler: Narve H Furnes 
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Bakgrunn  
Saken gjelder avhending av boligeiendommen Arnegårdsveien 11 A – D, 3511 Hønefoss, gnr. 44, 
bnr. 28, i 0605 Ringerike kommune.   
Salget er en del av budsjettforutsetningene for budsjett 2019.  
 

Bilde fra Opak AS       
 
Saksutredning  
Eiendommene omfatter utleieboliger på ca. 250 kvm., med 2 hybelleiligheter i Arnegårdsveien 
11 C, 5 hybelrom i Arnegårdsveien 11 A, B og D, samt enkelte mindre rom. Tomtegrunn skal 
fradeles og forventes å være ca. 1 370 kvm. 
 
Reguleringsmessige forhold 
Eiendommen er i henhold til gjeldende reguleringsplan avsatt til formålet områder med boliger 
med tilhørende anlegg, og det kan bygges store bolighus (boligblokker). Utnyttingsgrad 25 % 
BYA. 
 
Takst/verdivurdering  
Verdivurdering av eiendommen er utarbeidet av Opak AS, rapport datert 27. september 2018, 
verdi NOK 5 850 000,-..  
Eiendommen har en bokført verdi på 1,9 Mnok. Etter salgsomkostninger og 
avhendingskostnader vil det kunne bli en positiv resultateffekt på om lag 3,5 Mnok. 
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Vern  
Eiendommen er ikke vernet i Landsverneplanen for helsesektoren LVPH, og er heller ikke 
omfattet av lokalt vern.  
 
Personalmessige forhold  
Eiendommen benyttes til hybler for vikarer og ansatte ved Ringerike sykehus. Sammen med 
Arnegårdsveien 25, med 14 leiligheter, utgjør dette den kapasiteten som Vestre Viken har ved 
Ringerike sykehus for boliger. I perioden juni til august leies det inn ytterligere kapasitet i 
markedet på grunn av stort vikarbehov. Gjennomsnittlig belegg i 2018 var 58%. Utenom 
perioden juni til august er det sjeldent mer enn 50% belegg. 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Salget av eiendommen er i tråd med Helse Sør-Øst RHF sin målsetting om å effektivisere 
arealbruken og tjenesteproduksjonen i foretaksgruppen.  
 
Belegget på utleieboligene ved Ringerike sykehus er sjeldent mer enn 50%. Derfor kan 
Arnegårdsveien 11 A – D avhendes. Administrerende direktør vil arbeide videre med resterende 
utleiekapasitet for å finne et riktig nivå for fremtiden. Herunder å vurdere om hele behovet skal 
løses ved innleie slik at foretaket ikke eier denne type boliger. 
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at Vestre Viken HF sin eiendom i 
Arnegårdsveien 11 A - D selges og legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og 
forskrifter, samt avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst.   
 
 
Vedlegg: 
 

Takstdokumenter fra Opak AS 27. september 2018. 
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Side 2 av 14 
ID 282  

Oppdrag Taksering av eiendom ved Ringerike sykehus 
Bygningstype Helsebygning 
Oppdragsadresse Arnegårdsveien 11 A -D, 3511 Hønefoss 
Matrikkelnummer 44/28, 3511 Hønefoss 
Hjemmelshaver Ringerike Sykehus HF 
  
 

Mandat 

Etter anmodning fra eier Sykehusbygg HF v/Bo Vegard Bording Grøtvedt har OPAK AS v/Christian 

Kleivene og Thomas R. Johannesen besiktiget overnevnt eiendom for å utarbeide en verdivurdering 

av et rekkehus med 4 boenheter. 

 

Verdivurderingen forutsetter at eiendommen er omregulert til boligformål.  

 

Verdivurderingen skal brukes i forbindelse med avhending.  

 

Dokumenter/opplysninger 

Ingen dokumenter er overlevert 

 

 

 

Vi har i tillegg innhentet følgende opplysninger: 

Eiendomsinformasjon fra Nordeca Insight. 

 

 

 

 

 

 

Befaringen:  

Befaringsdato 24.09.18 

Fra oppdragsgiver Paul Egil Hubred 

Fra OPAK Christian Kleivene og Thomas R. Johannesen 

Ikke besiktiget 2 hybelleiligheter i Arnegårdsveien 11 C 

5 hybelrom i Arnegårdsveien 11 A, B og D 

Enkelte mindre rom 



 

 

Side 3 av 14 
Verdi- og Leievurdering / Mal nr. 40 Versjon A 15.07.2014  
 

Forutsetninger 

Verdivurderingen er basert på følgende forutsetninger: 

 Ikke kontrollert om det er miljøfarlige stoffer i grunn eller bygninger 

 Forurensninger er selgers ansvar 

 Ikke kontrollert om det er tinglyste servitutter eller ledningsnett i grunn 

 Ikke kontrollert ferdigattest, om dagens bruk er tillatt og om det er offentlige påbud 

 Ikke kontrollert fundamentering 

 Ikke foretatt vedlikeholds- og tilstandsvurdering av bygg og tekniske anlegg 

 At ikke besiktiget rom har tilsvarende standard som de besiktigede 

 Eiendommen er regulert til boligformål 

 

Beliggenhet 

Den vurderte eiendommen ligger i Ringerike kommune i 
Buskerud. Administrasjonssenteret Hønefoss er en by 
med om lag 15 000 innbyggere. Byen ligger ca. 60 km 
nordvest for Oslo, ca. 60 km nord for Drammen og ca. 90 
km sør for Gjøvik. Den vurderte eiendommen ligger ca. 2,5 
km sør for Hønefoss sentrum, i tilknytning til Ringerike 
sykehus. Ringerike sykehus er et lokalsykehus for et større 
område, derav Hallingdal, Modum og kommuner i 
Oppland. Universitetet i Sørøst-Norge ligger 1 km nordøst 
for den vurderte eiendommen. 1 km nordvest for den 
vurderte eiendommene ligger et større handelsområde 
langs Dronning Åstas gate. Hønefoss videregående skole 
langs Osloveien i samme område. Hvervenmoen 
Næringspark ligger også 1 km sør og Helgelandsmoen 
Næringspark ligger ca. 6 km sør for den vurderte 
eiendommen.  
 

 
Arnegårdsveien 11 A-D  

 

Offentlig transport 

Til/fra Hønefoss sentrum er det gode bussforbindelser, hvorav buss nr. 200, 2011, 224, 228 har 

hyppige avganger (ifølge Ruter på en ukedag) og bruker om lag 10 minutter. Til/fra Drammen går det 

tog uten bytter som bruker om lag 1 time. Alternativt kjører buss nr.200 til Sandvika bussterminal på 

om lag 50 minutter, hvor det videre går tog L23 til Drammen på 20 minutter. Til/Fra Oslo går det tog 

uten bytter som bruker ca. 1,5 timer. Alternativt kjører buss nr.200 til Lysaker på 1 time, hvor det 

videre går tog til Oslo S på 10 minutter. 

 

Ifølge kommunens hjemmesider planlegges det ny vei og InterCity-tog mellom Sandvika og Hønefoss 

(Ringeriksbanen og E16 – fellesprosjekt). Utbyggingen omfatter ny firefelts europaveg og 

dobbeltsporet jernbane. Hensikten er å knytte Ringeriksregionen med Osloregionen og skape felles 

bo- og arbeidsmarked. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2028. Det er estimert at om få år skal det ta 

25 minutter til hovedstaden med tog, og at folketallet i Ringerike dobles i løpet av de neste 20 årene.  
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Planstatus   

Kommuneplan  

 
Utsnitt av gjeldende kommuneplankart 
 

 
Utsnitt av forslag til kommuneplanens 
arealdel 2018-2030 

 

Planområde 

 

Ringerike 

Tidsperiode 

 

2007-2019 

Vedtaksdato 

 

11.11.08 

Formål for vurdert 
eiendom 

 

Offentlig bygning  

Kommentar
  

Arnegårdsveien 11 A-D er i dagens 
KPA avsatt til offentlig 
tjenesteyting 

 

I forslag til ny arealdel 2018 - 2030 
er eiendommen foreslått fradelt og 
avsatt til boligformål. Planens 
status: på begrenset høring og 
offentlig ettersyn. Sluttbehandling 
er forventet 11.10.18, forutsatt 
ingen innsigelser. 

 

 

Reguleringsplan 

Planområde Sykehusområdet (nr. 283-1) 
 

 
Utsnitt av reguleringskartet, hvor 
eiendommene er markert med blå sirkel  

 
 
 

Vedtaksdato Vedtatt 26.09.02. Vesentlig endring 
11.11.2008 (Endret formål fra 
offentlig institusjon til bolig og 
kontor i Arnegårdsvn. 1, 5, 7, 9) 
 

Formål for vurdert 
eiendom 
 

Bolig 

Grad av utnytting BYA=25% 
 

Reguleringsforhold I område BB-4 kan det bygges store 
bolighus (boligblokker) 
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Tomten 

Areal iht. Nordeca Insight, m² 1 285  
 

 
44/28 - med ca. tiltenkt fradelingsgrense 
anvist med stiplet linje 

 

Areal iht. oppdragsgiver, m² 
 

1 371 

Areal i denne vurderingen, m² 
 

1 371 
 

Antall parkeringsplasser ute Parkering foran 
rekkehus. Ikke 
oppmerket 
 

Vei, vann og avløp 
 

Offentlig i område 

 
Tomten heller 3-6 grader mot sørvest ifølge NVE 
bratthetskart. Den er opparbeidet med gressplen og 
variert vegetasjon. Deler av tomten er opparbeidet med 
kjøreareal. 
 
 

Tomtens potensiale  
I reguleringsplanen er det regulert inntil 25% BYA for eiendommen og reguleringsbestemmelsene 

sier at det kan bygges boligblokk. Forutsetter vi at det kan bygges 3 etasjer, tilsvarende 

boligblokkene på motsatt side av kjøreveien, har eiendommen uutnyttet potensiale. Vi har derfor 

gjort en vurdering av et potensielt utviklingsprosjekt som innebærer riving av eksisterende 

bebyggelse og etablering av en boligblokk på eiendommen. Det potensielle utviklingsprosjektet 

vurderes ikke å være mer lønnsomt enn dagens bruk. Nedenfor følger resonnementet.  

 

POTENSIALETS VERDI  

Verdifastsettelse av tomter avhenger av bruksformål, beliggenhet, utbyggingspotensiale og 

forventet avkastning, vurdert som ubebygget tomt. Tomtebelastning er differansen mellom 

markedsverdi av fullt utbygd eiendom og totale byggekostnader inkl. fortjeneste, men ekskl. 

kostnader til opparbeidelse av tomt, fordelt pr. m² (BTA) bebygd gulvareal, ekskl. kjeller.  I 

eiendommer hvor kjellerarealet utgjør en vesentlig verdi, skal dette fastsettes særskilt. I mer 

perifere områder med større tomtetilgjengelighet regnes tomteverdier oftest som verdi pr. m² 

netto tomt og ikke tomtebelastning.  Ved vurdering av tomteverdi vurderes også verdi pr. m² netto 

tomt, sett i relasjon til omsatte, sammenlignbare tomter. 

 

I beregning av tomteverdi inngår både fortjeneste til grunneier for uregulert råtomt og 

verdiskapning i forbindelse med utvikling slik at tomten blir salgbar. Fortjenesten deles ofte mellom 

grunneier og tomteutvikler/utbygger i forholdet 50/50, og utvikler får betalt for den risiko som tas i 

forbindelse med f.eks. en omregulering. Dette endrer seg i utviklingsprosjekter med mer usentral 

beliggenhet og stor risiko, hvor grunneierandelen kan synke ned mot 10 % - 20 %. Ved prosjekter 

med liten risiko er tomteeiers andel av tomteverdien større. Utbyggere regner vanligvis med at 

tomtens verdi utgjør 10 % - 15 % av et ferdig prosjekts totalverdi. I pressområder kan dette være 

høyere.  
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MARKEDSVERDI AV FULLT UTBYGGET EIENDOM 

Markedsundersøkelse 

Adresse : Gigstads vei 65, 3511 Hønefoss 

Kilde : https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=128432615&fks=1

28432615 

Type areal : Leilighet  

Størrelse : 45 

Pris per m² : 52 222 

Kommentar : Leilighet i flermannsbolig fra 2016 bestående av 12 enheter på to plan. 

Markedsføres som en førstegangsbolig eller utleieobjekt. Normal standard. 

 

Adresse : Konglefaret 35, 3511 Hønefoss 

Kilde : https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=127913499&fks=1

27913499 

Type areal : Leilighet 

Størrelse : 89 

Pris per m² : 57 303 

Kommentar : Toppleilighet over to plan i leilighetsbygg fra 2016 med 4 etasjer. Påkostet 

standard.  

 

Adresse : Tandbergmoveien, 3511 Hønefoss 

Kilde : https://www.finn.no/realestate/newbuildings/ad.html?finnkode=107713836

&fks=107713836 

Type areal : Enebolig i kjede 

Størrelse : 135 

Pris per m² : 41 466 

Kommentar : Nybyggprosjekt av Block Watne 

 

I Tandberglia bygges det flere ulike boliger, blant annet bygges det 29 leiligheter mellom 50 – 144 

m2 som markedsføres i prisklassen kr. 41 466 – 65 958 per m2. 

 
Utsnitt av referanser på finn.no (de vurderte eiendommene er markert i blå sirkel) 

 

Leiligheter og eneboliger fra 2016-2018 markedsføres mellom kr. 41 466 – 65 958 per m2 bolig på 

FINN.no. Ifølge Krogsveen ligger gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Ringerike på kr. 29 400,-.   

Gigstads vei 65 
Tandberg

moveien 

Tandberg

moveien 

Tandberg

moveien 

Tandberg

moveien 

Tandberg

moveien 

Tandbergmoveien 

Konglefaret 35 
Tandberg

moveien 

Tandberg

moveien 

Tandberg

moveien 

Tandberg

moveien 

Tandberg

moveien 
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Ifølge SSB (03364: Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger (F) 1999 – 2017) 

lå gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Ringerike i 2017 på kr. 36 968,- for blokkleiligheter og kr 

26 279,- per m2 småhus (eksempelvis rekkehus). 

 

Krogsveen oppgir en prisendring de siste 4 kvartaler på 6,6%. Dersom vi benytter Krogsveens 

vekstfaktor vil SSBs gjennomsnittspriser for blokkleiligheter i dag vær ca. kr. 39 186,- per m2.   

 

Basert på overnevnt informasjon forutsetter vi en markedsverdi per m2 S-BRA leilighet kr. 42 000,-. 

 

BYGGEKOSTNADER 

Ifølge Norsk Prisbok koster det mellom kr. 25 000 – 27 000 per m2 inkl. mva. å bygge boligblokk på 3 

og 4 etasjer. For rekkehus koster det mellom kr. 20 000 – 26 000,- per m2 inkl. mva. Omgjort til S-

BRA med samme konverteringsfaktor (82%) gir byggekostnader mellom kr. 30 000 - 33 000,- per m2 

S-BRA inkl. mva. 

 

Utviklingskostnader 

I tillegg til byggekostnader kommer utgifter til prosjektering, regulering, prosjektledelse, 

finansiering og uforutsette kostnader. Disse er grovt vurdert til å utgjøre 15% i tillegg til 

byggekostnadene.  

 

Rivekostnad 

Vi forutsetter at dagens bygningsmasse må rives for ca. kr 1 000,- per m2 BTA. Eksisterende BTA = 

590 (se s.8). 

 

Utnyttelse 

Utnyttelse er basert på 342 gulv BTA (som er 1 371 m2 tomt x 25% BYA) x 3 etasjer x 0,82 

konverteringsfaktor for salgbart boligareal. 

 

Inndata 
Kolonne1 

Utnyttelse, BTA              1 026,00  

Utnyttelse, S-BRA                       841  

Salgspris, kr./kvm            42 000,00  

Byggekostnader, kr/kvm            30 000,00  

Rivekostnader, kr/kvm              1 000,00  

  
Tomtebelastning KR 

Salgsinntekt    35 335 440,00  

- Byggekostnader   -25 239 600,00  

- Utviklingskostnader (15%)     -3 785 940,00  

- Rivekostnader        -590 000,00  

Brutto tomtebelastning       5 719 900,00  

Fordeling grunneier/utvikler, 50%     -2 859 950,00  

Netto tomtebelastning       2 859 950,00  
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Tomtebelastning 

Tomtebelastning, kr / m² S-BRA gulvareal : 3 400 

Påregnelig gulvareal, m² S-BRA :  841   

Verdi = tomtebelastning x gulvareal = kr : 2 859 950 

 

Vi vurderer at verdien av å utvikle en boligblokk for salg på eiendommen vil være mindre lønnsomt 

enn å leie ut eksisterende bebyggelse og regner derfor ikke med utviklingspotensialet i den 

endelige verdivurderingen.  

 

Bebyggelse 

Innledning 

Type bygg :  Rekkehus  

Etasjer :  1 etasje + u. etasje 

Byggeår :  1965  

 

Skjønnsmessig vurdering av standard 

 Høy Middels Lav 

Bygg inne   x 

Bygg ute   x 

Opparbeidet tomt  x  

Kommentar Bygningen har gjennomgående enkel og utidsmessig standard i 

hovedsak som fra opprinnelig byggeår. Vinduer er fra 1964, naturlig 

oppdriftsventilasjon, hovedsakelig opprinnelig kjøkken og bad. 

Innvendig er det malte overflater av glassfiberstrie eller panel, samt 

beiset panel. Gulv er belagt med ulike typer belegg og laminat.  

 

Arealoversikt 

Bebyggelsen har følgende gulvarealer ifølge arealoversikt fra Nordeca Insight datert 24.09.18: 

 BTA BRA Eksklusivt utleieareal 
Arnegårdsveien 11 A, B C og D 590 414 150 

Sum 590 414 150 
 

BTA = brutto gulvareal og BRA = bruksareal. 

 

Eksklusivt utleieareal er skjønnsmessigvurdert.  

 

Arealene er ikke kontrollert på stedet. 

 

Beskrivelse av bygg og arealer 

Grunnmur i betong, bærekonstruksjoner over grunnmur i tre, yttervegger i tre, utvendig kledd med 

trepanel. Yttertak antas tekket med papp eller folie. Etasjeskillere utformet som trebjelkelag, 

gulvene er dekket med ulike belegg. Under besiktigelsen ble det registrert en del punkterte 

vindusglass. Omviser opplyser om at det ikke er foretatt radonmåling.  
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11 A bestod av 3 hybelrom med felles toalett, bod og kjøkken. Ifølge omviser ble bygget ombygd 

ved at opprinnelig stue ble til hybelrom og bod ble til kjøkken. OPAK befarte én hybel som var 

utformet med linoleumsbelegg på gulvene og malt glassfiberstrie på vegg. Bygningen hadde 

elektrisk oppvarming med panelovn på vegg. Kjøkkenet bestod av hybelkjøkken med avtrekksventil. 

På kjøkkenet var det et vindu fra 1992 med isolerglass. Fra hovedetasjen gikk det trapperom ned til 

underetasje med felles bad, vaskerom og bod. I vaskerommet var det en varmtvannsbereder på 

200 liter fra 1981, mens det i bunnen av trappen var ildsted for vedfyring. 

 

11 B ble ikke befart. Omviser opplyste om at enheten hadde samme standard og utforming som D.  

 

11 C bestod av 3 hybler med egne kjøkken og bad. Omviser informerte om at alle var like store. Alle 

hyblene hadde eget sikringsskap, pluss et felles sikringsskap for fellesarealer. Felles 

varmtvannsbereder 200 liter. Omviser opplyste at vannrørene på badet i hybelleiligheten vi befarte 

fryste på vinterstid. 

 

11 D var utformet slik A opprinnelig var. Den bestod av to hybelrom, med felles kjøkken, stue, bod, 

bad og vaskerom. Det var laminat på gulvene, malt og beiset panel og malt bekledningsstein/tegl i 

stuen. På kjøkkenet var det mekanisk avtrekk.  

 

EKSISTERENDE LEIEFORHOLD  

Leietakeroversikt  

Ifølge omviser benyttes eiendommene til kortidsutleie for helsepersonell. 

 

Markedsforhold  

Markedsundersøkelse av leieobjekter på Finn.no 

Det er undersøkt utleiers prisforventninger over ledige eiendommer i Hønefoss:  

Adresse : Arnegårdsveien 23 

Kilde : https://www.finn.no/realestate/lettings/ad.html?finnkode=12960

2496&fks=129602496 

Type areal : Leilighet 

Størrelse : 40 

Dato : 25.09.18 

Pris/leie/annet per m² : 6 900 

Kommentar : 2-roms leilighet i naboblokken med nyoppusset kjøkken, 2.etg. 

 

Adresse : Arnegårdsveien 21 

Kilde : https://www.finn.no/realestate/lettings/ad.html?finnkode=12718

1112&fks=127181112 

Type areal : Hybel 

Størrelse : 22 

Dato : 25.09.18 

Pris/leie/annet per m² : 4 490 

Kommentar : Hybel i naboblokken med oppussede overflater, 2 etg. 
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Adresse : Konglefaret 33 

Kilde : https://www.finn.no/realestate/lettings/ad.html?finnkode=12966

2332&fks=129662332 

Type areal : Rom i bofellesskap 

Størrelse : 7 

Dato : 25.09.18 

Pris/leie/annet per m² : 4 120 

Kommentar : 5 soverom, bokollektiv for studenter, 4. etg, høy standard. 

 

 
Utsnitt av referanser på finn.no (de vurderte eiendommene er markert med blå sirkel) 

 

En annen relevant referanse er Campus Ringerike Studentboliger som ligger 1 km nordøst for den vurderte 

eiendommen. Her leies ut hybler med eget bad på 13 og 20 m2 for henholdsvis kr. 4 310 og 4 580,-  

 

Definisjon av markedsleie  

Markedsleie er etter OPAKs syn hva markedet er villig til å betale ved en standard leiekontrakt og 

med lokalene ledig. Markedsleie er ikke det maksimale en enkelt potensiell leietaker er villig til å 

betale for et enkelt lokale, men den leien som av flere uavhengige interessenter anses som 

passende. En enkelt leietaker kan av spesielle årsaker være villig til å betale spesielt høy leie for å 

sikre seg en eiendom, men dette er ikke markedsleie. Markedsleie baserer seg på en ordinær 

leiekontrakt som kan indeksreguleres hvert år. Videre legges til grunn at alle måleverdige arealer, 

som definert i Norsk Standard NS 3940, inkluderes i leiearealene, også teknisk rom og annet som er 

nødvendig for eiendommens drift. Alle arealer som leies ut måles i bruttoareal BTA. 

 

Markedsleie for de vurderte eiendommene 

Basert på markedsundersøkelsen, ligger nærliggende og tilsvarende hybler og hybelleiligheter i 

markedet for kr. 4 000 – 4 580,- kr per mnd. Referansene er derimot enten mer moderne, nyere 

byggeår eller er delvis oppusset. Vi vurderer derfor at leienivåene for hybler og hybelleiligheter i 

Arnegårdsveien 11 A-D til å ligge lavere enn referansene. Vi har valgt å sette en litt høyere leie for 

rekkehus 11B og D, fordi disse har felles stue. 

 

Arnegårdsveien 21 - 23 

Konglefaret 33 
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Markedsleie for lokalene slik de fremsto på befaringstidspunktet har vi vurdert til, eks. mva: 

Leieobjekt Leie per måned Enheter Leie pr. år

kr

Rekkehus 11 A, 3 hybelrom a 10 kvm 3 500 3 126 000                       

Rekkehus 11 B, 2 hybelrom a 10 kvm 4 000 2 96 000                         

Rekkehus 11 C, 3 hybelleilighet a 20 kvm 4 000 3 144 000                       

Rekkehus 11 D, 2 hybelrom a 10 kvm 4 000 2 96 000                         

Sum totalt 10 462 000                       
  

 

Størrelsene på hybelrommene og hybelleilighetene er ikke oppmålt og kontrollert, ettersom vi ikke 

har mottatt tegninger. Arealet kan avvike. 

 

Avkastningsverdi  

Brutto årlig leie   

Det er lagt til grunn følgende årlig leie:  

Markedsleie ledige lokaler totalt, kr: 462 000 

 

Arealledighet 

Arealledigheten i bysentrale områder er vanligvis 4 – 6 % og 6-10 % i mer perifere strøk. 

Ledigheten/leiesvikten for den vurderte eiendommen er skjønnsmessig vurdert til: 

Arealledighet, % :  5 

 

Vi vurderer at eiendommen ligger i et sentralt område, men ikke bysentralt. Likevel forutsetter vi 

lav ledighet som følge av at den er nærme et universitet.  

 

Eierkostnader 

En ordinær leiekontrakt forutsetter at gårdeier bl.a. dekker kostnader til administrasjon, forsikring, 

eventuelt eiendomsskatt, utvendig vedlikehold og periodisk vedlikehold og utskiftninger av større 

tekniske anlegg, normalt mellom kr 150,- og kr 250,- pr.m² BTA/år for kontorbygg, og kr 80,- til kr 

100,- pr m² BTA/år for lagerbygg/kombibygg.  

 

Innenfor eget areal dekker leietaker egne kostnader til energi, rengjøring, renovasjon, service og 

løpende innvendig vedlikehold ved en vanlig standard leiekontrakt.  Kort gjenværende leietid kan 

medføre behov for høyere eierkostnader på grunn av behov for oppgraderinger for lokaler som 

snart blir ledige, og som ikke allerede er oppgradert av fraflyttende leietaker. Et høyt antall 

leiekontrakter påvirker også eierkostnadene oppover. 

 

For denne eiendommen er årlige eierkostnader vurdert til: 

Årlige eierkostnader, kr/m² BTA :  250 

 

Som følge av byggets alder og standard, vurderer vi at det vil være høyere kostnader i forbindelse 

med vedlikehold og utskiftning.  

 

Netto årlig leie 

Netto årlig leie er vurdert til, basert på markedsleie for ledige lokaler:  
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Brutto årlig leie kr. 462000

÷ Antatt arealledighet / leiesvikt i % 5 kr. 23 100

= Redusert brutto leie kr. 438 900

÷ Antatte eierkostnader      kr./m²/år: 250 m²: 590 kr. 147 500

÷ Årlig festeavgift:  kr/år kr.

= Netto årlig leie kr. 291 400

 

Kapitaliseringsrente 

Basis for vurdering av kapitaliseringsrente er først og fremst sammenligning med den alternative 

avkastning en investor kan få ved investering i sikre og risikofrie 10 års statsobligasjoner. Dernest 

legges til en risikopremie for den spesifikke eiendomsinvestering som følge av at det kan være mer 

risikofylt å investere i eiendom enn i statsobligasjoner. Dersom f.eks. avkastning av 10 års 

statsobligasjoner er 5,5 % og inflasjonen er 2,5 %, er realrenten differansen 3,0 %. 

 

Det vurderes i tillegg til realrenten et risikotillegg som følge av antatt utvikling i realrentenivå, risiko 

ved fremtidige leieinntekter og utleie av den spesifikke eiendom, leietakers soliditet, eiendommens 

beliggenhet, bruk, tilstand, alder og attraktivitet i markedet. Det er derfor av vesentlig betydning 

for vurdering av kapitaliseringsrente om en eiendom har en perifer beliggenhet med kort 

leiekontrakt eller er ledig, eller om den har en sentral beliggenhet og i tillegg har en kommunal eller 

statlig leietaker med lang leiekontrakt og sikre leieinntekter. 

 

Normalt vurderes kapitaliseringsrenten til mellom 4 % og 8 % for f.eks. kontorbygg i bysentrale 

områder og mellom 8 % og 12 % i mer perifere områder.  

Men dette endres fort ved markedssvingninger.  

 

Ut fra en samlet vurdering har vi for denne eiendommen benyttet følgende kapitaliseringsrente:  

Kapitaliseringsrente, % :  5 

 

Avkastningsverdi 

Avkastningsverdien er en av flere faktorer som er med på å fastsette markedsverdien for 

eiendommen slik den fremsto som et selvstendig omsetningsobjekt. Ved vurderingen er det tatt 

hensyn til eiendommens beliggenhet og tomt, bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige stand, 

samt bygningens effektivitet. 

 

Ved vurderingen er det også tatt hensyn til dagens leieinntekt, leiekontraktens 

reguleringsmuligheter og varighet på leiekontraktene, sett i relasjon til dagens markedsleie. 

Driftskostnader er også vurdert. 

 

Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter vurdert til: 

kr. 291 400 x 100                 : 5,00            = kr 5 828 000         
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Følsomhetsanalyse ved alternative avkastningskrav 

Nedenfor er vist hvorledes avkastningsverdien endres som følge av andre kapitaliseringsrenter: 

291 400 5,75 5 067 826

291 400 5,50 5 298 182

291 400 5,25 5 550 476

291 400 5,00 5 828 000

291 400 4,75 6 134 737

291 400 4,50 6 475 556

291 400 4,25 6 856 471

 

 

Salgsverdi  

Salgsverdi er den pris man kan påregne at flere uavhengige interessenter til eiendommen vil være 

villig til å betale for den på dato for vurderingen. En enkel interessent kan av spesielle årsaker være 

villig til å betale en spesielt høy pris for å sikre seg eiendommen. Dette er ikke salgsverdi. Ved 

vurderingen er det tatt hensyn til eiendommens beliggenhet og tomtens attraktivitet. 

 

Ved vurderingen er det tatt hensyn til teknisk og vedlikeholdsmessig tilstand og bebyggelsens 

effektivitet. Ved vurderingen er det videre tatt hensyn til dagens leieinntekt, reguleringsmuligheter 

og varighet på leiekontrakter, sett i relasjon til dagens markedsleie. Driftskostnadene er også 

vurdert.  

 

Sammenlignet med SSBs gjennomsnittlig kvadratmeterpris for småhus kr. 26 279,- per m2 BRA, har 

den vurderte eiendommen lavere verdi. Gjennomsnittsbetraktningen innebærer ytterpunkter av 

eiendommer med høy og lav verdi, og denne eiendommen vurderes å ligge i et lavere sjikt. Dette 

skyldes hovedsakelig eiendommens standard, beliggenhet, attraktivitet i markedet og ikke 

seksjonert.  

 

Ifølge Nordeca Insight ble de fire naboblokkene i Arnegårdsveien og fire rekkehus i 

Tandbergmoveien 1, 3 og 5 solgt av Studentsamskipnaden i Buskerud til Ringerike Boligstiftelse for 

kr. 49 000 000 i 2014. Bygginformasjon fra Nordeca Insight oppgir at summen av bygningsmassen 

3 573 m2 BRA. Det tilsvarer kr. 13 714,- per m2 BRA.  

 

 

 

SALGSVERDI KR 5 850 000 

 

Salgsverdi bygg, kr Eksisterende bygg, m² BRA Verdi, kr/m² gulvareal BRA

5 850 000 414 14 130
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Under besiktigelsen foregikk det rehabiliteringsarbeid på rekkehuset Arnegårdsveien 9A, B og C 

(44/101). Bygget består ifølge Nordeca Insight av 3 seksjoner på samlet 260 m2 BRA. Seksjon 1 og 2 

ble solgt samlet for kr. 4 450 000,- og seksjon 3 for kr. 2 000 000,- i 2018, totalt kr. 6 450 000,-. Det 

tilsvarer kr. 24 807,- per m2 BRA. Avvik i standard er ukjent, men dersom rekkehuset selges 

seksjonert vil det trolig kunne selges til en høyere verdi enn om bygget selges samlet. Antar vi at 

rekkehuset seksjoneres og de ulike seksjonene selges for ca. kr. 20 000,- per m2 BRA, tilsvarer det 

ca. kr 8 300 00,- totalt.  

 

 

Oslo, 27.09.18 

For OPAK 

 

Christian Kleivene                                                                                               Thomas R. Johannesen 

Eiendomsrådgiver Takstmann/eiendomsrådgiver 
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Forslag til vedtak 
 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
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Administrerende direktør  
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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. Brukerutvalg 8. april 
Viser til vedlegg 1 
 

2. Sentralt kvalitetsutvalg 9. april 
Viser til vedlegg 2 
 

3. Hovedarbeidsmiljøutvalg 9. april 
Viser til vedlegg 3 
 

4. Foreløpig styreprotokoll HSØ 25. april 
Viser til vedlegg 4 
 

5. Styrets arbeid 2019 pr april 
 

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

1. Brukerutvalg 8. april 
2. Sentralt kvalitetsutvalg 9. april 
3. Hovedarbeidsmiljøutvalg 9. april 
4. Foreløpig styreprotokoll HSØ 25. april 
5. Styrets arbeid 2019 pr april 
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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Toril Krogsund, Torunn Viervoll, Rune 
Hansen Gunnerød, Franck Tore Larsen, 
Lillemor Sandberg, Heidi Hansen, 
Elisabeth Schwencke, Dordi S. Strand, 
Grethe Synnøve Karlsen og Cecilie 
Bråten. 

Innledere: 

Avdelingsleder Kjersti Lohne Enersen 
og rådgiver Berit Helmersmo Fjelltoft 
(5/19) 

Adm. direktør Lisbeth Sommervoll 
(16/19) 

Fagdirektør Halfdan Aass (17/19) 

Direktør Rune Abrahamsen (18/19) 

Fra administrasjonen: 

Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa 

Spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen 
(sekretær) 

Møtedato: 8. april 2019 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Glitre 1, møterom 

Wergelandsgate 10 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: 
Jens Kristian Jebsen 

Forfall: Anne-Lene Egeland Arnesen 

 

 
 
Agenda                                                        
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 
  Godkjenning av referat fra møtet 11. mars 2019 

Grethe hadde innspill til sak 16/19. Foreslo å endre teksten i konklusjonen til 
«Saken tas til orientering». Det var enighet i Brukerutvalget om denne endringen. 
 

Videreføring av tidligere saker 
03/19 Brukerutvalgets fokusområder i 2019  

Leder Toril Krogsund gjennomgikk grunnleggende føringer i mandatet når det 
gjelder Brukerutvalgets rolle og arbeidsform i Vestre Viken. Toril løftet følgende 
fokusområder, ut fra hva som ofte løftes opp i tilbakemeldinger fra medlemmene i 
Brukerutvalget: 

- Samvalg 
- Ernæring 
- Korridorpasienter 

 
Toril refererte til ulike tilbakemeldinger og nylige erfaringer knyttet til overnevnte 
fokusområder. 
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Dordi har sett på ulike styringsdokumenter og arbeidet med en strategiplan for 
Brukerutvalget. Viser til at flere viktige fokusområder også er aktuelle, for 
eksempel når det gjelder kreftbehandling. Hun foreslo at disse temaene kan 
diskuteres nærmere i et møte om hvordan strategiplan, årsplan osv. kan utformes. 
 
I den påfølgende dialogen ble det løftet flere problemstillinger, som informasjon fra 
styremøtene, hvordan forholde seg til ulike klinikker, hvordan spille inn saker til 
agenda/eventuelt. Det ble også diskutert hva som er en generell sak som kan 
drøftes og hva som er en mer personlig sak, og muligheten av å løfte enkeltsaker ut 
fra et mer prinsipielt ståsted. I tillegg ble det diskutert hvordan man skal forholde 
seg når man er i møter med flere klinikker og utvalg. 
 
Brukerutvalget vil følge opp fokusområdene samvalg, ernæring og 
korridorpasienter i 2019. Utvalget vil komme tilbake til spørsmålet om å 
utarbeide nærmere dokumenter for egen virksomhet. 
 

5/19 Rengjøring Drammen sykehus 
Avdelingssjef Kjersti Lohne Enersen og rådgiver Berit Helmersmo Fjelltoft ved hhv. 
KIS og medisinsk avdeling på Drammen sykehus redegjorde for bakgrunn og 
oppføling av saken. Vurdering av renhold gjøres umiddelbart etter renhold. I en 
treukers periode har det vært undersøkt hva som er status på avdelingen på 
ettermiddagen. Renholdet er på formiddag. Funnene er kartlagt. Alle ansatte har 
lært å bruke UV-lys, og ila 2019 skal det igangsettes mikrobiologisk 
hygienekontroll og renholderne skal bli bedre på berøringspunkter. 
 
Medisinsk avdeling er en stor og aktiv avdeling, med svært syke og pleietrengende 
pasienter. Det stilles derfor store krav til renhold. Det er flere grunner til 
luktproblem, både sykdommer hos pasienten, gulvbelegg og at flere pasienter 
samlet på samme rom. Det faste personalet har ikke kapasitet til å rengjøre 
underveis i løpet av dagen slik at toaletter og annet blir luktfritt. Det er imidlertid 
gode rutiner for smittevern. Saken vil følges opp videre med forsøk på å finne gode 
tiltak for bedre renhold. 
 
Brevet fra pasientombudet som var bakgrunn for saken er svart ut. I dette brevet 
gis det tilbakemelding på at smittevernrutinene er gode, men at det er mulighet for 
forbedring på andre områder. 
 
Brukerutvalget takker for orientering. 
 

Nye saker 
16/19 «Slik vil jeg arbeide for å styrke kvalitet og pasientsikkerhet» 

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll redegjorde for prioriterte områder i 
spesialisthelsetjenesten, både nasjonalt, regionalt og i Vestre Viken. Måloppnåelse 
skal skje i tråd med prinsipper knyttet til «pasientens helsetjeneste». Det ble vist til 
sammenhengen mellom nasjonale føringer i statsbudsjett osv., til regional og lokal 
utviklingsplan. Revisjoner viser forbedringspotensial knyttet til egen styring og 
kvalitetsforbedring.  Ulike kunnskapskilder må brukes bedre for å få grunnlag for 
forbedring, særlig når det gjelder pasientsikkerhet, fremme «beste praksis», godt 
samarbeid og effektivitet. 
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I den oppfølgende dialogen ble det blant annet fra Brukerutvalget løftet opp at det 
må være like viktig å arbeide for god kvalitet som for god økonomi og at dette blir 
en del av styrets arbeid. Videre ble det understreket at brukermedvirkning er viktig 
for kvalitetsutviklingen og at dette kan forbedres på flere områder. 
 
Lisbeth Sommervoll inviterte Brukerutvalget til å gi henne innspill til 
forbedringsområder og reduksjon av uønsket praksis. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen og dialog med administrerende 
direktør. 
 

17/19 Beredskapsarbeid og planer i Vestre Viken 
Fagdirektør Halfdan Aas orienterte om beredskapsarbeidet i Vestre Viken.  Det ble 
vist til konkrete saker som har aktivert beredskapsplanene, herunder hendelsene 
på Utøya. Det ble videre gjort rede for beredskapsorganisasjonen og planverk, 
ledelse og konsekvenser at ulike beredskapsnivåer. 
 
Brukerutvalget takker for orientering. 
 

18/19 Status nytt sykehus i Drammen 
Direktør Rune Abrahamsen redegjorde for status for nytt sykehus. Endelig vedtak 
om nytt sykehus er truffet 13.3.2019. Vedtaket peker på ulike prosjekter som skal 
tilrettelegge for at det er økonomisk grunnlag for nybygging, herunder 
organisasjonsutvikling og gevinstrealisering. Det etableres et mottaksprosjekt som 
tar for seg organisasjonsutvikling, forberedelse av flytting, opplæring, driftsfase 
osv. Brukerutvalget skal være representert i styringsgruppen til mottaksprosjektet. 
 
Detaljregulering er vedtatt av Lier og Drammen kommune og er på høring. 
Byggestart er satt til 15. oktober 2019. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen. 
 

19/19 Planlegging av Brukerutvalgets møte på Ringerike 
- Planlagt møte flyttes fra mai til 17. juni for å kunne treffe klinikkdirektøren. 
- Det er ønskelig å kunne observere hvordan Ringerike sykehus trener for å 

håndtere større hendelser. 
- Videre agenda følges opp i AU. 

 Eventuelt  
Toril tok opp hensiktsmessig lengde på utvalgsmøtene i lys av erfaringen med fem 
timers møte 11. mars. Det ble spilt inn at et alternativ er å samles to til fire ganger i 
året der utvalget kan arbeide med en litt mindre stram organisering. 
 
Det tas initiativ til å undersøke om det er budsjettdekning for to ekstra møter 
i året. 
 

 



 
 

 

Referat 
 

Møte: Sentralt kvalitetsutvalg Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Halfdan Aass,  
Stein-Are Agledal, Kirsten Hørthe, 
Britt Elin Eidsvoll, May Janne Botha 
Pedersen, Narve Furnes, Hanne 
Juritzen, Mette Walberg, Wesley Caple, 
Inger Lise Hallgren, Elisabeth Kaasa, 
Toril Krogsund Arnesen, Henning 

Brueland, Bente C. Monsen, Asgeir 
Kvam, Niels Kristian Thybo 

Møtedato: 09.04.2019 
Tidspunkt: 10.00-12.00 
Sted: Glitre 1-2 
Møteleder:  Lisbeth Sommervoll 

Referent: Bente C. Monsen Forfall: Jardar Hals, Cecilie B. Løken, Anne 
Lene Egeland 

 
 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak 
07/2019 Godkjenning av innkalling  

v/Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll 
 
Vedtak: Godkjent 

8/2019 Læring og deling; Kontinuerlig forbedring ved blodbanken ved avd.sjef 
Trude Steinsvik 
Avdelingssjef laboratoriemedisin presenterte arbeid med kontinuerlig 
forbedring ved blodbankene i VV. Arbeidet startet i 2010 og kontinuerlig 
forbedring er godt implementert i det daglige arbeidet. Flere prosesser for å 
optimalisere produksjon for å sikre rask tilgang på blodprodukter er 
gjennomført. Arbeidet har redusert behovet for å kjøpe blodprodukter fra 
andre foretak og medført en betydelig innsparing for VV. Det arbeides 
kontinuerlig for å møte nye og endrede behov.  Blant annet er det etablert 
blodlager for luftambulansen på Ål, og blod i legebemannet utrykningsbil i 
Drammen er snart på plass. Et stort prosjekt for innføring av mobil 
elektronisk ID-sikring ved transfusjon pågår nå. 
Høy kompetanse og godt arbeidsmiljø gir et godt grunnlag for å jobbe med 
kontinuerlig forbedring i avdelingen. 
 
Vedtak: Tas til etterretning og læring 

9/2019 Nasjonale indikatorer ved direktør fag Halfdan Aass 
Direktør fag gjennomgikk rapport over 30-dagers overlevelse etter 
sykehusopphold totalt og etter hoftebrudd, hjerneslag og 1. gangs 
hjerteinfarkt samt andel reinnleggelser i 2017. 
 
Bærum sykehus ligger signifikant bedre enn landsgjennomsnittet for 30-
dagers overlevelse for totaloverlevelse alle sykehusopphold samlet i 2017. 
Ellers ligger Vestre Viken ikke signifikant forskjellig fra gjennomsnitt i landet 
verken på totaloverlevelse for alle opphold, for sykdomsspesifikk overlevelse. 
overlevelse eller for reinnleggelser. Sykdomsspesifikk overlevelse og 
reinnleggelser har kun data på foretaksnivå. Noen diagnoser har høy 
reinnleggelsesrater som det er grunn til å vurdere nærmere, bl. A. knyttet til 
FAST-prosjektet.  
 
Vedtak: Tas til etterretning og tas med i videre forbedringsarbeid. 



 
 

 

11/2019 Interne revisjoner i VV ved spesialrådgiver Mette Myrhaug 

Det er utarbeidet overordnede føringer og prosedyre for planlegging, 
gjennomføring og oppfølging av interne revisjoner. Interne revisjoner 
gjennomføres på alle nivåer. Det foreligger årlig en felles foretaksomfattende 
revisjonsplan for helselovgivning, HMS, ytre miljø og mislighold/ korrupsjon.  
Foretaksomfattende revisjoner innen helselovgivningen planlegges i 
samarbeid med klinikkledelsen og klinikkens egne revisorer deltar i 
revisjonsteamet. Erfaringene er at dette sikrer forankring, eierskap til funn, 
god gjennomføring og styrking av kompetanse. Det utarbeides årlig en 
rapport som kort beskriver status for gjennomførte revisjoner i planperioden 
fra mars til mars, hva som er gjort av funn og revisjonsleder oppsummering. 
Foretaksomfattende revisjonsplan for planperiode mars 2019 til mars 2020 
ble lagt fram. 
 
Kontinuerlig forbedring ved DS  
Hvordan lærer Drammen sykehus av interne revisjoner og hvordan 
følges de opp ved fagsjef kvalitet Mette Hilden  
Drammen sykehus har sitt forbedringshjul, en videreutviklet PDSA sirkel, 
som beskriver prosessen for hvordan de jobber med kontinuerlig forbedring. 
For å lære av – og følge opp interne revisjoner benyttes denne systematiske 
metodikken. 
Systemprosessen for interne revisjoner ved Drammen sykehus ble 
gjennomgått. Systemet sikrer tidlig oppstart av forbedringsarbeid, 
lederforankring med eierskap og forpliktelse til forbedringsarbeidet, 
involvering for identifisering av tiltak, nettverk som understøtter linjen og 
benyttelse av etablerte strukturer og arenaer. 
Erfaring med arbeidet fra to klinikkrevisjoner og et eksternt tilsyn ble 
presentert. Forbedringsarbeid og resultater etterspørres. I månedlig utvidet 
ledermøte presenterer avdelingene forbedringsarbeid, ansvar fordelt i års 
hjul. 
Vedtak: Tas til etterretning og læring 

10/2019 Sak om alvorlige pasienthendelser i 2018  - utsettes. 
11/2019 
Eventuelt 

AD Lisbeth Sommervoll hadde innspill til klinikkenes KKU referater. Hun 
påpekte at de hadde ulike referatmaler og foreslo å se på en felles referat mal 
for både SKU og KKU. Hun viste til PHT’s referat mal som et eksempel på en 
god oppbygging. 
Vedtak: Innspillet tas med i videre arbeid. 

 



 
 
 
Referat 
 

Møte: HAMU Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Eli Årmot, Stein-
Are Agledal, Finn Egil Holm, Kirsten 
Hørthe, Narve Furnes, Joan Nygard, 
Nina Bjerke for John Egil Kvamsøe, 
Tom Frost, Gry L Christoffersen, Anita 
H. Gomnæs, Henning Brueland, Sine 
Kari Braanaas, Roald Brekkhus (BHT) 

Møtedato: 9.april 2019 
Tidspunkt: 0800 - 1000 
Sted: Møterom Tyrifjord 
Møteleder:  Tom R. H. Frost 

Referent: Cecilie Søfting Monsen Forfall: John Egil Kvamsøe, Brit Helen W. 
Bøhler, Hanne Juritzen 

 
Agenda: 
Saksliste – se tilsendt innkalling i Admincontrol 
 

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

Godkjent 
 

 Godkjenning av referat fra 15. februar 2019 
Godkjent 
 

 Tema 
 Arbeid med AML brudd 

Se presentasjon vedlagt referatet. 
 
De fleste ansatte har ingen brudd – det er få ansatte (328 personer) som står for 
svært stor andel AML brudd.  
Det er skjev fordeling av de som tar belastningen ved å arbeide ekstra. 
En del er innleide vikarer samt ansatte som jobber mye over kort periode. 
Det er også ansatte som aktivt oppsøker ekstra arbeid.  
Det gjøres oppmerksom på at én vakt kan utløse fler enn 1 brudd. 
 
Målrettede tiltak er igangsatt. Innsatsteam er satt inn på aktuelle avdelinger. 
Tiltak må tilpasses den enkelte seksjon og vaktene bør fordeles på flere. 
 
Innspill i møtet: 
Det fremkom spørsmål om hvilken avdeling de som jobber mest tilhører?  
AML-bruddene må ses på i sammenheng med HMS og pasientsikkerhet.  
11 seksjoner står for 1/3 av bruddene (3 DS, 3 BS, øvrige på Blakstad). 
Leder får varsel når det blir AML brudd, men det kan være vanskelig å følge opp 
når oppgaven er delegert til andre enn ledere. Delegert myndighet bør vurderes. 
Bør det registreres som bierverv når man arbeider på andre poster? 
 
Nødvendig med tett oppfølging og fokus hos lederne for å vurdere at 
ulempevaktene blir fordelt.  
 
En kjent årsak til AML-brudd er mangel på riktig kompetanse for å sikre 
forsvarlig bemanning og drift. Utfordrende situasjon når det er mye sykdom og 
det fortsatt skal sikres forsvarlig drift. 



 
 
 

 
Det fremkom forslag om å samkjøre HMS/pasientavvik mot AML-brudd; er det 
mulig å se en sammenheng? 
Det viser seg at det ikke er de som jobber mye som står for sykefraværet 
generelt sett. Bekymring heller for de som er syke og ikke er på jobb.  
 
Nå skal det fokuseres på de seksjonene (eller et utvalg av seksjoner) som 
utpeker seg- se på utviklingen fremover der det settes inn tiltak. Har det effekt? 
Nødvendig å se på hvorfor det er de samme som tar ekstravakter. 
NB! Analyse før tiltak settes inn er nødvendig.  
 
Oppsummering: 
Saken gir et godt utgangspunkt for prioritering av innsats på AML-brudd i Vestre 
Viken.  
Det må arbeides målrettet med reduksjon av AML-brudd.   
Belastningen med ekstra-arbeid må fordeles på flere, innenfor begrensninger i 
lov og avtaleverk og forsvarlig utførelse av arbeidet. Ledere må kontinuerlig 
oppdatere og registrere regelsett og dispensasjoner i GAT, slik at unødvendige 
AML-brudd blir redusert. Dette arbeidet bør kobles opp mot hendelser i Synergi. 
Ledere vil kunne få bistand fra HR-avdelingen i arbeidet med 
arbeidstidsplanlegging og ressursstyring.   
 
 
HAMU’s anbefaling: 
HAMU tar saken om AML-brudd til etterretning. 
Arbeidet med AML-brudd følges opp i den enkelte klinikk.  
HAMU ber om at saken kommer tilbake i løpet av høsten 2019. 
 

 Saker 
10/2019 Forsvarlighetsvurdering av arbeidsplaner - Pilot 

Gjennomgang av metodikken v/ Anita H. Gomnæs, FHVO.  
En god og strukturert metodikk for å få fokus på de ulike områdene.  Et 
nødvendig og viktig arbeid for å sikre godt HMS - og pasientsikkerhetsarbeid. 
Kongsberg sykehus ønsker å være med på pilot. 
 
Vedtak: 

1. HAMU støtter forslaget om å gjennomføre en strukturert 
forsvarlighetsvurdering av sommerferiens arbeidsplaner 2019. HR 
velger ut 1-2 aktuelle seksjoner pr klinikk. 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 2 representanter fra HR, 1 
representant fra HMS, 2 FTV og FHVO. Arbeidsgruppen utarbeider 
evalueringskriterier, gjennomfører evalueringen og legger frem forslag 
til endelig verktøy/prosedyre i HAMU innen utgangen av 2019. 

 
11/2019 Endringer i Varslingsordningen for Vestre Viken 

Se presentasjon vedlagt referatet. 
Kort gjennomgang v/ Mette Lindblad, leder varslingsutvalget.  
 
Vedtak: 
HAMU tar informasjonen om endringene i varslingsordningen til orientering. 
 



 
 
 

12/2019 Overordnet HMS handlingsplan 2019 – 2022 
Kort gjennomgang v/ Henning Brueland, HMS-sjef. 
 
Det ble fremstilt 3 områder med særskilt fokus: 
- Metoder/ verktøy for Læring på tvers 
- Sikkerhetsarbeid/ sikringsrisikoanalyser – vil komme som egen sak i et 

senere HAMU 2019 
- Indikatorer for å se sammenheng mellom HMS og pasientsikkerhetsarbeid 
 
Handlingsplanen bør settes opp kronologisk. 
HAMU ønsker fast oversikt i møtene som viser alle relevante tilsyn. 
 
Vedtak: 
 HAMU gir sin tilslutning til HMS handlingsplan 2019 -2020.  
 

  
 Orienteringer 
 Faste skriftlige orienteringer 

Bedriftshelsetjenesten v/ Roald Brekkhus 
Oppfølging av gravide har vært høy den siste tiden. Forebygging av tidlig 
sykefravær. Tilrettelegging i forhold til turnusarbeid etc. 
For øvrig vanlig aktivitet.  
 
Sykefravær 
Det fremkom ønske om å se mer på sykefravær med mulighet for å kommentere. 
Det foreslås derfor at det settes opp som temasak - se på andre som har gjort 
tiltak som har hatt god effekt. 
Dette følges opp videre av arbeidsutvalget. 
 
Vedtak: 
De skriftlige fremleggene tas til orientering. 
 

 Faste muntlige orienteringer v/ FHVO 
HSØ satser på kompetanseheving – har vært på ny samling.  
Ny samling til høsten hvor sikkerhetsarbeid i sykehus vil være i fokus. 
 

  
 Andre orienteringer 
 Mottaksprosjektet NSD 

Se vedlagte presentasjon. 
Gjennomgang av mandatet for mottaksprosjektet NSD v/Rune Abrahamsen, 
prosjektdirektør. 
Orientering om prosess, tidslinje og organisering av arbeidet. 
2 saker som skal behandles i HAMU: 

• Rammesøknader til Arbeidstilsynet skal behandles i HAMU (122 000 m2 
– ca6500 rom). Rammesøknadene – 6 stk – første skal leveres inn før jul 
2019.  

• Kontorprosjekt – må gjennomgås på nytt da det viser seg at de er 
uhensiktsmessige. Må være ferdig til 15.mai. Nødvendig i dette 
prosjektet å få en felles definisjon av arbeidsplasser og hvordan de skal 
være. Ulike begreper benyttes. 



 
 
 

 Risikovurderinger 
Se vedlagt presentasjon.  
Status blir satt når mars avsluttes. 
Se vedlagt risikobilde. 
Mars-resultatet ser ut til at det ikke er noen vesentlige forverringer; stabilt. 
 
Flere klinikker over budsjett på innleie – ses på i bunnlinjen. Noen klinikker 
budsjetterer ikke med dyr innleie, mens andre gjør det.  
Redusert medarbeidertilfredshet: Resultater fra ForBedring viser nok at kravene 
til økt aktivitet oppleves som krevende. Er et tema som bør ses på. 
Bør ses på i HAMU sammenheng. 
 
Oppfølgingsmøter med klinikkene over påske.  
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: 25. april 2019 

Tidspunkt: Kl 09:15-15:00 

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

    

Svein Ingvar Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard  Forfall Vara: Irene Kronkvist 

Bushra Ishaq  Forfall  

Vibeke Limi    

Einar Lunde    

Geir Nilsen    

Lasse Sølvberg  

Sigrun E. Vågeng    

 

Fra brukerutvalget møtte: 

    

Rune Kløvtveit    

Nina Roland    

 
 

Fra administrasjonen deltok: 

 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Eierdirektør Tore Robertsen 

Konserndirektør Atle Brynestad, direktør medisin og helsefag Jan Frich, økonomidirektør 
Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen og kommunikasjonsdirektør 
Gunn Kristin Sande  
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Saker som ble behandlet: 

 
 

027-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Styrets enstemmige 

 

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

028-2019 Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 14. mars og 
protokoll fra ekstraordinært styremøte 4. april 2019 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Protokoll og B-protokoll fra styremøte 14. mars 2019 og protokoll fra ekstraordinært styremøte 
4. april 2019 godkjennes med tillegg under sak 017-2019 Forprosjekt for nytt sykehus i 
Drammen, kommentarer i møtet.  
 
 
 

029-2019 Virksomhetsrapport per februar 2019 

 

Oppsummering 

Saken presenterer status for virksomheten per februar 2019.  
Januar og februar bør til en viss grad ses i sammenheng, da rapporterte tall for januar i stor 
grad var preget av avsetninger. Tall per mars 2019 ble presentert i møtet. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret viste til at de presenterte tallene for mars 2019 viser en positiv utvikling for 
prioriteringsregelen. Styret merker seg at utviklingen innen ventetider stagnerte i 2018 og at det 
så langt i år ikke er full måloppnåelse. Styret viste spesielt til BUP-området og det særskilte 
rekrutteringsprosjektet som pågår og ba om at det vurderes om målgruppen for prosjektet kan 
utvides også til andre yrkesgrupper. 
 
For pakkeforløpene ble det påpekt at samspillet mellom lokalsykehusene og regionsykehuset må 
forbedres. 
 
Ved neste rapportering ber styret om en status for utviklingen av bemanningssenter ved de 
helseforetakene som har etablert dette, og hvilken effekt dette har på innleie av personell og på 
stillingsbrøkene. 
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Styret er positiv til egen rapportering på mål for Sykehuspartner HF, og ber samtidig om at det 
utvikles indikatorer som sier mer om hvilken kvalitet som leveres og om det er de rette 
aktivitetene som prioriteres. Videre ber styret om at administrerende direktør sørger for god 
eierstyring av Sykehuspartner HF. Det er viktig at det er godt samarbeid mellom Sykehuspartner 
og helseforetakene, slik at Sykehuspartner har styringskraft i prosjekter hvor det er viktig med 
felles løsninger.  
 
Styret er positiv til den samlede økonomiske utvikling. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport per februar 2019 til etterretning. 
 
 
 

030-2019 Årsregnskap, årsberetning 2018 og spesialisthelsetjenestens 
rapport for samfunnsansvar 2018 

 

Oppsummering 

Årsberetning og årsregnskap for 2018 legges fram til godkjenning. I tillegg legges 
spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2018 fram for styret til 
orientering. Det ble avhold eget møte med ekstern revisor uten administrasjonen tilstede. 
 

Kommentarer i møtet 

Det ble gitt enkelte innspill til årsberetningen som vil bli ivaretatt av administrerende direktør. 
Ellers ble det gitt positiv omtale av årsrapporten og kvaliteten på årsregnskapet.  
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2018. 

 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i 

årsberetningen og årsregnskapet for 2018, basert på innspill gitt i møtet. 
 
3. Styret tar spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2018 til orientering. 
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031-2019 Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkivløsning for 
helseforetak i Helse Sør-Øst 

 

Oppsummering 

Det er i Helse Sør-Øst RHF styresak 013-2018 og sak 040-2018 påpekt at det fortsatt er 
behov for å få på plass nye radiologiløsninger (RIS/PACS) ved flere helseforetak i regionen. 
Det er videre behov for anskaffelse av en løsning for multimediearkiv i foretaksgruppen. 
Dette er en løsning som omfatter lagringsfunksjonalitet for bilder, videoer og annen 
multimedia fra en rekke ulike kilder. I styresak 061-2018 ble styret informert om at det 
legges opp til en samordnet anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkivløsning.   
 
I tillegg er det behov for en løsning som understøtter samhandling i form av enklere og raskere 
kommunikasjon mellom sluttbrukere, enklere samhandling gjennom deling av data og felles 
dokumentasjon for hele regionen. Dette gjelder både for deling av radiologisk informasjon 
(RIS/PACS) og for andre medieobjekter lagret i multimediearkiv på tvers av helseforetak. 
 
Statens strålevern innfører fra 01.01.20 krav om rapportering av stråledose på individnivå. 
For å ivareta dette kravet vil alle helseforetakene i Helse Sør-Øst ha behov for en 
systemløsning for å kunne rapportere disse dataene.   
 
Det legges på denne bakgrunn opp til en samordnet anskaffelse av radiologiløsning, 
multimediearkiv, samhandlingsløsning og doseovervåkingsløsning. Helse Sør-Øst RHF har 
gitt Oslo universitetssykehus HF i oppdrag å gjennomføre denne anskaffelsesprosessen. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret er opptatt av at prosjektet legger til rette for god involvering av alle helseforetakene i 
regionen. Det tas inn et eget vedtakspunkt om dette. Videre påpekte styret at det er viktig at 
det legges til rette for en felles installasjon av løsningene på felles plattform. Dette tas også 
inn som eget vedtakspunkt. Ellers ber styret om at administrerende direktør sørger for at det 
fremlegges en sak for styret når forslag til løsning og kostnadsramme foreligger. Denne 
saken må fokusere på kost-nytte-analyse og risikovurdering.  

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette en konkurranse for regional 

anskaffelse av radiologiløsning, multimediearkiv, samhandlingsløsning og 
doseovervåkingsløsning. Kostnadsrammen for gjennomføring av selve anskaffelsen 
settes til 25 millioner kroner.  

 
2. Det skal legges til rette for en felles installasjon av løsningene på felles plattform. 
 
3. Styret understreker at det må sikres bred involvering fra helseforetakene i den videre 

prosessen. 
 

4. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en egen sak når forslag til 
løsning og kostnadsrammen for hele prosjektet foreligger.  
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032-2019 Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter 

 

Oppsummering 

De fire regionale helseforetakene fikk i foretaksmøte i januar 2018 i oppdrag å utarbeide en 
veileder for tidligfaseplanlegging i store IKT-prosjekter. Formålet med veilederen er at man 
skal ha en felles anbefalt planprosess for tidligfaseplanlegging knyttet til store IKT-
investeringstiltak i alle de fire regionale helseforetakene. Veilederen er spesielt skrevet for å 
ivareta behovet for underlag i forbindelse med lånesøknad om investeringsmidler ved IKT-
prosjekter over 500 millioner kroner – og skal brukes ved slike prosjekter. Veilederen kan 
brukes for alle investeringstiltak uavhengig av størrelse, men omfanget av utredninger må 
tilpasses type tiltak og forventet størrelse på investeringene. 
 
Saken er behandlet i møte mellom de administrerende direktører i de fire regionale 
helseforetakene. Det fremmes likelydende styresaker for styrene i de fire regionale 
helseforetakene. 
 

Kommentarer i møtet 

Det ble gitt positiv omtale av veilederen.  
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. Styret for Helse Sør-Øst RHF slutter seg til veileder for tidligfaseplanlegging i IKT-

prosjekter.  
 

2. Veilederen skal benyttes for alle IKT-investeringsprosjekter i regionen som overstiger 
500 millioner kroner.  

 
 
 

033-2019 Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst 

 

Oppsummering 

Saken omhandler revisjon av finansstrategien for Helse Sør-Øst, jfr. krav om revisjon hvert 
annet år i henhold til styresak 087-2012 Finansstrategi for Helse Sør-Øst og revisjon av 
finansstrategien sist vedtatt i styresak 028-2017. 
 
I forslag til revidert finansstrategi er det innarbeidet føringer for å ytterligere regulere 
bruken av finansiell leie som finansieringsform i helseforetaksgruppen. Videre er det 
innarbeidet enkelte nye presiseringer, hvor de viktigste omhandler oppfølging av 
gevinstrealiseringsplaner ved investeringsprosjekter, hvilket foretak som må stå som 
tomteerverver i grunnboken ved tomtekjøp og valutahåndtering i forbindelse med 
anbudskonkurranser.  
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Kommentarer i møtet 

Målformuleringen med finansstrategien må omformuleres. Videre må det presiseres at 
helseforetakene får lån fra statskassen. Styret var fornøyd med at det nå legges opp til en mer 
restriktiv bruk av finansiell leasing med tak for dette som gjenspeiler det enkelte helseforetaks 
omsetning.  

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret slutter seg til revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst. 
 
 
 

034-2019 Sørlandet sykehus HF – Salg av eiendom: Trollhaugen barnehage og 
ubebygde tomter 

 

Oppsummering 

Saken gjelder avhending av tre tomter ved Sørlandet sykehus HF sine eiendommer på Eg i 
Kristiansand til Kristiansand kommune. 
 
Siden eiendommene 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 Sørlandet sykehus HF sin anmodning om 

samtykke til salg av eiendommene: 
 Andreas Kjærs vei 76, Trollhaugen barnehage, gnr. 150, bnr. 1770  
 Ubebygd nabotomt til Trollhaugen barnehage, gnr. 150, bnr. 1840  
 Ubebygde tomter BOP 4 og BOP 5 med tilhørende friareal, del av gnr. 150, bnr. 1768 

i Kristiansand kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling.   
 
2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, og som vedtatt i Sørlandet sykehus HF 

sin styresak 016-2019, er det Kristiansand kommune som er kjøper av eiendommene. 
 
3. Styret legger til grunn at eiendommene selges uten føringer for fremtidig avhending av 

eiendom eller tomteareal i området. 
 
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 

fullmaktsstruktur. 
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6. Styret presiserer at Sørlandet sykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres 

korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 
 
 
 

035-2019 Årsrapport 2018 for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen i 
Helse Sør-Øst 

 

Oppsummering 

Årsrapporten gir styret i Helse Sør-Øst RHF en beskrivelse av revisjonsutvalgets og 
konsernrevisjonens arbeid i 2018 sett opp mot henholdsvis instruks for revisjonsutvalget, 
instruks for konsernrevisjonen og styregodkjent revisjonsplan for 2018. 
 

Kommentarer i møtet 

Revisjonsutvalgets leder orienterte innledningsvis om utvalgets årsrapport.  

 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar årsrapport 2018 for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen til orientering. 
 
 
 

036-2019 Revisjon av program for standardisering og modernisering av IKT-
infrastruktur (STIM) 

 

Oppsummering 

 
Sykehuspartner HF ble i foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag å etablere et nytt program 
for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur (STIM). Styret i det 
regionale helseforetaket vedtok i behandling av revisjonsplanen for 2019 den 13. desember 
2018 at revisjonsutvalget skulle vurdere et opplegg for følgerevisjon av programmet og 
legge dette frem for styret. Denne saken beskriver konsernrevisjonens tilnærming og 
innretning for en følgerevisjon av programmet. 
 

Kommentarer i møtet 

Revisjonsutvalgets leder orienterte. Styret understreket at standardisering og helhetlige 
løsninger er helt nødvendig og at det må være lojalitet til dette i foretaksgruppen. 
Gjennomføringen av programmet må følges tett opp, og Sykehuspartner HF må gis nødvendig 
støtte i arbeidet. Opplegget for revisjonen er godt og vil gi styret informasjon ut over det som 
kommer frem i den ordinære rapporteringen. 
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Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret slutter seg til konsernrevisjonens innretning av følgerevisjon for program STIM i regi 
av Sykehuspartner HF. 
 
 
 

037-2019 Oppfølging av Riksrevisjonens rapport om styrenes oppfølging av 
kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten 

 

Oppsummering 

Riksrevisjonen gjennomfører årlig en kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 
(selskapskontrollen). I Dokument 3:2 (2018-2019) er det blant annet presentert en 
undersøkelse av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i 
spesialisthelsetjenesten (sak 5). Undersøkelsen ble i hovedsak gjennomført i 2017 og 
forelagt Stortinget i november 2018. 
 
Målet med undersøkelsen var å vurdere om styrene i de regionale helseforetakene og 
helseforetakene følger opp kvalitet og pasientsikkerhet i tråd med Stortingets vedtak og 
forutsetninger og i tråd med prinsipper for godt styrearbeid. 
 
Denne saken beskriver de viktigste funnene fra Riksrevisjonens undersøkelse og hvordan 
disse følges opp i Helse Sør-Øst RHF. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret viste til den nye praksisen for føring av protokoll fra styremøtene. Merknader også fra et 
mindretall i styret bør reflekteres. 
 
I forbindelse med valg av styrer i helseforetakene skal styreleder / nestleder delta i intervjuene 
av styrelederne i helseforetakene. 
 
Styret ønsket å bli orientert om resultatet av arbeidet med oppdatering av regional veileder i 
styrearbeid, ny metodikk for risikostyring, oppdatering av rammeverk for god 
virksomhetsstyring og utarbeidelse av intervjuguide for styrevalg. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. Styret tar redegjørelsen om Riksrevisjonens undersøkelse av styrenes oppfølging av 

kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten til orientering og slutter seg til 
administrerende direktørs vurderinger.  
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2. Styret ber administrerende direktør følge opp Riksrevisjonens anbefalinger med tiltak 

og aktiviteter i 2019, herunder oppdatering av regional veileder i styrearbeid, ny 
metodikk for risikostyring, oppdatering av rammeverk for god virksomhetsstyring og 
utarbeidelse av intervjuguide. Styret orienteres om resultatet av dette arbeidet. 
 

3. Det foretas en samlet gjennomgang av styringssystemet i Helse Sør-Øst RHF med sikte 
på forbedringer. Resultatet av dette arbeidet forelegges styret. 

 
 
 

038-2019 Status for ordningen Fritt behandlingsvalg 

 

Oppsummering 

Ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV) ble etablert høsten 2015. Helsedirektoratet forvalter 
ordningen etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
I denne saken beskrives innholdet i ordningen Fritt behandlingsvalg og hvordan ordningen 
og bruken av den har utviklet seg, blant annet med bakgrunn i siste årsrapport for FBV fra 
Helsedirektoratet (Status for Fritt behandlingsvalg. IS-2782. Helsedirektoratet, 2019). 
 

Kommentarer i møtet 

Styret ba om at det med utgangspunkt i denne styresaken sendes et brev til Helse- og 
omsorgsdepartementet hvor det redegjøres for den omtalte enkeltsaken. Det påpekes at 
adgangen til revisjon av leverandører under ordningen med fritt behandlingsvalg må 
tydeliggjøres og at dette er et ansvar som HELFO må ivareta. Ordningen bør også være en del av 
det som bør inngå i Riksrevisjonens kontrollansvar. Videre må det påpekes behovet for at både 
kompetansekrav og kvalitet i behandlingen blir fulgt opp fra HELFO. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om status for innretning på og omfang av ordningen Fritt 
behandlingsvalg til orientering og ber om at det oversendes et brev til Helse- og 
omsorgsdepartementet basert på drøftingen i møtet. 
 
 
 

039-2019 Beslutningsforum for nye metoder – årsoppsummering 2018 

 

Oppsummering 

Årsoppsummering 2018 for Beslutningsforum for nye metoder legges frem som 
orienteringssak for styret. 
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Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar årsoppsummeringen 2018 for Beslutningsforum for nye metoder til orientering. 
 
 
 

040-2019 Gjennomføring av foretaksmøter i mai 2019 

 

Oppsummering 

I henhold til helseforetakenes vedtekter skal det avholdes foretaksmøte innen utgangen av 
juni hvert år der helseforetakenes årsregnskap, årsberetning og årlig melding skal 
behandles. Disse foretaksmøtene gjennomføres 20. mai 2019. Helse- og 
omsorgsdepartementet gjennomfører foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF i juni 2019 for 
behandling av tilsvarende saker. Dato for dette møtet er ikke satt enda. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst 20. mai 2019 med 
behandling av følgende saker: 

 Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2018 

 Honorar til revisor i 2018 

 Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2018 
 
 
 

041-2019 Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging 

 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med  
mars 2019 til orientering. 
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042-2019 Møteplan for styret i Helse Sør-Øst RHF i 2020 

 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret godkjenner følgende møtekalender 2020 for styret i Helse Sør-Øst RHF: 
 

 Onsdag 5. februar – Hamar  

 Torsdag 12. mars – Besøk helseforetak  

 Onsdag 29. og torsdag 30. april – Hamar  

 Torsdag 25. juni – Hamar  

 Torsdag 20. august – Besøk helseforetak  

 Torsdag 24. september – Hamar  

 Torsdag 22. oktober – Besøk helseforetak  

 Onsdag 25. og torsdag 26. november – Hamar  

 Torsdag 17. desember – Hamar  
 
 
 

043-2019 Årsplan styresaker 

 

Styrets enstemmige 

 

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

044-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 

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 12. og 13. mars 2019 

3. Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 10. april 2019 

4. Brev fra støttegruppa for allsidige akuttsykehus i Gjøvikregionen 

5. Årsmøteuttalelse fra LHL oppland med krav om styrking av ambulansetjeneste og 
prehospitale tjenester i Oppland 

6. Protokoll datert 24.04.2019 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de 
konserntillitsvalgte. 

 

Temasak 

 Samvalg v/Knut Even Lindsjørn og Simone Kienlin, Helse Sør-Øst RHF 

 Tiltak for å øke sikkerheten mot dataangrep v/administrerende direktør Gro Jæhre og 
sikkerhetsleder Christian Jacobsen, Sykehuspartner HF 

 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 15:00  
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Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

 
Mandag 
21. jan  

Møtested: Drammen 
 

- Forprosjekt NSD - Foretaksprotokoll VV 18.12.2018 
- Brev fra revisjonen i HSØ 

10.1.2019 
- Styrets arbeid 2019 

Styrebehandling av forprosjekt 
NSD – saken behandles 31. januar 
i styret i HSØ 
 

Onsdag  
13.feb 

Gardermoen 

-  -  Foretaksmøte – februar 
Styresamling i regi av HSØ 
OPD 2019 

Mandag   
25. februar 

 
Møtested: Bærum 

 
 

- Årlig melding 2018 
- Oppdrag og bestilling 2019 
- Virksomhetsrapport pr 31. januar – kort/ 

inkl. eksterne tilsyn oversikt 
PPT vedlegg 

- Strategplan 2019 -2022   

- Foreløpig styreprotokoll  
HSØ 31. januar 

- HAMU og SKU 12. februar 
- Brukerutvalg 11. februar 
- Foretaksprotokoller 13. februar 
- Styrets arbeid 2019  

Orientering fra Bærum sykehus. 
Styreevaluering 2018 
 

Mandag  
25. mars 

 
Møtested: Drammen 

 

- Virksomhetsrapport februar kort/PPT 
vedlegg 

- Årsberetning/årsregnskap 2018 
- ØLP 2019 -2022 
-  

- Foreløpig protokoll fra styremøte i 
HSØ 14. mars, 1. mars 

- Brukerutvalg11. mars 
- Styrets arbeid 2019 

ØLP orientering om 
forutsetninger for 2020 
Budsjett 2020? 
Orientering fra Drammen sykehus 
Tema fra Strategiplan - 
teknologistrategien 
ADs møte med venneforeningene 
– tilbakemelde til styret 
Pasientombudene i Akershus og 
Buskerud – årsmelding 2018 

Mandag  
6.mai 

 
Møtested: Ringerike 

 

- Virksomhetsrapport mars  
- ØLP 2019 -2022 
-  Ledelsens gjennomgang 
-  

- HAMU og SKU 9. april 
- Brukerutvalg- 16. april 
- Foreløpig styreprotokoll l HSØ 24.-

25. april 
- Styrets arbeid 2019 

Orientering fra Ringerike sykehus 
Orientering Nytt sykehus 
Drammen 
 
 

Onsdag 
26. juni 

 

- Virksomhetsrapport mai - kort PPT 
Virksomhetsrapport 1. tertial  

o Eksterne tilsyn pr 1. tertial  

- Brukerutvalg 17. juni 
- HAMU og SKU 11. juni  
- Protokoll fra styremøte i HSØ 20. 

Orientering om budsjettprosess 
2020 
PHT  



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

Møtested: Drammen 
 

- Ledernes ansettelsesvilkår 2019 
- Styrets møteplan 2020 
- Eiendomsstrategi 

juni 
- Styrets arbeid 2019 
-  
-  

Nytt sykehus Drammen 

Mandag  
26. august * 

 

   

Mandag 
23. september 

Møtested: Kongsberg 
 
 

Virksomhetsrapport 2. tertial 
Budsjett 2020 inkl. gevinstrealiseringsplan 
Pasientsikkerhet og kvalitet 
 

- Brukerutvalg 9. september 
- HAMU og SKU 10. september 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 22. august og 19. september 
- Styrets arbeid 2019 

Orientering fra Kongsberg 
sykehus 
Tema fra Strategiplan: 
Styreseminar – bruk av Diagnostic 
Tool ? 
 

   Til orientering: 
Torsdag 17.oktober 
besøker styret i HSØ Vestre Viken. 
To timers møte med foretaket i 
forkant. Etterpå holder HSØ sitt 
styremøte i våre lokaler. 

Mandag 
28. oktober 

Møtested: Drammen 
 

Virksomhetsrapport september kort/PPT 
vedlegg 
 

- Brukerutvalg 14. oktober 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 17. oktober 
- Styrets arbeid 2019 

Dialog med brukerutvalget 
Orientering fra KMD 
Tema fra Strategiplan 

Mandag 
25. november 

Møtested: Blakstad 
 
 

-  Brukerutvalg 11. november 
SKU og HAMU 12. november 

- Foreløpig protokoll fra styret i HSØ 
21. november 

- Styrets arbeid 2019 

Budsjettseminar 2019 
Risikovurdering i VVHF 
Orientering fra PHR 
 

Mandag 
16. desember 

 
Møtested: Drammen 

- Virksomhetsrapport november kort/PPT 
vedlegg 

- Budsjett og mål 2020  
-   

Brukerutvalg 9. desember 
- HAMU  og SKU 3. .desember 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ14. november og 13. desember 

Møtested: Drammen 
Julemiddag 
Tema fra Strategiplan 
Dialogmøte med kommunene i 



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

 - Styrets arbeid 2019 desember 2019/ dato ennå ikke 
fastlagt (ordførermøte).  
 

2020  -  - Styreprotokoll fra styremøte i HSØ 
19. desember 
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