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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   16. desember 2019 
Møtetid:   kl. 12.00 – 16.30 
Møtested:   Drammen, habilitetsavdelingens konferansesal 
 
PROGRAM      Behandling av styresaker  

 
  

Ved forfall vennligst gi beskjed til: 
 
Styresekretær: Elin Onsøyen 
Telefon: 958 12 504 
E-post:  
elin.onsoyen@vestreviken.no 
 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For styreleder Torbjørn Almlid 
 
 
Elin Onsøyen 
  

Til: Styret ved Vestre Viken  
Dato utsendt: 9. desember 2019 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 12. 2019 
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Saksliste:  
 

Saksnr. 
 

Tid 
 

GODKJENNINGSSAKER  

 
50/2019 

 
12.00 -
12.05 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
51/2019 
 

 
12.05 -
12.10 

 
Godkjenning av protokoll - 23. september  

Saksnr. 
 

Tid 
 

BESLUTNINGSSAKER  

 
52/2019 
 

 
12.10 -
12.40 

 
Virksomhetsrapport pr. november  
Vedlegg: 
Virksomhetsrapportering pr november 2019 

53/2019  12.40 -
13.40 

Budsjett og mål 2020  
Vedlegg: 

1. Budsjett og mål 2020  
2. Referat fra behandling i HAMU 12.desember 2019 
3. Drøftingsprotokoll fra møte med hovedtillitsvalgte og 

vernetjeneste 5.desember 2019 
54/2019 13.40 – 

14.10 
Økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan 
NSD  
Vedlegg: Gevinstnotat (utkast) 

55/2019 14.10 -
14.20 

Oppnevning av nye representanter til Brukerutvalget fra 2019  
Vedlegg: 

1. Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i 
helseforetak 

 

56/2019 14.20 – 
14.30 

Arealbruksplan for ledelse og staber – Unntatt offentlighet (ref 
offl. § 23, 1. ledd) 
Vedlegg: Intensjonsavtale 
 

  Orienteringssaker 
 
57/2019 
 

 
14.30 –
14.40 
 

Orienteringer  
Vedlegg: 
1. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 21. november 
2. SKU 26. november - referat 
3. HAMU 28. november - refeat 
4. Brukerutvalg 9. desember (ettersendes)  
5. HAMU 12. desember (ettersendes) 
6. Styrets arbeid 2020 

  ANDRE ORIENTERINGER 
 14.40 – 

15.00 
 

Nytt sykehus Drammen 
 
 

  EVENTUELT 
 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2017/20170427/043-2017%20Vedlegg%201%20-%20Felles%20retningslinjer%20for%20brukermedvirkning%20p%C3%A5%20systemniv%C3%A5,%20endelig.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2017/20170427/043-2017%20Vedlegg%201%20-%20Felles%20retningslinjer%20for%20brukermedvirkning%20p%C3%A5%20systemniv%C3%A5,%20endelig.pdf
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Saksfremlegg  
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 50/2019 16.12.2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret godkjenner saksliste og innkalling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 9.12.2019 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 9. desember 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

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

 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 28. oktober 2019 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 51/2019 16.12.2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møteprotokoll fra styremøtet 25. november godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 9. desember 2019 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg:   1. Foreløpig møteprotokoll 28. oktober 2019 
 
    

 
 
 
 

 

Dato: 9.12. 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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 Dato: 25. november 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Drammen, konferansesalen habilitetsavdelingen 

Dato: 25. november 2019 

Tidspunkt: Kl. 12.00 – 16.45 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem 
Toril Anneli Kiuru Morken  Styremedlem  
Tom Roger Heggelund Frost  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 

 
Brukerrepresentant Toril Krogsund og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett.  
 
Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:  
Navn Funksjon 
Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør 
Eli Årmot Direktør kompetanse  
Halfdan Aass Direktør fag 
Mette Lise Lindblad Direktør økonomi  
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og samfunnskontakt 
Cecilie B. Løken Direktør teknologi 
Rune A. Abrahamsen Prosjektdirektør 
Kirsten Hørthe Klinikkdirektør psykisk helse og rus 
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 46/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret godkjenner saksliste og innkalling. 
 
Sak 47/2019 Godkjenning av styreprotokoll 28. oktober 2019 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Møteprotokoll fra styremøte 28. oktober 2019 godkjennes. 
 
 
Orientering fra klinikk for psykisk helse og rus  
 
Klinikkdirektør Kirsten Hørthe orienterte om utviklingen innen klinikken i perioden 2012-
2019. Vridningen av aktiviteten fra døgn til dagbehandling siden år 2016 har vært av stor 
betydning i klinikkens tilbud. Det ble også orientert om: 
• Antall utskrivelser innen psykisk helsevern for voksne har gått ned. Poliklinikk og ambulante 

tjenester er bygget opp 
• Utskrivelser innen rusbehandling har gått opp - økt effektivitet særlig i avrusningsbehandlingen  
• Antall liggedøgn er kraftig redusert både innen voksenpsykiatri (VOP) og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB). 
• Stor økning i poliklinisk aktivitet både innen VOP og TSB 
• Innen BUPA har antall utskrivninger økt - det samme har antall liggedøgn  
• Økning også i poliklinisk aktivitet innen barne- og ungdomspsykiatri (BUPA) 
 
Kommentarer til orienteringen: 
Omstillingsarbeidet i klinikk for psykisk helse og rus er under trygg ledelse basert på faglighet. 
Tjenesten er under modernisering. Kompetanse og erfaring preger utviklingsarbeidet. Statsrådens 
føringer gir gradvis resultater. Det er nødvendig med gode tjenester til denne pasientgruppen. 
 
Beslutningssak 
 
Sak 48/2019 Virksomhetsrapportering pr oktober 2019 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.  
 
Oppsummering innhold: 
Administrerende direktør presenterte hovedpunktene fra saksfremlegget om status for 
virksomheten per oktober 2019. Foretaket forventer å oppnå det økonomiske resultatmål 
for 2019. Dette til tross for utsatt salg av eiendom med en forventet gevinst på 30 MNOK. 
Flere av klinikkene går med store underskudd i 2019. Først og fremst skyldes dette 
negative avvik på lønnsområdet og høyere andel årsverk enn det som ligger til grunn for 
budsjettet. Det er flere ulike årsaker til situasjonen. Høy aktivitet og samtidighetskonflikter 
er noen av årsakene, i tillegg til sykefravær og permisjoner. Det jobbes nå først og fremst 
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med styringsfart inn mot budsjett 2020 og konkrete tiltak for å trygge et budsjett innenfor 
de økonomiske rammer for 2020.  
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
Styret setter pris på at det er god pasientbehandling og at resultatet for foretaket som 
helhet i oktober er positivt. Styret ser at det er utfordringer i de klinikkene som har store 
underskudd. Styret varsler at en i 2020 vil ha mer oppmerksomhet på tiltak som viser hva 
som gir resultater, og hva som ikke gjør det. Styret vil spesielt følge opp: 

• Bemanning 
• Pakkeforløp 
• Uønskede hendelser 
• Korridorpasienter  
• AML-brudd 

Styret vil fortsatt spesielt følge med på korridorpasienttallene ved Ringerike sykehus. Det 
er bekymringsfullt at korridorpasienttallene ved Drammen sykehus øker.  
I 2020 ønsker styret at kompetansekartlegging og -planlegging i foretaket blir tema i et 
styremøte. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar virksomhetsrapport pr oktober til etterretning. 

 
Orienteringer 
 
Sak 49/2019 Orienteringer 
 
Dokumenter som berører foretakets virksomhet siden forrige styremøte, legges fram for styret til 
orientering. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Andre orienteringer 
 
Nytt sykehus Drammen 
Prosjektdirektør nytt sykehus orienterte om status rivearbeider og byggeprosjekt, 
rammesøknad arbeidstilsynet, anskaffelse utstyr, utvidelse av øye-seksjonen og klinisk 
ibruktakelse.  
 
Status i byggeprosjektet  
Rivning av bygninger går etter planen og planlagt entrepriseplan gjennomføres som 
planlagt.  
 
Rammesøknad 2   
Omfatter behandlingsbygg og glassgate, poliklinikkbygg, sengebygg og servicebygg.  
Sendes Arbeidstilsynet og Drammen og Lier kommuner 4. desember 2019. 
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Gjennomført prosess med arbeidstilsynet i forkant av rammesøknad behandles i 
Foretaksledelsen 26. november 2019 og HAMU 28. november 2019.   
 
Anskaffelse utstyr 
Totalt budsjett ca. 1.4 MRD (2018 kroner). Helseforetaket har ansvaret for å dekke 
overflyttbart utstyr tilsvarende 29 % av totalbudsjettet (281 MNOK).  
Innkjøp av utstyr er fordelt i 53 «pakker» og de første anskaffelsene starter høsten 2020.  
 
Utvidelse av øye-seksjonen 
Aktiviteten ved Øyeseksjonen har hatt en betydelig vekst ut over det som ble framskrevet i 
konseptfasen. Dette fremkom også i framskrivningen gjennomført av Sykehusbygg HF i 
2018 basert på nasjonal modell for framskriving og regional utviklingsplan.  
Framskrivningene viser at øyeseksjonen har behov for å øke antall behandlingsrom med 
totalt 8 rom basert på samme utnyttelsesgrad som i konseptfasen, dvs. høy utnyttelesegrad.  
Vestre Viken har lagt frem forslag om utvidelse av seksjonen med 5 behandlingsrom i nytt 
sykehus og flytting av aktivitet til Bærum sykehus tilsvarende 2 behandlingsrom.  
For å samtidig redusere arealbehovet, foreslås det reduksjon av 5 overnattingsrom med 
tilhørende bad for vakthavende leger og 1 overnattingsrom pårørende med tilhørende bad. 
Saken er oversendt PNSD og behandlet i prosjektstyre PNSD 22.11.2019.  
 
Klinisk ibruktakelse  
Etablert mal for rapport som skal dekke alle funksjonsområder som kan settes i tidlig 
klinisk drift. Vil ikke ta for seg hovedflyttingen 21.05.2025 og utfordringer ved reetablering 
av akuttsøylen.  
Rapporten er 1. del av en samlet plan for flyttingen til nytt sykehus, som skal ferdigstilles 
på et senere tidspunkt.  
Må gjennomføre minimum ett arbeidsmøte med representanter fra de kliniske miljøene for 
alle områder som vurderes som del av første fase av innflyttingen.  Skal også kartlegge 
støttefunksjoner som må/skal etableres og identifisere avhengighetene mellom de 
forskjellige funksjonsområdene og avhengigheter til personell, åpningstider, medisinsk 
teknisk utstyr osv. 
 
Budsjett 2020 inkl. BRK- prosjektet/revisjon – prioritering og saldering 
Styret fikk presentert foretakets forslag til prioriteringer for budsjett 2020. Samlet sett er 
risikoen tatt ned på klinikkene og flyttet noe over på fellesøkonomien. Det er likevel 
innenfor det foretaket anser som akseptabel risiko. Eventuelle nye prioriteringer krever 
omdisponering av midler. Når det gjelder investeringsplanen for BRK sykehusene 
medfører rammen for likviditeten at det ikke er mulig å ferdigstille hele prosjektet før 
innflytting i nytt sykehus i Drammen. Det foreslås likevel å endre på fremdriften sett opp 
mott siste vedtatte økonomiske langtidsplan. Det er mulig å flytte tyngdepunktet for de 
neste årenes investeringer noe frem i tid.  
 
Innspill til videre arbeid med budsjett 2020 fra de ansattes representanter i styret 
Bevilgningene til forskning er på 0,87% i budsjettet.  Forskningsstrategien har et mål om 
1%.  De ansattes representanter ber om en opptrappingsplan for bevilgninger til forskning 
med sikte på å komme opp i minst 2% i løpet av få år. 
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De ansattes representanter ber om at på midlene som er satt av til kompetanseøkning for 
helsepersonell går til spesialsykepleiere. Bevilgningen bør økes ut over 2,5 MNOK. De 
ansattes representanter i styret varslet at de ville komme tilbake til dette ved den formelle 
behandlingen av budsjettet 2020. 
 
Oppsummering av drøfting av orientering om budsjett 2020 
Styret har fått god informasjon. En må vise til Utviklingsplan 2035 og Strategisk plan 2019 
– 2022 når budsjettsaken fremmes for behandling i desember. Styret ønsker å se at 
budsjettet understøtter de vedtatte planverkene i foretaket. Det forventes at tiltak for 
kostnadseffektivisering er konkrete for klinikkene i 2020. Rapporteringen i 2020 må kunne 
følge de konkrete tiltakene slik at en ser hvordan resultatkravene i løpet av året utvikler 
seg. 
Det hadde vært ønskelig at styret hadde fått et utfordringsnotat i forkant av dagens 
styremøte. Dette til læring for prosessen med budsjett 2021.  
Styret støtter at administrasjonen jobber videre i tråd med orienteringen gitt i styremøtet. 
Styret understreker at BRK-prosjektet er en del av en helhetlig investeringsplan for Vestre 
Viken HF. 
 
Løypemelding arbeid med gevinstrealisering 
Styret fikk presentert hovedtrekkene i foretakets plan for innretning på arbeidet med 
gevinstrealisering inn mot nytt sykehus. Gevinstrealisering skal skje over hele linjen, og 
ikke kun i de enhetene som skal inn i det nye sykehuset. Arbeidet vil innrettes som 
prosjekter og implementeres fortløpende. Det vil spesielt ses på pasientforløp og 
planlegging av ressursbruken inn mot forventet aktivitet.  
 
Oppsummering av drøfting av arbeid med gevinstrealisering 
HSØ skal etter planen ha egen sak om gevinstrealiseringsplanen i Vestre Viken 
19.desember. Styret i Vestre Viken vil ha saken til behandling før oversendelse av sak til 
HSØ. Det er ønskelig å behandle utkast til sak i desember og få saken til behandling i styret i 
Vestre Viken i januar 2020.  
 
Styret evaluerer eget arbeid i 2019  
Det vises til styreinstruks for Vestre Viken HF punkt 5: Det skal årlig foretas en 
egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform. 
 
 
Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp under dette punktet. 
 
 
Drammen 25. november 2019 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
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Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
 
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
 
Tom R. H. Frost  Toril A. K. Morken   John Egil Kvamsøe 



 

Post: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen | Telefon: 03525 | Org. Nr: 894.166.762 | postmottak@vestreviken.no 
Vår bank: Danske Bank | Kontonummer: 8601 72 17986. | IBAN: NO93 8601 7217 986. | SWIFT: DABANO22 

 
1 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr november 2019 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 52/2019 16.12. 2019 

 
 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. november 2019 til etterretning. 
 
 
 
 
 
 

Drammen 12. desember 2019  
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 12.12.2019 
Saksbehandler: Mette Lise Lindblad 
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Bakgrunn  
Administrerende direktør legger fram rapportering pr november i tråd med styrets årshjul.  
 
Saksutredning  
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr 30. november 
2019 er oppsummert i måltavlen under:  
  

 
 
Økonomi   
Resultat pr november viser et overskudd på 245,2 MNOK, som er 11,5 MNOK bedre enn 
budsjett. Resultat i november måned viser et overskudd på 17,7 MNOK, som er 3,5 MNOK lavere 
enn budsjett.   
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 17 705 245 205 271 000

Mål 21 250 233 750 255 000

Avvik -3 545 11 455 16 000

I fjor 74 542 249 558 247 002

2 Virkelig 9 991 105 203 114 287

Mål 9 844 103 552 112 659

Avvik 147 1 651 1 628

I fjor 9 749 99 343 107 784

3 Virkelig 15 107 154 225 166 452

Mål 15 341 151 942 164 360

Avvik -234 2 283 2 092

I fjor 15 558 145 716 156 933

4 Virkelig 7 468 69 566 74 900

Mål 7 636 71 265 77 083

Avvik -168 -1 699 -2 183 

I fjor 6 955 65 159 69 684

5 Virkelig 55 57 57

Mål 55 55 55

Avvik 0 2 2

I fjor 60 59 59

6 Virkelig 34 36 36

Mål 40 40 40

Avvik -6 -4 -4 

I fjor 34 43 43

7 Virkelig 91,8 % 91,4 % 91,5 %

Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 %

Avvik -1,2 % -1,6 % -1,5 %

I fjor 90,8 % 24,6 % 89,9 %

8 Virkelig 1,6 % 2,2 % 2,1 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,6 % 2,2 % 2,1 %

I fjor 1,9 % 2,0 % 2,0 %

11 Virkelig 7 442 7 357 7 362

Mål 7 190 7 235 7 235

Avvik 252 122 127

I fjor 7 235 7 175 7 175

12 Virkelig 7,2 % 7,3 % 7,3 %

Mål 6,7 % 7,0 % 7,0 %

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

I fjor 7,4 % 7,6 % 0,1 %

13 Virkelig 2,4 % 2,7 % 2,8 %

Mål 2,4 % 2,4 % 2,4 %

Avvik 0,0 % 0,3 % 0,4 %

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

HR
AML brudd
ANDEL

AKTIVITET Voksenpsykiatri 
og rusbehandling Polikliniske 
konsultasjoner
ANTALL

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

AKTIVITET Barne- og 
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

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

KVALITET
Overholdelse pasientavtaler 
(passert planlagt tid)
ANDEL

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 
(eks. pensjonsøkning)

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 
(neste måned)

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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Det er budsjettert med salg av Barnehagene på Bærum i november.  Salget er utsatt til 2020.  
Dette gir et negativ avvik mot budsjett i november på 32 MNOK.  
 
Resultat for november inkluderer flere engangsposter med positiv resultatvirkning.  Øvrige 
inntekter er økt med 12,7 MNOK for 2018 ISF-avregning, og det er ført 0,9 MNOK i økte 
inntekter på egenandeler som følge av HELFO 2018 avregning for selvbetalende pasienter.  
 
Det er pr november brukt 8,1 MNOK mer enn budsjettert på byggvedlikehold over drift, og 
prognosen gir et overforbruk på 10 MNOK for året.  Økt kostnader knyttet til byggvedlikehold 
må sees i sammenheng med bygginvesteringer, der vi får tilsvarende mindreforbruk. 
 
Prognosen for året er økt med til sammen 16 MNOK knyttet til 2018 ISF-avregning, økte ISF-
refusjoner på H-resepter og økte kostnader for byggvedlikehold.   
 
Driftsinntekter er totalt 145,2 MNOK bedre enn budsjett pr november, hvorav 94,3 MNOK 
vedrører tildeling over revidert nasjonalbudsjett for økte pensjonskostnader. ISF-inntekter og 
gjestepasientinntekter er til sammen 65,2 MNOK høyere enn budsjett.  ISF-inntekter, 
polikliniske refusjoner fra HELFO og andre pasientrelaterte inntekter er bedre enn budsjett på 
grunn av høy aktivitet. ISF-refusjoner på H-resepter er i november resultatet avstemt mot 
tilbakemelding fra HELFO (pr oktober, en måneds etterslep). Dette gir et positivt avvik mot 
budsjett i november på 15,3 MNOK.  I tidligere perioder er ISF-refusjon ført i tråd med budsjett i 
tråd med instruks fra HSØ.  Prognosen for årsresultatet er forbedret som følge av økte ISF-
refusjoner. 
 
Driftskostnader inklusive finans, er 133,87 MNOK høyere enn budsjett, hvorav 100 MNOK 
skyldes økte pensjonskostnader som møtes av økt basisramme. Øvrig merforbruk er 
hovedsakelig knyttet til lønnsområdet, innleie og kjøp av eksterne helsetjenester (se 
kommentarer til brutto månedsverk nedenfor). Varekostnader er 40 MNOK lavere enn 
budsjettert, i hovedsak tilknyttet H-reseptkostnader som er vesentlig lavere enn budsjettet hittil 
i år, blant annet som følge av nye innkjøpsavtaler.  Medikamenter og øvrige forbruksvarer brukt 
i sykehus overskrider budsjett og henger sammen med endringer i pasientbehandlingen, eller 
volum.    
 
Aktivitet 
DRG-poeng 
Samlet aktivitet døgn, dag og poliklinikk hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 1651 
poeng høyere enn budsjett per november, og 5860 poeng høyere enn samme periode i fjor. 
Antall dagopphold og polikliniske konsultasjoner er over budsjett, mens antall 
døgnbehandlinger er noe lavere enn budsjett.  Liggedøgn pr november er i tråd med budsjett. 
 
DRG-poeng i november knyttet til pasientbehandling i de somatiske sykehusene 147 poeng over 
plan.   Antall pasientbehandlinger som dagpasienter eller polikliniske er over plan, mens antall 
døgnpasienter er lavere enn plan i november.  Fallet i døgnbehandlinger kan til dels skyldes 
lengre stenging av operasjonsstuer enn planlagt som følge av forsinkelser ved BRK-prosjektene.   
 
DRG-poeng knyttet til ISF-refusjoner på H-resepter er 684 over plan i november.  I november er 
poeng avstemt mot tilbakemelding fra HELFO pr oktober.  I tidligere perioder er ISF-refusjon 
ført i tråd med budsjett etter instruks fra HSØ.  Da tilbakemelding fra HELFO gir flere poeng pr 
oktober enn årsbudsjettet, vurderes risiko for at inntektene pr november er for høye som liten.  
 
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus    
Aktivitet innenfor voksenpsykiatri og rusbehandling målt i antall polikliniske konsultasjoner er 
22283 høyere enn budsjett hittil i år. Polikliniske konsultasjoner i november måned er 234 
lavere enn budsjett.   Prognose for året gir 2092 flere konsultasjoner enn plan. 
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Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 1699 konsultasjoner lavere enn 
budsjett. Virksomheten hadde en god utvikling første halvår og oppnådde aktivitet over budsjett 
fra mars måned.  November-tallene er i midlertid 168 konsultasjoner bak plan. Det er iverksatte 
tiltak for å øke antall behandlinger i barne- og ungdomspsykiatrien. Dette omfatter 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 var 55 dager i november, som er 
målet, men hittil i år er ventetiden 57 dager.  Dette er 2 dager høyere enn målet for året, men litt 
lavere enn i fjor. Ventetiden i år har ligget litt under fjoråret i hele høst. Reetablering av tilbud 
innen ØNH-sykdommer ved Kongsberg sykehus med leger fra Drammen fra september bidrar til 
redusert ventetid. Øyeavdelingen i Drammen har hatt betydelig vekst i behandlinger og lange 
ventetider. Det er besluttet å utvide avdelingen i Drammen i tillegg til at det vil bli etablert en 
egen AMD poliklinikk for befolkningen i Asker og Bærum ved Bærum Sykehus. Disse tiltakene 
forventes å gi en positiv effekt på ventetidene i løpet av neste halvår.  
 
Ventetid psykisk helse og rus  
Innen psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling nås målet om en 
ventetid på henholdsvis 40 dager og 35 dager. Innen barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er 
ventetiden hittil i år 43 dager mens målet her også er 40 dager. De siste to månedene har målet 
om under 40 dager vært nådd.  Ventetiden innen BUP er også betydelig bedret sammenliknet 
med i fjor. Det pågår flere aktiviteter innen avdelingen som gir resultatforbedringer, jf. 
kommentar under aktivitet overfor. Helse Sør-Øst har også startet et omfattende 
forbedringsarbeid innen BUP hvor alle foretak i regionen deltar. Ved utgangen av året er således 
målet nådd også her, og det forventes å vedvare.    
 
Overholdelse av pasientavtaler (passert planlagt tid)    
Andel overholdte pasientavtaler er 91,4 % pr november 2019, altså noe under målet på 93 %.  
Det er rutiner som skal sikre at forsinkelser er innenfor det som anses som medisinsk forsvarlig. 
Ved Ringerike sykehus er det nå engasjert kardiolog i 50 % stilling for spesifikt å arbeide med 
pasienter hvor tid er passert. Kongsberg øker også kapasiteten innen hjertesykdommer hvor 
også arbeid med pasienter hvor tid er passert vil gis økt oppmerksomhet..    
 
Pakkeforløp for kreft 
Vestre Viken oppnår ikke målkravet for pakkeforløp for kreft som tilsier at 70 % skal få 
behandling innenfor standard forløpstid. Etter en bedring med 67 % måloppnåelse i september 
har resultatene blitt dårligere igjen med 63 % i oktober og 58 % i november. I løpet av oktober 
har det vært gjennomgang av forløpene for lungekreft og gynekologisk kreft med deltakere fra 
alle involverte avdelinger. Tiltak er identifisert og blir fulgt opp. Vestre Viken deltar også i 
regionalt forbedringsarbeid. Til tross for dette nås ikke målene. Ytterligere intensivering av 
arbeidet er nødvendig. 
 
Korridorpasienter  
Andel korridorpasienter i somatikk var 1,6 % i november, men er 2,2 % hittil i år, som er noe 
høyere enn i fjor. Dette tilsvarer at 14 pasienter gjennomsnittlig har ligget i korridor kl. 07.00 
hver morgen så langt i år. Det er flest korridorpasienter ved Ringerike og Drammen sykehus. 
Ved Ringerike har det vært jobbet systematisk med tiltak de siste månedene. Kompetansen i 
akuttmottak er styrket, nylig er det også innført konferansetelefon for leger utenfor sykehuset 
og avklaringspoliklinikker. De siste tre månedene er det sett noe forbedring. Ved Drammen 
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sykehus er det i gang et prosjekt som spesielt følger forløpene fra akuttmottaket. Det forventes 
at det også kan forbedre situasjonen med korridorpasienter.  
 
HR          
Brutto månedsverk 
Brutto månedsverk pr desember er 252 månedsverk flere enn budsjettert, og 207 flere enn pr 
samme periode i fjor. Det er overforbruk på både fast- og variabel lønn. Det har vært en høy 
økning i innleie spesielt på Bærum sykehus og PHR. I de somatiske klinikkene er noe av 
forklaringen høyere ø-hjelpsaktivitet, sykefravær på enkelte avdelinger, vakante stillinger og 
permisjoner. Det er igangsatt tiltak i akuttmottaket ved Drammen for å endre pasientforløp og 
redusere ø-hjelps pasientstrømmen inn mot sengepostene. PHR hatt en november måned med 
særskilt høyt antall liggedøgn (høyest siden våren 2017), som er noe av årsaken til økning i 
variable månedsverk. Videre arbeid med tiltak er helt nødvendig for å sikre resultatutviklingen 
fremover og styringsfart inn mot budsjett 2020.  Tiltak for å sikre kontroll med utviklingen i 
månedsverkene vil spesielt gjennomgås i forbindelse med presentasjon av budsjett 2020.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet i oktober var 7,2 %, som er litt høyere enn i september, men lavere enn samme 
periode i fjor. Det er først og fremst redusert langtidsfravær som bidrar til at sykefraværet er 
lavere enn foregående år. I somatikken har både Drammen og Bærum sykehus hatt et høyt 
sykefravær i oktober på henholdsvis 7,8 % og 8 %. KIS har vist til gode sykefraværstall i 2019, 
men det har vært noe økende i september og oktober.  KIS oppnådde svært gode resultater i 
2018 etter arbeid med tiltak, og har kunnet vise til en vedvarende effekt av dette arbeidet. I den 
forbindelse har KIS, i samarbeid med HR, utarbeidet en sjekkliste med maler for å redusere 
sykefravær og øke nærvær. Andre klinikker eller store avdelinger oppfordres til å benytte 
samme modell for å redusere sitt sykefravær.   
 
AML-brudd 
Det var 2836 AML-brudd i november måned. Dette tilsvarer AML-brudd på 2,4 % av alle vakter i 
foretaket.  Andel AML-brudd hittil i år er 2,8 % av totalt antall vakter i foretaket. Det forventes at 
AML-brudd vil ende opp på ca. 2,8 % av vakter for 2019.  
 
Sykehuset i Vestfold har hatt effekt og vedvarende gode resultater av arbeid som er gjennomført 
i partssammensatt arbeidsgruppe som startet i 2016. De utarbeidet i fellesskap en handlingsplan 
som innebefattet systematisk gjennomgang og obligatorisk opplæring. De utviklet system for 
oppfølging og rapportering av AML brudd. Involvering av alle parter ga en bedre forståelse for 
problemstillingene, noe som resulterte i bedre samhandling og forståelse for 
arbeidstidsplanlegging. I Vestre Viken er det opprettet en partssammensatt arbeidsgruppe for å 
utarbeide handlingsplan etter modell fra sykehuset i Vestfold.  
 
 
Administrerende direktørs vurderinger        
Til tross for klinikkvise utfordringer er den økonomiske utviklingen for foretaket samlet meget 
god. Underskuddene i flere av klinikkene er dekket opp av netto mindrekostnader på 
fellesområdet, spesielt vedrørende H-resepter, i tillegg til ufordelte midler sentralt. 
Engangseffekter i november bidro til ytterligere resultatforbedring og derav også økt prognose 
for årsresultatet.  
 
Brutto månedsverk ligger vesentlig over budsjett, og de siste to månedene har hatt en meget 
urovekkende utvikling. Det jobbes nå over flere linjer med etablering av tiltak for å sikre kontroll 
med bemanningsutviklingen. Det er flere planlagte aktiviteter i klinikkene, i tillegg til at 
foretaket nå vil igangsette et større prosjekt med innføring av en modell for aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging i tråd med modeller fra Helse Bergen.  
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Dette, og øvrige aktiviteter vil spesielt gjennomgås i forbindelse med budsjettfremlegg og 
gevinstplanen for styret. I forbindelse med budsjett 2020 er det tildelt økt basisramme til flere 
klinikker. 
 
Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er forbedret, og prioriteringsregelen er oppnådd på 
aktivitet og ventetider samlet for tjenesteområdet. Omstillingsarbeidet i klinikken gir gode 
resultater, og det jobbes videre med tiltak for å øke antall behandlinger og redusere ventetider 
for barn og unge. 
 
Andel korridorpasienter er noe høyere enn fjoråret, og for høyt. Både Drammen og Ringerike 
sykehus er forbedret i november, og begge klinikkene fortsetter igangsatte aktiviteter og jobber 
videre med nye tiltak.  
 
Risikoområder følges opp i de ukentlige ledermøtene. Dette omfatter spesielt utviklingen i 
aktivitet BUPA, korridorpasienter Ringerike og oppnåelse av mål for pakkeforløp kreft.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapport pr november til 
etterretning. 
 
 
 

Vedlegg: 
 

Virksomhetsrapportering pr november 2019 
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Sak 52/2019 
Virksomhetsrapportering 

pr november 2019

Pr 12. desember 2019



Innledning

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

• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ

2



Pensjonsøkning

3

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

• Det  er bevilget 103,2 MNOK i basisfinansiering av 
pensjonsøkningen i Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Dette gir en 
negativ netto effekt på 5,8 MNOK for Vestre Viken i 2019.  

Pensjonsendring MNOK

Endring i pensjonskostnader 109,0
Basisøkning i RNB 103,2
Netto resultat effekt -5,8 



Kommentarer pr 30.november 2019
• Totalresultat pr 30.november viser et overskudd på 245,2 MNOK.  Dette er 11,5 

MNOK foran budsjett. Resultat i november måned viser et overskudd på 17,7 MNOK 
som er 3,5 MNOK bak budsjett. 

– ISF-inntekter er 17,8 MNOK foran budsjett denne måned knyttet til ISF-refusjoner på H-
resepter. ISF-refusjoner er avstemt mot tilbakemelding fra HELFO (pr oktober). I tidligere 
perioder er ISF-refusjon ført i tråd med budsjett.  Prognosen for årsresultat er forbedret 
som følge av økt ISF-refusjoner.

– Varekostnader er 12,7 MNOK lavere enn budsjettert som følge av lavere kostnader for H-
resepter medisiner enn budsjettert.  

– Lønn og innleie er 18,8 MNOK mer enn budsjett (eks. pensjonskostnader). Det er 
overforbruk på både fast- og variable lønn.

– Gjestepasientområdet viser et negativ avvik mot budsjett på 9,6 MNOK samlet sett. Det er 
overforbruk på kjøp av helsetjenester og Fritt Behandlingsvalg.  Det er spesielt høye 
kostnader knyttet til OUS (lab og somatisk pasient behandling).

– Andre driftskostnader er 10 MNOK under budsjett.  Generelle avsetninger pr november er 
redusert i forhold til oktober, og kostnader for Sykehuspartner IKT er lavere enn 
budsjettert.

– Byggvedlikehold over drift viser et overforbruk på 2,7 MNOK i november, og 8 MNOK hittil 
i år. Prognosen er redusert med 10 MNOK for dette.  Overforbruket må sees i 
sammenheng med investeringsområdet. 

– Resultat i november inkludere flere engangsposteringer (se neste side) 4



Engangsposter i november resultat
• 2018 ISF-avregning 

– Avregning gir 12,7 MNOK i merinntekter, ført i 
november som «øvrige inntekt». 

– Årsprognosen er forbedret for dette. 
• 2018 avregning selvbetalende pasienter 

HELFO
– Egenandeler er økt med 0,9 MNOK

• Det er budsjettert med 32 MNOK i gevinst ved 
salg av barnehagene på BS i november.  Salget 
er utsatt til 2020. Effekten er tidligere 
medregnet i årsprognosen.
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Avsetninger pr 30. november

• 5 MNOK i varekostnader 
– redusert fra 10 MNOK pr oktober

• 5 MNOK i andre driftskostnader
– redusert fra 15 MNOK pr oktober
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Måltavle pr november – Økonomi og aktivitet
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1 Virkelig 17 705 245 205 271 000

Mål 21 250 233 750 255 000

Avvik -3 545 11 455 16 000

I fjor 74 542 249 558 247 002

2 Virkelig 9 991 105 203 114 287

Mål 9 844 103 552 112 659

Avvik 147 1 651 1 628

I fjor 9 749 99 343 107 784

3 Virkelig 15 107 154 225 166 452

Mål 15 341 151 942 164 360

Avvik -234 2 283 2 092

I fjor 15 558 145 716 156 933

4 Virkelig 7 468 69 566 74 900

Mål 7 636 71 265 77 083

Avvik -168 -1 699 -2 183 

I fjor 6 955 65 159 69 684

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)

AKTIVITET Voksenpsykiatri 
og rusbehandling Polikliniske 
konsultasjoner
ANTALL

AKTIVITET Barne- og 
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL



Måltavle pr november – Kvalitet
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5 Virkelig 55 57 57

Mål 55 55 55

Avvik 0 2 2

I fjor 60 59 59

6 Virkelig 34 36 36

Mål 40 40 40

Avvik -6 -4 -4 

I fjor 34 43 43

7 Virkelig 91,8 % 91,4 % 91,5 %

Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 %

Avvik -1,2 % -1,6 % -1,5 %

I fjor 90,8 % 24,6 % 89,9 %

8 Virkelig 1,6 % 2,2 % 2,1 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,6 % 2,2 % 2,1 %

I fjor 1,9 % 2,0 % 2,0 %

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

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

KVALITET
Overholdelse pasientavtaler 
(passert planlagt tid)
ANDEL

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL



Måltavle pr november – HR

9

11 Virkelig 7 442 7 357 7 362

Mål 7 190 7 235 7 235

Avvik 252 122 127

I fjor 7 235 7 175 7 175

12 Virkelig 7,2 % 7,3 % 7,3 %

Mål 6,7 % 7,0 % 7,0 %

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

I fjor 7,4 % 7,6 % 0,1 %

13 Virkelig 2,4 % 2,7 % 2,8 %

Mål 2,4 % 2,4 % 2,4 %

Avvik 0,0 % 0,3 % 0,4 %

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

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 
(neste måned)

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

HR
AML brudd
ANDEL



Resultat
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Resultatutvikling
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Resultat prognose
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Prognose pr november er forbedret med 16 MNOK:
• 2018 ISF-avregning for 2018 øker overskudd med 13 MNOK
• ISF-refusjoner for H-resepter øker overskudd med 13 MNOK
• Økte kostnader til byggvedlikehold reduserer overskudd med 10 MNOK

pr november 2019
Budsjett

2019
Estimat

2019
Avviks 

%

Basisramme inkl. KBF  5 738 822  5 841 642 1,8 %

ISF inntekter  2 822 259  2 872 874 1,8 %

Gjestepasient inntekter  157 985  168 370 6,6 %

Øvrige driftsinntekter  793 276  808 776 2,0 %

Gevinst ved avgang av anleggsmidler  38 200  6 136 -83,9 %

SUM Inntekter  9 550 543  9 697 798 1,5 %

Varekostnader  1 284 558  1 249 558 2,7 %

Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  761 344  776 344 -2,0 %

Innleid arbeidskraft  21 493  30 493 -41,9 %

Lønnskostnader  5 813 083  6 003 098 -3,3 %

Avskrivninger og nedskrivninger  298 172  284 045 4,7 %

Andre driftskostnader  1 110 005  1 072 373 3,4 %

Netto finanskostnader  6 887  10 887 -58,1 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  9 295 542  9 426 798 -1,4 %

Resultat totalt  255 000  271 000 5,9 %



Budsjettavvik per klinikk 
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** Overordnet VVHF: overskudd, gjestepasienter, H-resepter, pensjoner, avskrivninger   og 
engangseffekter mm. 



Resultatutvikling pr klinikk
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Felles økonomi i fremstillingen ovenfor inkluderer overordnet VVHF samt BHM-
varekost, byggvedlikehold over drift og SP-IKT. Hele overskuddet budsjetteres her.

Resultat pr klinikk Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Hittil i år

Drammen -3 237 -7 598 -2 937 -7 559 2 786 96 -5 219 -8 577 -4 724 -6 917 -9 563 -53 448 
Bærum -2 806 -5 074 1 448 -2 657 -685 3 211 -8 818 -3 629 -1 233 -2 963 -339 -23 546 
Ringerike -542 -2 560 2 061 -406 -1 857 -3 751 1 161 633 169 -25 -3 202 -8 320 
Kongsberg -788 -549 -879 3 749 190 -135 -376 -123 -622 109 -2 421 
Intern service drift -964 55 -826 1 003 938 372 -1 342 884 1 148 563 -2 366 -535 
Psykisk helse og rus -734 -666 -276 -455 -538 -3 614 94 2 082 475 -112 849 -2 894 
Prehospital tjenester -825 806 -263 1 383 -1 583 421 -1 682 -1 773 1 236 -1 950 -1 625 -5 855 
Medisinsk diagostikk 826 -473 9 -1 150 -415 -1 822 -1 905 -2 753 1 290 -139 51 -6 480 
Stabene 919 740 1 336 3 169 -1 326 -882 -133 1 360 2 189 -778 -1 353 5 241
Felles økonomi 26 753 29 643 29 742 26 257 24 967 29 010 38 861 33 660 31 179 38 246 35 145 343 464
Driftsresultat 18 603 14 325 29 414 19 588 23 037 23 231 20 882 21 512 31 606 25 302 17 705 245 205



Brutto månedsverk 2019
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Sykefravær totalt VVHF 2019
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AML-brudd – antall 

17

• Mål for året er en reduksjon på om lag 6 % i forhold til i fjor.



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

18



Prioriteringsregelen

19

pr november
Hittil 
i år

Hittil 
i fjor

Faktisk endring 
fra i fjor

Estimat
i år

Året 
i fjor

Estimert endring 
fra i fjor

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk 394 450 379 404 4,0 % 426 286 409 517 4,1 %

VOP 119 084 115 878 2,8 % 128 424 124 663 3,0 %
BUP 69 566 65 159 6,8 % 74 900 69 684 7,5 %
TSB 35 141 29 838 17,8 % 38 028 32 270 17,8 %
SUM PHR 223 791 210 875 6,1 % 241 352 226 617 6,5 %

Ventetid
Somatikk 57 59 -4,5 % 57 59 -3,4 %

VOP 35 42 -18,0 % 35 42 -17,2 %
BUP 43 48 -9,0 % 43 46 -6,6 %
TSB 31 38 -18,2 % 31 37 -16,2 %
SUM PHR 36 43 -15,5 % 36 43 -15,1 %


Prioriteringsregel

																		pr november		11		rapporteringsmåned

		tit		pr november		Hittil 
i år		Hittil 
i fjor		Faktisk endring fra i fjor		Budsjettert endring fra i fjor		Budsjett hittil i år		Avvik mot budsjett		Årsbudsjett		Årsestimat		Avvik mot budsjett		Estimat
i år		Året 
i fjor		Estimert endring fra i fjor

		P		Polikliniske konsultasjoner

		P		Somatikk		394,450		379,404		4.0 %		2.4 %		388,341		1.6 %		420,177		426,286		1.5 %		426,286		409,517		4.1 %

		P		VOP		119,084		115,878		2.8 %		4.6 %		121,232		-1.8 %		131,140		128,424		-2.1 %		128,424		124,663		3.0 %		8,785		9,340

		P		BUP		69,566		65,159		6.8 %		9.4 %		71,265		-2.4 %		77,083		74,900		-2.8 %		74,900		69,684		7.5 %		4,525		5,334

		P		TSB		35,141		29,838		17.8 %		2.9 %		30,710		14.4 %		33,220		38,028		14.5 %		38,028		32,270		17.8 %		2,432		2,887

		P		SUM PHR		223,791		210,875		6.1 %		5.8 %		223,207		0.3 %		241,443		241,352		-0.0 %		241,352		226,617		6.5 %

		VT		Ventetid

		VT		Somatikk		57		59		-4.5 %		-7.5 %		55		3.3 %		55		57		3.6 %		57		59		-3.4 %

		VT		VOP		35		42		-18.0 %		-5.6 %		40		-13.2 %		40		35		-12.5 %		35		42		-17.2 %

		VT		BUP		43		48		-9.0 %		-16.0 %		40		8.4 %		40		43		8.4 %		43		46		-6.6 %

		VT		TSB		31		38		-18.2 %		-6.8 %		35		-12.2 %		35		31		-12.2 %		31		37		-16.2 %

		VT		SUM PHR		36		43		-15.5 %		-6.6 %		40		-9.5 %		40		36		-9.1 %		36		43		-15.1 %

		-		Årsverk

		-		Somatikk		4,987		4,879		2.2 %		0.7 %		4,911		1.5 %		4,908		4,977		1.4 %		55		55		0.0 %

		-		VOP		1,346		1,304		3.2 %		1.7 %		1,326		1.5 %		1,325		1,360		2.7 %		35		40		-12.5 %

		-		BUP		396		382		3.6 %		-0.2 %		381		3.9 %		381		395		3.8 %		44		40		9.5 %

		-		TSB		239		234		2.3 %		0.3 %		234		2.0 %		234		235		0.5 %		30		35		-13.1 %

		-		SUM PHR		1,980		1,919		3.2 %		1.2 %		1,941		2.0 %		1,939		1,990		2.6 %		40		40		0.0 %





poliklinikk

				11		rapporteringsmåned																		koblet

		Området		Denne 
måned		Budsjett d.m.		Denne måned i fjor		Hittil i år		Budsjett hittil i år		Hittil i år i fjor		Avvik dm ift budsjett		Avvik hiå ift budsjett		Endring dm ift samme periode i fjor		Endring hittil i år ift samme periode i fjor		Prognose		Avvik
ift årsbudsjett		% avvik ift årsbudsjett

		Somatikk		38,588		38,531		38,637		394,450		388,341		379,404		0.1 %		1.6 %		-0.1 %		4.0 %		426,286		6,109		1.5 %

		VOP		11,540		12,240		12,370		119,084		121,232		115,878		-5.7 %		-1.8 %		-6.7 %		2.8 %		128,424		-2,716 		-2.1 %

		BUP		7,468		7,636		6,955		69,566		71,265		65,159		-2.2 %		-2.4 %		7.4 %		6.8 %		74,900		-2,183 		-2.8 %

		TSB		3,567		3,101		3,188		35,141		30,710		29,838		15.0 %		14.4 %		11.9 %		17.8 %		38,028		4,808		14.5 %

		Sum PHR		22,575		22,977		22,513		223,791		223,207		210,875		-1.7 %		0.3 %		0.3 %		6.1 %		241,352		-91 		-0.0 %

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

				jan		feb		mar		apr		mai		jun		jul		aug		sep		okt		nov		des		SUM		hittil i år

		Faktisk produksjon 2019 - koblet SAS rapportering

		Somatikk		40,339		34,302		37,947		34,589		38,634		34,682		23,282		33,306		38,483		40,298		38,588		0		394,450		394,450

		VOP		12,080		10,683		11,921		10,800		11,705		10,276		6,725		9,129		11,525		12,700		11,540		0		119,084		119,084				PHR ny tellemetodikk innført fra juni rapportering (med tilbakevirkende kraft)

		BUP		6,664		5,963		7,739		6,442		7,281		6,076		2,048		5,571		7,066		7,248		7,468		0		69,566		69,566

		TSB		3,184		3,184		3,464		2,999		3,383		3,129		1,884		3,102		3,520		3,725		3,567		0		35,141		35,141

		Sum PHR		21,928		19,830		23,124		20,241		22,369		19,481		10,657		17,802		22,111		23,673		22,575		0		223,791		223,791

		Budsjett 2019 - koblet Aktivitetsprognose SAS

		Somatikk		38,298		35,033		38,115		33,791		37,019		35,650		21,697		33,460		38,416		38,330		38,531		31,836		420,177		388,341

		VOP		12,818		11,076		12,240		9,908		11,075		11,075		5,829		9,908		12,240		12,823		12,240		9,908		131,140		121,232				PHR budsjett basert på gammel tellemetodikk

		BUP		7,998		6,545		7,636		6,181		6,908		6,908		1,818		5,454		7,636		6,545		7,636		5,818		77,083		71,265

		TSB		3,248		2,805		3,101		2,510		2,805		2,805		1,476		2,510		3,101		3,248		3,101		2,510		33,220		30,710

		Sum PHR		24,064		20,426		22,977		18,599		20,788		20,788		9,123		17,872		22,977		22,616		22,977		18,236		241,443		223,207

		Faktisk 2018 - koblet

		Somatikk		37,850		33,479		32,813		37,390		35,520		36,382		21,157		31,926		35,699		38,551		38,637		30,113		409,517		379,404

		VOP		12,068		10,072		9,955		11,469		10,685		10,514		5,742		9,573		10,870		12,560		12,370		8,785		124,663		115,878

		BUP		6,862		5,822		6,115		6,963		6,529		6,203		1,914		5,103		6,279		6,414		6,955		4,525		69,684		65,159

		TSB		2,910		2,511		2,506		2,812		2,516		2,719		1,634		2,792		3,008		3,242		3,188		2,432		32,270		29,838

		Sum PHR		21,840		18,405		18,576		21,244		19,730		19,436		9,290		17,468		20,157		22,216		22,513		15,742		226,617		210,875





årsverk

				11		= måned

		Området		Denne 
måned		Budsjett d.m.		Denne måned i fjor		Hittil i år		Budsjett hittil i år		Hittil i år i fjor		Avvik dm ift budsjett		Avvik hiå ift budsjett		Endring dm ift samme periode i fjor		Endring hittil i år ift samme periode i fjor		Prognose		Avvik
ift årsbudsjett		% avvik ift årsbudsjett

		Somatikk		5,044		4,886		4,876		4,987		4,911		4,879		3.2 %		1.5 %		3.4 %		2.2 %		4,977		69		1.4 %

		VOP		1,323		1,317		1,326		1,346		1,326		1,304		0.4 %		1.5 %		-0.2 %		3.2 %		1,360		36		2.7 %

		BUP		391		380		380		396		381		382		3.0 %		3.9 %		2.9 %		3.6 %		395		14		3.8 %

		TSB		242		231		223		239		234		234		4.8 %		2.0 %		8.7 %		2.3 %		235		1		0.5 %

		Sum PHR		1,956		1,928		1,929		1,980		1,941		1,919		1.5 %		2.0 %		1.4 %		3.2 %		1,990		51		2.6 %

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

				jan		feb		mar		apr		mai		jun		jul		aug		sep		okt		nov		des		SUM		hittil i år

		Faktisk 2019 - koblet

		Somatikk		4,865		4,855		4,936		4,894		4,901		4,905		5,021		5,184		5,197		5,052		5,044		0				4,987

		VOP		1,335		1,340		1,337		1,320		1,314		1,316		1,356		1,408		1,413		1,344		1,323		0				1,346

		BUP		384		385		389		395		392		393		401		407		415		399		391		0				396

		TSB		238		235		237		232		233		235		234		248		250		247		242		0				239

		Sum PHR		1,956		1,959		1,963		1,946		1,939		1,944		1,991		2,062		2,078		1,990		1,956		0				1,980

		Budsjett 2019 - koblet

		Somatikk		4,836		4,819		4,858		4,856		4,840		4,836		4,933		5,110		5,113		4,931		4,886		4,877		4,908		4,911

		VOP		1,303		1,296		1,302		1,302		1,301		1,300		1,334		1,399		1,404		1,330		1,317		1,309		1,325		1,326

		BUP		379		377		378		378		378		378		382		389		389		381		380		379		381		381

		TSB		235		234		231		230		230		234		234		243		243		233		231		231		234		234

		Sum PHR		1,916		1,908		1,910		1,910		1,908		1,911		1,950		2,031		2,036		1,944		1,928		1,919		1,939		1,941

		Faktisk 2018 - koblet

		Somatikk		4,820		4,785		4,820		4,803		4,785		4,803		4,914		5,072		5,073		4,915		4,876		4,898		58,566		4,879

		VOP		1,293		1,270		1,266		1,242		1,280		1,265		1,304		1,371		1,383		1,340		1,326		1,336		15,675		1,304

		BUP		383		382		387		384		381		383		383		381		380		374		380		389		4,587		382

		TSB		239		240		233		233		229		227		236		240		240		231		223		240		2,810		234

		Sum PHR		1,914		1,892		1,886		1,859		1,891		1,875		1,923		1,992		2,003		1,945		1,929		1,964		23,073		1,919





ventetid

				11		= måned																		koblet måltavel

		Området		Denne 
måned		Budsjett d.m.		Avvik denne måned ift budsjett		Denne måned i fjor		Endring dm ift samme periode i fjor		Hittil 
i år		Budsjett hittil i år		Avvik hiå ift budsjett		Hittil i år 
i fjor		Endring hittil i år ift samme periode i fjor		Prognose		Avvik
ift årsbudsjett		% avvik ift årsbudsjett

		Somatikk		55		55		0.1 %		60		-7.8 %		57		55		3.3 %		59		-4.5 %		57		2		3.6 %

		VOP		33		40		-17.5 %		33		0.0 %		35		40		-13.2 %		42		-18.0 %		35		-5 		-12.5 %

		BUP		39		40		-2.5 %		36		8.3 %		43		40		8.4 %		48		-9.0 %		43		3		8.4 %

		TSB		34		35		-2.9 %		31		9.7 %		31		35		-12.2 %		38		-18.2 %		31		-4 		-12.2 %

		Sum PHR		34		40		-15.0 %		34		0.0 %		36		40		-9.5 %		43		-15.5 %		36		-4 		-9.1 %

		koblingsref		Jan-19		Feb-19		Mar-19		Apr-19		May-19		Jun-19		Jul-19		Aug-19		Sep-19		Oct-19		Nov-19		Dec-19

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

				jan		feb		mar		apr		mai		jun		jul		aug		sep		okt		nov		des		SUM		hittil i år

		Faktisk 2019 - koblet

		Somatikk		57		58		60		55		56		55		48		64		60		57		55		0				57

		VOP		40		34		32		34		37		35		31		42		32		32		33		0				35

		BUP		43		41		42		46		49		44		41		51		44		37		39		0				43

		TSB		36		30		25		32		33		30		25		33		31		29		34		0				31

		Sum PHR		41		36		34		36		39		36		32		43		34		33		34		0				36

		Mål 2019 - fast

		Somatikk		55		55		55		55		55		55		55		55		55		55		55		55		55		55

		VOP		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40

		BUP		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40

		TSB		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

		Sum PHR		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40

		Faktisk 2018 - koblet

		Somatikk		61		58		56		60		59		57		49		65		67		62		60		54		59		59

		VOP		45		41		42		48		49		43		44		52		36		33		33		41		42		42

		BUP		53		58		51		59		51		42		43		53		42		36		36		33		46		48

		TSB		37		33		33		58		43		35		31		44		39		29		31		27		37		38

		Sum PHR		47		45		43		52		49		42		42		51		37		34		34		38		43		43





KPT

		Kostnader pr tjenesteområde
(eks avskrivning, legemidler og pensjon)		Faktisk
2016		Prognose
2017		% Endring		Endring

		Somatikk				Jan 2016

		Voksen psykiatri				1086

		Barne- og ungdoms psykiatri				304

		Tverfaglig rusbehandling				196

		Sum psykisk helse og rus				1586







Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk

Mål er 55 dager 20



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR

21



Andel fristbrudd avviklet

22



Andel korridorpasienter somatikk 
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Andel epikriser sendt innen 1 dag
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Andel timeavtale 
sammen med bekreftelse av mottatt henvisning

25
Rapporteres etterskuddsvis



Andel pasientavtaler overholdt 
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Andel pasienter behandlet innenfor planlagte tid Gj.snitt
hitti l  i  år

Mål

VV totalt 91,4 % 93,0 %
Drammen sykehus 90,0 % 93,0 %
Bærum sykehus 95,8 % 93,0 %
Ringerike sykehus 89,7 % 93,0 %
Kongsberg sykehus 84,1 % 93,0 %
Psykisk helse og rus 95,9 % 93,0 %
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Andel kontakter med passert planlagt tid



Antall ventende over 1 år totalt
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Investeringer pr 30.november

29

Det er ingen vesentlige endringer i prognosen for året. Det er ventet et mindreforbruk på 
bygginvesteringer på omlag 10 MNOK vedrørende BRK, inklusive etterslepet fra 2018. 

Prognosen gir uttrykk for teknisk fremdrift og økonomisk forpliktelse og forventes ikke 
utbetalt før årsskiftet. 

Tusen NOK Forbruk hittil i år Årsbudsjett/overført midler Tilgjengelig midler ut året
Type  Drift  Investering  SUM  Drift  Investering  Overført  SUM  Drift  Investering  SUM 
Bygg inkl. BRK 61 425 89 247 150 672 62 048 107 200 103 181 272 429 623 121 134 121 757
MTU 7 760 122 805 130 564 7 200 103 100 26 754 137 054 -560 7 049 6 490
Ambulanser 0 13 522 13 522 0 17 000 196 17 196 0 3 674 3 674
IKT 0 12 732 12 732 0 27 200 9 263 36 463 0 23 731 23 731
Egenkapital innskudd 0 27 560 27 560 0 29 000 0 29 000 0 1 440 1 440
Annet 0 11 516 11 516 0 29 000 3 351 32 351 0 20 835 20 835
Mammobuss 0 0 0 0 20 000 0 20 000 0 20 000 20 000
Merverdiavgift 17 296 0 17 296 14 665 0 0 14 665 -2 631 0 -2 631 
Gave-/fondsfinansiert 0 155 155 0 0 0 0 0 155 155
SUM 86 480 277 538 364 018 83 913 332 500 142 745 559 158 -2 567 198 018 195 451
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Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak 
 Godkjenning av innkalling og agenda 

Godkjent  
 

 Godkjenning av referat fra 28.november 2019 
Godkjent uten kommentarer 
 

 Tema – Evaluering etter «revitalisering av HAMU» 
Diskusjonspunkter: 

• Hvilke saker skal/bør behandles i HAMU? 
• Hvordan bør vedtakene i HAMU saker være?  

o Forpliktelser/ forventinger fra HAMU sin side til videre 
oppfølging og håndtering 

• Tema saker – er dette ønskelig videre? Forslag til tema? 
 
TEMASAKER 
HAMU konkluderer med at temasaker opprettholdes. Det skal være temaer 
som handler om arbeidsmiljømessige konsekvenser. HAMU skal være et 
proaktivt organ. 
Forslag til tema som kom i diskusjonen: 
 Hvordan få organisasjonen til å forplikte seg 
 Kompetansesammensetting fremover 
 Kompetanseheving i AMU 
 Sykefravær 
 Hvordan ser det ut innenfor konkrete yrkesgrupper i forhold til hva som 

er arbeidsmiljømessige utfordringer? Hva bringer «uhelse»? 
 Trusler, sikring – risikobildet i Vestre Viken 
 Skader på arbeidsplassen 
 Heltidskultur – videre arbeid 
 Hvilke arbeidsmiljøutfordringer ser vi frem i tid? 
 Alvorlige hendelser - Læring på tvers.  
 AML brudd 
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Vestre Viken går inn i en krevende periode med bygging av nytt sykehus med 
nye arbeidsformer; det vil da være helt nødvendig med temasaker for å få 
diskutert fordeler og ulemper. 
 
HAMU skal fungere som et rådgivende organ for administrerende direktør.  
 
SAKSBEHANDLING I HAMU 
Forslag om å lage egen mal for HAMU saker som i tillegg til dagens mal også 
spesifikt ivaretar: 

• Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
• Hovedverneombudet uttalelse 

 
VEDTAKSFORMULERINGER I HAMU 
Alle vedtak skal være aktive vedtak. 
Vedtakene skal ha mer skriftlighet og det skal gjøres rede for hvilke 
tilbakemeldinger/ tilbakerapportering som ønskes til HAMU. 
 

25/2019 Budsjett 2020 
Presentasjon av saken v/ økonomisjef Sheryl Swenson (vedlagt 
møtereferatet). 
 
Kommentarer fra foretakshovedverneombudet: 
Etterlyser noe mer involvering av vernetjenesten på nivå 4. 
Ekstern innleie 
Uttrykker bekymring knyttet til bruken av ekstern innleie. Dette er særlig 
knyttet til sommerferieutvikling. Det må i større grad benyttes egen ansatte 
både for å styrke heltidskravet og for å innfri god HMS og Pasientsikkerhet.  
Det må legges til grunn analyse som vurderer om kostnader knyttet til å bruke 
stimuleringstilskudd kontra ekstern innleie vil være bedre både økonomisk og 
kvalitetsmessig. Dette området må også vurderes i arbeidet med 
ressursstyring. 
 
Sikkerhet i Sykehus 
Det er bra at det settes av midler i 2020, men som det beskrives er dette på 
langt nær nok. I arbeidet med å lage handlingsplaner etter 
Sikringsrisikoanalysen, må tiltakene legges inne i økonomiske planer på kort 
og lang sikt. 
 
Andre innspill 
Representanter for arbeidsgiversiden kunne tenke seg en enda tidligere 
involvering i budsjettarbeidet. Det foreslås å sette opp et planmøte allerede i 
mars/april selv om rammene da ikke er kjent.  
 
Det er bekymring ute i organisasjonene for at budsjettet er for stramt i forhold 
til tiltak og arbeidsmiljømessige konsekvenser. Dette krever at de lokale 
AMUene er tett på.  
 
Samarbeid mellom organisasjonene, vernetjeneste og arbeidsgiversiden er 
viktig hele veien. Tilbakerapportering til det lokale AMU regelmessig om 
status på tiltak som er iverksatt er nødvendig. 
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Vedtak 
1. HAMU konstaterer at budsjettprosessen er gjennomført i tråd med 

forutsetningene om bred medvirkning i samsvar med vedtatt 
budsjettprosedyre. 

2. HAMU registrerer at det i flere klinikker foreligger risikovurderinger 
som krever tiltak innenfor arbeidsmiljøområdet. HAMU forutsetter at 
klinikk AMU’ene følger opp dette i løpet av budsjettåret gjennom aktiv 
bruk av risikovurderinger og tiltak knyttet til risikoområder. 

 
26/2019 Representasjon HAMU/ AU 2020 

Vedtak: 
Forslag til representasjon i HAMU og arbeidsutvalget (AU) 2020 vedtas i 
henhold til vedlagt forslag. 
 

27/2019 Møteplan HAMU 2020 
Vedtak 
Forslag til møteplan HAMU 2020 vedtas i henhold til vedlagt forslag.  
Møtet i desember 2020 forsøkes å utsettes noe på grunn av budsjettarbeid og 
frister. 
 

 Orienteringer 
 Orientering fra foretakshovedverneombudet 

Er nå tilbake som 100% FHVO fra 1.januar 2020 – går ut av rollen i VVNSD. 
Nytt hovedverneombud skal inn i VVNSD. 
 

28/2019 Faste skriftlige orienteringer 
1. Orientering fra bedriftshelsetjenesten 
2. Orientering om AML-brudd 
3. Orientering om sykefravær 
4. Årshjul 2020 HAMU 
5. Referat fra lokale AMU 

 
BEDRIFTSHELSETJENESTEN 
Roald Brekkhus fra bedriftshelsetjenesten orienterte kort om deres arbeid i 
Vestre Viken siste måned.  
 
Innspill fra FHVO 
Det er ønske om å få en oversikt over utviklingen og eventuelle «trender» 
innenfor enkelte saker – for eksempel rusbruk, seksuell trakassering.  
Dette bør stå i en samlet oversikt i årsrapporten fra BHT/ HMS.  

• HAMU ber arbeidsutvalget se på muligheten for å utarbeide en 
oversikt over hva som finnes av saker.  

 
AML BRUDD  
HAMU bemerker at årsaker til brudd nå er brutt ned; spesielt bruken av årsak 
«Annet». Dette ses på som svært positivt. 
 
Vedtak: 
HAMU tar de fremlagte sakene til orientering. 
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Saksfremlegg  
 
Budsjett og mål 2020 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 53/2019 16.12.19 
 
 
Forslag til vedtak  
 

1. Styret slutter seg til de mål og prioriteringer for budsjett 2020, som fremkommer i 
administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med totale inntekter på 
10082 MNOK, hvorav 6021 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. Styret vedtar 
budsjettet med et overskudd på 215 MNOK.  
 

2. Budsjett og mål for 2020 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten 
det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede 
økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav, 
helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.  
 

3. Budsjett 2020 inkluderer blant annet følgende disponeringer og satsningsområder: 
• Økte midler til Prehospitale tjenester for å styrke ambulansevirksomhet. 
• Midler til sikkerhet og vektertjeneste i sykehusene. 
• Midler til skanning av historiske pasientjournaler som følge av kommende 

flytteprosess for nytt sykehus i Drammen. 
• Økte midler til utdanning av spesialsykepleiere og øvrig helsepersonell, 

forskning og innovasjon. 
• Styrking av kapasitet og kompetanse innen pasientlogistikk, samt medisin og 

helsefag. 
• Midler til mottak av regionalt system for elektronisk kurve og medikasjon og til 

oppgradering av IKT-infrastrukturen (STIM-programmet). 
• Økte midler til prosjektorganisasjon for nytt sykehus i Drammen 
• Akuttmedisin Kongsberg 

 
4. Prioriterte mål 2020 er:  

• Tiltak for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet. 
• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen. 
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
• Bedre ressursutnyttelse og samordning. 
• Etablering av beste praksis i Vestre Viken.  

 
5. Styret vedtar en øvre investeringsramme på 437 MNOK.  

Dato: 7. desember 2019 
Saksbehandler: Mette Lise Lindblad 
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Investeringer i BRK og Bærum BUP følger tidligere vedtatt program, og vurderes økt 
med 44 MNOK for å sikre en raskere ferdigstillelse.  
 
Investeringer finansieres med 422 MNOK i egne midler, og 15 MNOK med finansielle 
leasing. Bruk av finansiell leasing forutsetter godkjenning av Helse Sør Øst.   
 
Investeringsnivået forutsettes delvis finansiert ved salg av eiendom.  Om salgene ikke 
gjennomføres i 2020, må investeringsnivået reduseres tilsvarende. 

 
6. Det forutsettes at omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes 

organisasjoner og vernetjenesten. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn 
for samarbeid og dialog. Likeledes legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til 
grunn for dialog med brukerne og deres organisasjoner.  
 

7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer 
gjennom året, blant annet som følge av endrede DRG-indekser, nye bevilgninger eller 
føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av 
feilbudsjetteringer med videre.   

 
 

Drammen, 9. desember 2019  
 
 

Lisbeth Sommervoll 
Administrerende direktør   
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Bakgrunn  
Det vises til tidligere styrebehandling av mål og budsjett for 2020 i sak om økonomisk  
langtidsplan 2020-2023 (ØLP) i mai 2019. Denne saken beskriver foretakets hovedmål og 
forslag til budsjett for 2020. Hovedmålene er konkretisert i saken, men vil også bli gjentatt i 
styrebehandlingen av oppdrags- og bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst for 2020. Dette vil 
fremlegges som egen styresak så snart endelig oppdrags- og bestillingsdokument foreligger.  
 
Saksutredning  
Budsjett 2020 bygger på premisser og forutsetninger lagt til grunn for økonomisk langtidsplan 
2020-2023 (ØLP) behandlet av styret i møte den 6.mai 2019.  Resultatmål for budsjett 2020 er i 
tråd med ØLP, dog redusert for gevinst ved salg av eiendom og økt byggvedlikehold over drift 
som følge av forsering av BRK-prosjektet. 
 
Det økonomiske opplegget som presenteres både for drifts- og investeringsbudsjettet for 2020 
bygger i hovedsak på en videreføring av de rammer og forutsetninger som ble lagt til grunn i 
økonomisk langtidsplan 2020-2023. Resultatkravet er endret fra ØLP vedtatt mål for 2020 på 
254 MNOK til 215 MNOK som følge av følgende forhold: 

• Resultatkrav er redusert med 6 MNOK knyttet til salg av eiendom.   ØLP inkluderer 6 
MNOK i gevinst ved salg av eiendom.  Helse Sør Øst (HSØ) har gitt beskjed om at det ikke 
skal budsjetteres med gevinst ved salg av eiendom i 2020.     

• En detaljert gjennomgang av Bærum, Ringerike og Kongsberg (BRK) prosjektet viser at 
det er mulig å foreta en forsering av fremdrift, i tråd med styrets anbefaling i styremøte 
den 25.november 2019.  Dette øker både bygg investeringer og vedlikehold over drift i 
budsjett 2020.  Byggvedlikehold økes med 33 MNOK. 

 
Budsjett 2020 viderefører arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, og dette gis fortsatt 
høyeste prioritet av alle fokusområder. I tillegg gis følgende mål særlig prioritet i budsjett 2020: 

• Etablere beste praksis i Vestre Viken. 
• Redusere unødvendig venting, og variasjon i kapasitetsutnyttelsen. 
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.   
• Bedre ressursutnyttelse og samordning 

 
I forbindelse med inngåelse av driftsavtalene for 2020 med klinikkene vil dette følges opp.  
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Det foreslås bevilgning av 34 MNOK til følgende områder i budsjett for 2020: 
 
MNOK Område 
   2,5 Styrking av ambulansetjenesten i Prehospitale tjenester fra 2019, helårseffekt 2020.  
   5,0 Skanning av historiske pasientjournaler som forberedelse til innflytting i nytt sykehus 

i Drammen 
   2,5 Videreutdanning av spesialsykepleiere og annet helsepersonell 
   1,2 Kompetansekartleggingsprogram 
   2,9 Styrking av Fag og kompetanse innen pasientlogistikk 
   2,0 ERP videreføring årsverk økonomi/teknologi 
   3,0 Prosjektorganisasjon nytt sykehus i Drammen (NSD) 
   7,0 Mottak av elektronisk kurve og medikasjon og IKT-infrastruktur (STIM) 
   4,0 Vektertjeneste/sikkerhetstiltak 
   0,8 Forskning og innovasjon 
   1,6 AMK støtte  
   1,5 Akuttmedisin Kongsberg 
 
 
ØLP la opp til et investeringsnivå på 370 MNOK for 2020, etter uttrekk av mammografibusser. 
Rammen for investeringer og byggvedlikehold er foreslått økt med 44 MNOK tilknyttet forsering 
av BRK-planen for tidligere ferdigstillelse, samt disponering av meroverskuddet fra 2018 med 
23 MNOK. De innbyrdes prioriteringene til ulike investeringsområder er ikke endelig ferdigstilt.  
 
Det planlegges investering i ambulanser i tråd med ØLP og finansiert med bruk av finansiell 
leasing.  
 
Administrerende direktørs vurderinger   
Administrerende direktør har lagt opp til bred medvirkning og involvering i budsjettprosessen. 
For enkelte klinikker er utfordringsbildet for budsjett 2020 knyttet til underskudd i 2019 og 
derav inngangsfart i 2020. Disse klinikkene har en spesielt krevende situasjon i 2020 med å 
tilpasse virksomheten til de økonomiske rammene. Det setter ytterligere krav til 
kostnadskontroll og aktivitetsstyrt ressursplanlegging i 2020. Det er samtidig viktig å gi 
klinikkene mulighet til langsiktighet i planlegging av ytterligere tiltak.  I tillegg til risiko ved 
enkelte klinikker, medfører blant annet endringer i gjestepasientkostnader risiko i 
fellesøkonomien.  
 
Sammenhengen mellom økonomisk langtidsplan og årsbudsjett bidrar til forutsigbarhet i 
klinikkenes planlegging og prosesser inn mot det enkelte budsjettår. Økonomisk langtidsplan 
2021-2024 vil bygge videre på budsjettet og budsjettforutsetningene som er lagt til grunn i 
denne saken, slik at det er viktig å se årsbudsjett 2020 og økonomisk langtidsplan 2021-2024 i 
sammenheng. Økonomisk langtidsplan 2021-2024 vil bli forelagt styret mai 2020. 
 
Administrerende direktør foreslår at styret slutter seg til de mål og prioriteringer for budsjett 
202000, som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Det foreslås at 
budsjettet vedtas med en samlet ramme til drift på 9867 MNOK, hvorav 6021 MNOK er 
basisrammetildeling fra HSØ. Styret foreslås å vedta budsjettet med et overskudd på 215 MNOK.   
 
Administrerende direktør har lagt vekt på at foretakets likviditet skal være godt ivaretatt. Dette 
er en forutsetning for finansieringsplanen for nytt sykehus i Drammen og for gjennomføring av 
vedlikeholdsprogrammet ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus. Forseringen av BRK 
med 44 MNOK medfører at foretaket avsetter et tilsvarende lavere beløp til oppbygging av 
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likviditet for fremtidig finansering, men dette vil dekkes inn gjennom tilsvarende lavere 
investeringer i senere år.  
 
Administrerende direktør understreker at foretaket har en stor utfordring knyttet til å sikre 
investeringskraft og gi foretakets drift gode rammer.  Foreliggende budsjett balanserer disse 
hensyn på en tilfredsstillende måte. Det vises for øvrig til egen sak om planlagt arbeid for 
gevinstrealisering tilknyttet økonomisk bærekraft for finansiering av nytt sykehus i Drammen 
og ferdigstillelse av BRK planene. Gevinstrealiseringsplanen vil være et viktig redskap for å sikre 
den økonomiske bærekraften.  
 
Foretakets målsetninger innenfor kvalitet og pasientsikkerhet vil bli ivaretatt og prioritert, og 
omstillingsarbeidet og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten vil 
bli lagt til grunn for driftsavtaler med klinikkene for å sikre kontinuerlig forbedring av tjenesten.  
Endelig oppdrag- og bestilling fra Helse Sør Øst vil vedtas i foretaksmøte i februar, men det 
legges til grunn at oppdraget vil kunne gjennomføres med de rammer som nå vedtas.  
 
 
 
Vedlegg: 1. Budsjett og mål 2020  

2. Referat fra behandling i HAMU 12.desember 2019 (ettersendes) 
3. Drøftingsprotokoll fra møte med hovedtillitsvalgte og 

vernetjeneste 5.desember 2019 (ettersendes) 
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1. Innledende kommentarer    

Det er i budsjettprosessen lagt vekt på involvering av ansatte, tillitsvalgte og verneombud på alle 
nivåer. Krav på dette området har vært formidlet i interne budsjettskriv, ledermøter mv. 
Budsjettet er drøftet på flere nivåer i organisasjonen. 
 
• Klinikkene: 

Alle klinikker har avholdt drøftinger med lokale tillitsvalgte og vernetjeneste før klinikkvis 
innlevering av budsjettet den 5. desember.  
  

• Hovedtillitsvalgte og vernetjeneste: 
Foretakstillitsvalgte og vernetjeneste er løpende informert om budsjettarbeidet i 
samarbeidsmøtene med foretaksledelsen høsten 2019 (fast møtestruktur). 
Foretakstillitsvalgte og vernetjeneste deltok i ledermøtets sluttsaldering av budsjett 2020 i 
møte 18.november. Formell drøfting med de tillitsvalgte og vernetjeneste ble gjennomført 5. 
desember. 
 

• Hovedarbeidsmiljø Utvalg (HAMU):  
HAMU behandler budsjett 2020 den 12. desember.  

 
• Brukerutvalget: 

Det er gitt en orientering om budsjett 2019 til brukerutvalget i møte 9. desember.  
 

• Styremøter: 
6.mai  ØLP 2020 - 2023 
28.okt  Budsjett 2020 orientering 
25.nov  Budsjett saldering og prioritering 
16.desember Budsjett 2020 og gevinstplan NSD/VVHF 

 

2. Hovedtrekk budsjett 2020      
De økonomiske planene som presenteres i denne saken er i hovedsak en videreføring av de 
rammer og forutsetninger som ble lagt til grunn i økonomisk langtidsplan 2020-2023. 
Inntektsrammer fra Helse Sør-Øst er innarbeidet jf. vedtak i sak 094/2019 på styremøte 
21.11.19, «Budsjett 2020 – fordeling av midler til drift og investeringer». Inntektsrammer fra 
Helse Sør-Øst RHF bygger på bevilgningsforslag og forutsetninger som er gitt i regjeringens 
forslag til statsbudsjett 2020.  
 
Budsjett 2020 viderefører arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet og dette gis fortsatt høyest 
prioritet. I tillegg har følgende mål særlig prioritet i 2020:  
• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen. 
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
• Bedre ressursutnyttelse og samordning. 
• Etablering av beste praksis i Vestre Viken.  
 
Resultatambisjonene i økonomisk langtidsplan viser at det er et behov for en generell 
kostnadsreduksjon for å dekke inn økte kostnader til blant annet SykehusPartner IKT, 
høykostmedisin og avskrivninger knyttet til investeringer i nye byg. I tillegg skal foretaket 
finansiere om lag 1/3 av anskaffelseskostnaden for nytt sykehus i Drammen ved salg av 
bygningsmasse og egen sparing.  Foretaket har videre en omfattende plan for vedlikehold og 
oppgradering av eksisterende bygninger tilknyttet Bærum, Ringerike og Kongsberg Sykehus 



 
 
 
(BRK). Investeringer i regionale IKT- løsninger gir også økte kostnader og behov for 
kostnadstilpasninger for Vestre Viken HF, samtidig som det gir muligheter for gevinstuttak. 
 
For å oppnå resultatmålet om å frigjøre likviditet gjennom overskudd til økt investeringsnivå, 
må foretaket gjennomføre ytterligere økonomiske omstillinger i 2020.   
 
Resultatkrav 
I ØLP 2020-2023 er det lagt til grunn et resultat på 254 MNOK for 2020, inklusiv gevinst ved salg 
av eiendom på 5,8 MNOK. Gevinst ved salg av eiendom er etter avtale med Helse SørØst holdt 
utenfor budsjettert resultat i 2020. I styremøte den 25.november ba styret om en forsering av 
BRK-prosjektet.  Forseringen øker både kostnader til byggvedlikehold og bygginvesteringer i 
budsjett 2020 (se avsnitt 3.3.8 for videre omtale av BRK-prosjektene). Resultatkrav i budsjett 
2020 er etter korreksjon for gevinst ved salg av eiendom og økte vedlikeholdskostnader 
tilknyttet BRK på 215 MNOK. Dette innebærer at resultatkrav for 2020 viderefører de 
driftsmessige forutsetningene for resultatoppbygging i tråd med ØLP 2020 – 2023. 
 
Sammenhengen mellom økonomisk langtidsplan og årsbudsjett er med på å øke graden av 
forutsigbarhet i klinikkenes planlegging og prosesser inn mot det enkelte budsjettår. Økonomisk 
langtidsplan 2021-2024 vil bygge videre på budsjettet og budsjettforutsetningene som er lagt til 
grunn i denne saken. Det er viktig å se årsbudsjett 2020 og økonomisk langtidsplan 2021-2024 i 
sammenheng. Økonomisk langtidsplan 2021-2024 vil bli forelagt styret den 27. april 2020. 
 
Det er i budsjettprosessen lagt opp til bred medvirkning og involvering. Alle klinikkene har 
gjennomført risikovurderinger av budsjett 2020. For enkelte klinikker er utfordringsbildet for 
budsjett 2020 knyttet til underskudd i 2019 og inngangsfart i 2020.  Det er i budsjett 2020 
omfordelt 30 MNOK til klinikker som har underskudd i 2019. Det vil i 2020 være nødvendig med 
særlig fokus på resultatutviklingen ved de somatiske sykehusene, og Klinikk for medisinsk 
diagnostikk.   
 
Gjennomføringen av den økonomiske omstillingen i 2020 skal ikke redusere pasientsikkerheten, 
som alltid vil ha høyeste prioritet.  Omstillingsarbeidet skal baseres på de 12 prinsippene for 
medvirkning i Helse Sør Øst. 
 
Sluttsaldering 
Følgende disponeringer er foretatt i sluttsaldering av budsjettet for 2020: 
• Det er gitt 28 MNOK i friske midler til klinikker med underskudd i 2019. Dette gjelder klinikk 

Drammen Sykehus, klinikk Bærum sykehus, og klinikk for Medisinsk diagnostikk.  
• Klinikk for Prehospitale tjenester tildeles 2,5 MNOK til styrking av ambulansetjenesten 

(helårseffekt for bevilgning i 2019), 1,6 MNOK knyttet til AMK støtte (engangsutgift som 
tilbakeføres i 2021), og 7,5 MNOK for vekst i pasientreiser (overforbruk 2019 pluss 
forventet vekst i 2020).   

• Det er bevilget 5 MNOK til arkivskanning.  
• Akuttmedisin på Kongsberg sykehus styrkes med 1,5 MNOK.  
• Prosjekt Nytt Sykehus i Drammen styrkes med 3 MNOK. 
• Det settes av 7 MNOK til mottak av regional løsning for elektroniske kurve og medikasjon og 

til lokal koordinering for Sykehuspartners oppgradering av IKT-infrastrukturen (STIM). 
• Det er bevilget økte midler til spesialsykepleier utdanning/ videreutdanning av 

helsepersonell med 2,5 MNOK.  
• Det er bevilget 4 MNOK til sikkerhetstiltak i klinikkene, eksempelvis vektertjenester.  



 
 
 
• Stabene kompenseres med til sammen 6,9 MNOK til kompetansekartleggingsprogram, 

styrking av medisin og helsefag (ny direktørstilling), logistikk kompetanse og videreføring 
av årsverk i forbindelse med ERP.   

• Økte midler til forskning og innovasjon med 0,8 MNOK. 
 
Det er i tillegg tildelt budsjettmidler for å dekke kostnadsøkninger på flere områder: 
• Byggvedlikehold over drift økes med 32,8 MNOK knyttet til BRK-prosjektet.  I styremøte den 

25.november ba styret om en forsering av BRK-prosjektet.  Forseringen øker både kostnader 
til byggvedlikehold og bygginvesteringer i budsjett 2020.   
 

• Kostnader for H-resepter øker med 32 MNOK i forhold til 2019 nivå.  Økningen skyldes 
helårseffekter av nye medikamenter i 2019, samt overføring av finansieringsansvar for flere 
medikamenter for behandling av sjeldne sykdommer fra og med 2020.  Kostnadsvekst 
knyttet til overføring av finansieringsansvar for medikamenter for flere sjeldne sykdommer 
forutsettes refundert fra Helse Sør Øst, i tråd med budsjettinstruks.  

 
• IKT-kostnader fra Sykehuspartner øker med 48 MNOK i budsjett 2020 i forhold til budsjett 

2019.  Økningen inkluderer 18 MNOK knyttet til ERP-systemet, da 2020 er det første året 
Vestre Viken må betale for systemet.   
 

• Finansiering av mottaksprosjekt for nytt sykehus er budsjettert med 15,3 MNOK i 2020. 
Kostnaden tas over driftsbudsjett i tråd med regionale retningslinjer. 

 
• Kostnader knyttet til Fritt behandlingsvalg (FBV) er budsjettert med 23 MNOK i 2020.  Det 

er ikke budsjettert med ISF-refusjoner knyttet til FBV i budsjett 2020. 
 
Internhusleie 
Internhusleie videreføres i 2020. Klinikkene betaler husleie basert på faktisk arealbruk, og er 
kompensert i basisrammen for å dekke kostnadene.  
 
Salg av eiendom    
Det planlegges med salg av flere eiendommer i løpet av 2020.  Etter instruks fra Helse Sør Øst, 
skal det ikke budsjetteres med gevinst ved salg av eiendom.  Eventuell gjennomføring av salgene 
i 2020 vil derfor gi et positivt avvik mot budsjett.   

• Det planlegges med salg av eiendommene ved Evje Barnehager i Bærum Kommune 
høsten 2020.  Salget er behandlet av styret i møte 27. juni 2018, sak 36/2018, og var 
opprinnelig planlagt til 2019.  Gevinst ved salg knyttet til barnehagene er estimert til 29 
MNOK.   

• Det planlegges salg av personalboliger på Arnegårdsveien ved Ringerike sykehus, 
Hønefoss.  Salget av Arnegårdsveien 11 er behandlet av styret i møte 6.mai 2019, sak 
22/2019, og salg av Arnegårdsveien 25 er behandlet av styret den 28.oktober 2019, sak 
44/2019. 

 
 

3. Mål for Vestre Viken 2020       
Visjonen for Helse Sør-Øst og Vestre Viken er å skape gode og likeverdige helsetjenester til alle 
som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og 
økonomi.   



 
 
 
 
Helse Sør-Øst har lagt til grunn en videreføring av de overordnede styringsmålene i 
oppdragsdokumentet for inneværende år i 2020: 
• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen. 
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.   
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 
 
I tillegg vil Vestre Viken ha som mål å etablere beste praksis i foretaket som ledd i arbeidet med 
bedre kvalitet og pasientsikkerhet.  
 
Regional utviklingsplan og Utviklingsplan for Vestre Viken ligger til grunn for plan for 2020. 
 
Nærmere fastsettelse av mål vedtas av foretaksmøtet i februar 2020 forbindelse med fastsettelse 
av Oppdrags- og bestillingsdokumentet for neste år. Målene vil bli tatt inn i administrerende 
direktør sine driftsavtaler for 2020 med den enkelte klinikkdirektør. 
 
Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  
I Oppdrag og bestilling for Vestre Viken for 2019 er angitt at ventetiden skal være under 55 
dager totalt innen 2019. Ventetiden skal være under 40 dager for psykisk helsevern for voksne 
og barn og under 35 dager for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vestre Viken satte et mål 
om 55 dager innen somatikk for 2019.  
 
Til tross for økt aktivitet nås ikke målet for ventetid innen somatikk, som gjennomsnittlig er 57 
dager hittil i år ved utløpet av oktober. Ventetiden innen somatikk er imidlertid redusert med 
gjennomsnittlig 2 dager sammenliknet med 2018. Mål for ventetider innen psykisk helsevern for 
voksne og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er nådd med god margin i 2019 med 
henholdsvis 36 og 30 dager akkumulert pr. oktober. Ventetiden innen barne- og 
ungdomspsykiatri (BUP) er fortsatt for lang med 44 dager akkumulert hittil i år. Det har 
imidlertid vært en betydelig bedring i løpet av året. De omstillingstiltak som har vært 
gjennomført innen BUP i løpet av året, har redusert ventetiden.  
 
Mål for ventetid i 2020 er ikke kommunisert ennå, men det er et nasjonalt mål om en samlet 
ventetid for alle tjenesteområder ikke overstiger 50 dager innen 2021. Ventetid innen barne- og 
ungdomspsykiatri skal være under 35 dager og innen TSB 30 dager på dette tidspunktet. Det må 
således arbeides med ytterligere reduksjon i ventetid innen alle områder. Det er også et mål at 
antall pasienter som opplever at kontroller på poliklinikkene blir forsinket skal gå ned.  Det vil 
bli avtalt differensierte ventetidsmål i driftsavtalene med klinikkene.  
 
Den planlagte aktivitetsøkningen skal bidra til reduksjon i ventetid. Det må også arbeides med 
generell effektivisering. 
 
I pakkeforløp for kreft er målsettingen at 70 % av pasientene som får påvist kreft skal få 
diagnosen i pakkeforløp, og at 70 % av pasientene skal starte behandling innen normert 
forløpstid. Målet om at 70 % av pasientene som får påvist kreft skal få det i pakkeforløp, har 
vært innfridd i flere år. Forløpstidsmålet oppnås imidlertid ikke. Det har vært arbeidet med en 
rekke tiltak i flere av pakkeforløpene i løpet av 2019. Det er sett noen forbedringer, men samlet 
nås forløpstiden kun i 60 % av forløpene hittil i år, noe som er på samme nivå som i fjor.  
Forbedringsarbeid innen pakkeforløpstidene må derfor ytterligere prioriteres i 2020.  
 
Det er gjort et betydelig arbeid med innføring av pakkeforløp innen psykisk helsevern og TSB i 
2019. Registreringer er innført gradvis. Oppfølging av disse pakkeforløpene vil ha prioritet også 



 
 
 
i 2020. Kapasitetsutnyttelsen i foretaket vurderes generelt som god, men det gjøres jevnlig tiltak 
for forbedring. 
 
Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling   
Omtales nedenfor. 
 
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet er helt grunnleggende for foretaket. Organisasjonen 
skal være preget av arbeid med kontinuerlig forbedring. I 2019 har Vestre Viken etablert et 
program for kontinuerlig forbedring. I løpet av året er innføring av daglig risikostyring ved hjelp 
av verktøyet «grønt kors» også fullført. Det vil bli ytterligere styrket i 2020 ved at man også skal 
legge vekt på hva man har lyktes med i tillegg til hva som har vært utfordringer ved «grønt 
kors»-gjennomgangen.  
 
Alle de somatiske sykehusene i Vestre Viken vil arbeide med pasientforløpene for akuttpasienter 
i 2020. I 2020-2021 vil elektronisk kurve- og medikasjonsløsning bli innført. Det pågår hele 
tiden arbeid med kontinuerlig forbedring på flere områder. Arbeidet med å etablere beste 
praksis i foretaket fortsetter. Alle disse tiltakene vil bidra til forbedret kvalitet og 
pasientsikkerhet.  
 
Administrerende direktør vil sikre at mål blir operasjonalisert og fulgt opp i alle berørte 
virksomheter i 2020.  
 

3.1.1 Samhandling         
Utskrivningsklare pasienter somatikk 
Budsjett 2020 viderefører inntekter knyttet til utskrivningsklare pasienter i somatikk på dagens 
nivå.  Inntekter i budsjett 2020 er på 15,5 MNOK, inklusiv prisøkning.  
 
Utskrivningsklare pasienter psykisk helse og rus    
Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter ble innført innen psykisk helse og rus i 
2019, og foretaket ble trukket 14 MNOK i basisramme ved innføringen. Estimat for 2019 viser 
antatte inntekter fra kommunal betaling på 8,6 MNOK. I budsjett 2020 forutsettes det samme 
nivå på kommunal betaling som i 2019.  

3.1.2 Aktivitet pasientbehandling 2020     
Statsbudsjettet for 2020 legger til rette for en generell vekst i pasientbehandlingen på nasjonalt 
nivå på om lag 1,5 % i forhold til 2019.  For pasientbehandling som omfattes av ISF legger 
statsbudsjettet til rette for en vekst på om lag 1,4 %.  Dette er noe lavere enn i 2019.  
 
Somatikk 
Pasientbehandling i sykehus 
Somatisk aktivitet er budsjettert av utførende enhet i klinikkene, med utgangspunkt i faktisk 
produksjon for 2019 og forventet endring/vekst i 2020. I budsjett 2020 budsjetteres det med 
vekst i antall pasientbehandlinger innenfor dag og poliklinikk.   
 
Vekstområder i budsjett 2020 inkluderer blant annet: 

• Økt aktiviteten innenfor øye og endokrinologi for å redusere ventelister. 
• Økt samarbeid mellom Drammen og Kongsberg sykehus innenfor ortopedi. 



 
 
 

• Etablering av tilbud på Kongsberg sykehus for behandling av øre, nese hals pasienter 
i samarbeid med Drammen sykehus. 

• Utvidelse av plastikk kirurgi på Bærum sykehus for behandling av pasienter med 
malignt melanom, non-melanom hudcancer og postbariatriske pasienter.  Det er i dag 
ventelister for denne pasientgruppe.   

 
Vestre Viken har gjennom flere år dreid aktivitetsveksten fra døgn til dag- og poliklinikk, og 
denne dreiningen videreføres i budsjett for 2020. Det er størst vekst innenfor polikliniske 
behandlinger, mens døgnaktiviteten viser en reduksjon i forhold til prognose 2019.  Budsjettet 
for totalt antall pasientbehandlinger viser en vekst på 2,9 %. 
 

 
 
Det budsjetteres i alle sykehus med en styrking av akuttmedisin og forbedret pasientforløp i 
akuttmottak.  Formålet med satsningen er bl.a. å øke kvalitet med pasientbehandling, redusere 
innleggelser og dermed bidra til å redusere kostnader ved sengepostene og antall 
korridorpasienter.    
 
Foretaket har i flere år jobbet med en vridning fra døgn til dag.  En av de mest viktige tiltak er 
innføring av sammedagsinnleggelser for enkelte pasientgrupper for å redusere antall liggedøgn i 
forbindelse med elektiv kirurgi.   
 
Budsjett for polikliniske behandlinger inkluderer aktivitet knyttet til innføring av 
telefonkonsultasjoner i 2020.  Det forventes ikke at innføring av telefonkonsultasjoner vil gi en 
vesentlig økning i total poliklinisk aktivitet, da telefonkonsultasjoner i stor grad vil erstatte 
konsultasjoner som i dag tas ved poliklinikk.  Foretaket er trukket 2,5 MNOK i basisramme 
knyttet til innføring av telefonkonsultasjoner i 2020.   
 
VVHF er i tillegg trukket 8,4 MNOK knyttet til innføring av nye kategorier for utførende 
helsepersonell.  Basistrekket er beholdt i felles økonomi og ikke belastet klinikkene da det ikke 
finnes et godt grunnlag for å fordele utfordringen, og fordi foretaket ikke har flere av 
personellgruppene som berøres.  En eventuell økning i total aktivitet som følge av innføring av 
nye utførende personell vil derfor bidra til å styrke resultat i de somatiske klinikker.  
 
 I budsjettet er antall DRG-poeng en funksjon av sum antall behandlinger * DRG-indeks. DRG-
indeks i budsjett 2020 er korrigert for grupperingsendringer, basert på «Foreløpig vektliste DRG 
2020» på websiden til Helsedirektoratet pr november 2020.   
 
Grouperendring 2020 
Endring i DRG-satser for 2020 (groupereffekt) for somatisk pasientbehandling er innarbeidet i 
budsjettet ved å omregne faktisk 2019 produksjon med nye DRG-vekter.     
 
For Vestre Viken samlet sett gir ikke ny grouper vesentlige endringer i inntekter, da positiv 
grouper innenfor pasientbehandling utlignes av negativ grouper knyttet til H-resept refusjoner.   
Bildet er imidlertid sammensatt, og for enkelte klinikker gir groupereffekt redusert ISF-
inntekter.  For å redusere risiko i klinikkenes budsjetter, er negativ groupereffekt i klinikkene 

Antall somatiske behandlinger "sørge for"
Liggedøgn

Døgn 
pasienter

Dag og 
dagkirugi 

behandling
Poliklinsike 
behandling SUM

Prognose 2019 241 388        69 659          33 848          424 051            527 559        
Budsjett 2020 238 313        71 075          34 980          436 699            542 754        
Endring 2020 -3 075           1 416             1 132             12 648              15 195          
% endring -1,3 % 2,0 % 3,3 % 3,0 % 2,9 %



 
 
 
finansiert fra felles økonomi.  Klinikker med positiv groupereffekt beholder økte inntekter i sine 
budsjetter og dermed styrker sine budsjetter og mulighet for resultatoppnåelse i 2020.   
 
DRG-poeng 
Alle klinikker prioriterer økt produktivitet/effektivitet i pasientbehandlingen og god kvalitet på 
koding. I 2020 legges det opp til en vekst på 2,9 % i total antall opphold, og en økning på 2,5 % 
målt i DRG-poeng.    
 
I somatikken måles arbeidsproduktivitet som en funksjon av antall DRG-poeng produsert pr 
årsverk.  Budsjett 2020 gir en videreføring av arbeidsproduktivitet på om lag på samme nivå 
som i prognose 2019.  Se §3.3.5 for videre omtale av produktivitet i somatikk.  
 

 
 
H-resepter 
Det overføres hvert år finansieringsansvar for flere H-resept medikamenter til helseforetakene.  
I 2020 overføres ansvaret for flere medikamenter for sjeldne sykdommer. De nye medikamenter 
er ikke inkludert i ISF-refusjonsordningen i 2020.  Overføringen av finansieringsansvar for de 
nye medikamenter forutsettes budsjettnøytral, da det legges opp til refusjon av faktiske 
kostnader fra Helse Sør Øst i 2020.  Som følge av dette økes både medikamentkostnader og 
øvrige driftsinntekter med 21 MNOK i budsjett 2020.  
 
I tillegg kommer helårseffekter for medikamenter innført som ny i 2019 og forventet vekst i 
forbruk av øvrige medikamenter på til sammen 25 MNOK.  Prisjustering på H-resepter tar høyde 
for forventet prisreduksjoner for flere medikamenter ved utløp av patentene.  
 
Foretaket her i løpet av 2019 etablert en høykostgruppe for å se på forbruksmønster på H-
resepter. Gruppen består av fagdirektør, samt representanter fra kliniske miljø og økonomi.  
Målet er bl.a. å sikre at foretaket iverksetter prosesser for å sikre overgang til nye prisavtaler for 
å oppnå de økonomiske effektene fra avtalene så tidlig som mulig, samt at forbruk er i tråd med 
retningslinjer fra Helse Sør Øst og Sykehusapotekene.   
 
Fritt Behandlingsvalg (FBV)  
Prognose 2019 gir totalt 21,9 MNOK i kostnader knyttet til FBV. FBV er økt til 23,3 MNOK i 
budsjett 2020 i tråd med trenden de siste årene. Det er ikke budsjettert med ISF-inntekter 
knyttet til fritt behandlingsvalg. 
 
Psykisk Helse (PHR)        
  

 

DRG-poeng "sorge for" somatikk
DRG-

poeng
% 

endring
Prognose 2019 pasient behandling 114 206,3
Endring aktivitet og indeks 2 264,9 2,0 %
Groupereffekt 200,5 0,2 %

Budsjett 2020 ISF-poeng for pasientbehandling 116 671,7 2,2 %

Aktivitet PHR Estimat 
2019

Budsjett 
2020

% 
endring

Antall poliklinikse konsultasjoner totalt 241 473        250 234        3,6 %
Liggedøgn 81 700 79 705 -2,4 %
ISF-poeng 49 150 51 025 3,8 %



 
 
 
 
Det er forutsatt 3,6 % vekst i poliklinisk aktivitet i budsjett 2020 i forhold til prognose 2019 
innenfor voksenpsykiatri (VOP), rusbehandling (TSB) og barne- og ungdomspsykiatri samlet 
sett. Veksten er planlagt oppnådd delvis ved økt produktivitet og delvis ved flytting av ressurser  
fra døgnbehandling til poliklinikk og dagbehandling. Budsjettet gir en økning i 
arbeidsproduktivitet på 0,5 % i forhold til prognosen for 2019.   
 

3.2 Mobilisering av medarbeidere og ledere  

3.2.1 Ledelse 
Vestre Viken har som mål å ha ledere som forstår lederrollen, tar ansvar og lever opp til de 
forventningene som stilles. For å bygge opp under dette mål vil foretaket i 2020 blant annet: 
• Følge opp deltakelse i nasjonal lederutvikling (NLU)/KS-regi. 
• Oppfølging av ledere på alle nivå ved implementering av det helhetlige system for 

lederoppfølging i Vestre Viken, opplæring og utviklingsprogram mv.   
• Arrangere to samlinger for ledere på nivå 1-3, i tillegg arrangeres en ledersamling for alle 

ledere nivå 1-4. 
• Videreføre og videreutvikle arbeidet med ledergruppeutvikling. Mål og strategier inngår som 

en av modulene i helhetlig system for lederoppfølging.   
• Videreføre systematisk lederopplæring innen ulike temaer knyttet til ordinær drift av 

foretaket.  
• Opplærings- og utviklingsaktiviteter med spesielt fokus på aktivitetsstyrt ressursplanlegging 

(ARP) og redusert sykefravær.  
• Ha fokus på enklere arbeidsflyt for ledere ved å arbeide videre med å videreutvikle og 

forenkle lederverktøyene, dvs. elektroniske systemer, rutiner, retningslinjer, styringsverktøy 
mv. Her blir implementering av Kompetanseportalen sentral. 

3.2.2 HR  
HR-strategien som ble vedtatt i 2014 beskriver fire fokusområder med tilhørende målsettinger;  
• Ledelse 
• Beholde og rekruttere 
• Kompetanseutvikling 
• Kultur 
 
Disse områdene blir i 2020 ivaretatt som del av andre innsatsområder, herunder helhetlig 
system for lederoppfølging, Strategiplan 2019 – 2022 og Kompetansestrategi/HMS-strategi samt 
rekrutteringspolicy. Andre satsninger innenfor kompetanse – og HR-området i 2020 vil følge 
rullering av Strategiplanen.   

3.2.3 Fullmakter  
Ledelsen er avhengig av den enkelte medarbeiders gode skjønn, sunne fornuft og vilje til å ta 
ansvar i daglig drift. Revidert versjon av dokumentet «Delegerte fullmakter i Vestre Viken» ble 
implementert 2019. Det vil i 2020 arbeides videre med at alle ansatte kjenner til behovet for 
etterlevelse av fullmaktene, herunder særskilt forholdet til eksterne leverandører og potensielle 
samarbeidspartnere.   



 
 
 

3.2.4 Beholde og rekruttere 
Vestre Viken har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver som har tilstrekkelig tilgang på 
dyktige medarbeidere for å løse de oppgaver vi har som foretak. 
 
Konkurransen om arbeidskraft øker, og omdømmet får større betydning for arbeidstakeres valg 
av arbeidsgiver/arbeidsplass. Vestre Viken vil i 2020 blant annet: 
• Arbeide for en mer profesjonell tilnærming til rekruttering av arbeidskraft.  HR 

administrasjon og bemanning vil videreføre arbeidet med å utvikle tiltak for å sikre dette på 
best mulig måte. 

• Arbeide for en tilnærming til rekruttering av arbeidskraft ved bruk av flere arenaer og 
kanaler enn de tradisjonelle annonsene, herunder gjøre foretaket bedre på digital 
tilgjengelighet og videreutvikle policy for annonsering og rekruttering. 

• Systematisk styrke praksisdelen, herunder veiledning og organisering, i alle utdanninger for 
å styrke omdømme og rekruttering. 

• Legge til rette for utviklingsmuligheter og faglige karriereveier for alle stillingsgrupper, også 
lederstillinger. 

• Utvikle gode utdanningsløp for leger i spesialisering (LIS), med ambisjon om å gjøre VV til et 
attraktivt utdanningssted.   

• Utrede tiltak for å rekruttere og beholde personell innen fagområder der kompetansetilgang 
er begrenset. 

• Fortsette arbeidet i 2020 med å videreutvikle en god og forutsigbar arbeidsgiverpolitikk, 
med særskilt innsats på god bemanningsplanlegging og ressursstyring. 

• Videreføre arbeidet med heltidskultur. I dette inngår tiltak som blant annet utlysning av 
100% stillinger, ansettelse i kombinasjonsstillinger sengepost/poliklinikk, fordele ulemper 
på flere ansatte mv.   

3.2.5 Kultur 
Vestre Viken har som mål å ha en kultur som er preget av verdiene Kvalitet, Trygghet og 
Respekt, og en VI-kultur som beskriver foretaket som en enhet.   
 
Kulturbygging er et viktig bidrag til et godt arbeidsmiljø og godt omdømme. I 2020 vil foretaket 
blant annet jobbe med følgende områder: 
• Medarbeiderundersøkelsen Forbedring inngår som et viktig verktøy i det kontinuerlige 

forbedringsarbeidet. 
• Foretaket skal legge til rette for at medarbeidere med innvandrerbakgrunn opplever å bli 

behandlet likeverdig. 
• Videreføre arbeidet med å tydeliggjøre og skape bedre forståelse for god samhandling 

mellom partene, herunder medbestemmelse og medvirkning. 
• Videreføre det systematiske Helse Miljø og Sikkert (HMS) arbeidet, herunder følge opp 

overordnet HMS-handlingsplan.  
• Videreføre det systematiske IA-arbeidet, herunder utvidet samarbeid med NAV 

Arbeidslivssenter og arbeid med Inkluderingsdugnaden.  
• Videreutvikle velferdsforeningens tilbud, herunder aktiviteter som understøtter 

kulturbygging mellom klinikkene.  
• Videreutvikle systemene i foretaket for å sikre god tjenesteleveranse og læring på tvers blant 

annet knyttet til beste praksis, uønskede hendelser, eksterne tilsyn, revisjoner mv.  

3.2.6 Utdanning  
Utdanning er viktig både med hensyn til foretakets omdømme, rekruttering av nye ressurser og 
beholde gode ansatte. I 2020 skal foretaket blant annet: 



 
 
 

• Følge opp samarbeidsavtalen inngått mellom VVHF/Sykehuset i Vestfold/Sykehuset i 
Telemark og Universitet i Sør-Norge (USN) med konkrete tiltak. 

• Videreføre samarbeidet med Universitet i Oslo (UiO), andre utdanningsinstitusjoner og 
premissleverandører på departementsnivå.  

• Videreføre arbeidet med kvalitetsreformen for utdanning av leger i spesialisering (LIS) i 
hele foretaket.  

• Styrke budsjettet knyttet til utdanningsstillinger for helsepersonell. 
• Kartlegge fremtidig kompetansebehov på kort og lang sikt, prioritere og iverksette tiltak.   

 

3.3 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring   

3.3.1 Resultatkrav og resultatoppstilling budsjett 2020 
I ØLP 2020-2023 vedtok styret et resultat på 254 MNOK, inklusive 5,8 MNOK i gevinst ved salg 
av eiendom. Budsjettet for 2020 er planlagt med et overskudd på 215 MNOK.  Reduksjonen i 
resultatkrav skyldes hovedsakelig økte kostnader til byggvedlikehold på 32,8 MNOK som følge 
av forsering av BRK-prosjektet.  Det er i tillegg ikke budsjettert med gevinst ved salg av eiendom 
i 2020 etter instruks fra Helse Sør Øst.    
 
Den økonomiske situasjonen for foretaket i budsjett 2020 viser resultatkrav fra ordinær drift på 
om lag samme nivå som i 2019.   Estimatet per oktober gir et positivt resultat i foretaket i 2019 
på 255 millioner kroner inkludert gevinst ved salg av eiendom på 6,1 MNOK.  Budsjett 2020 er 
på om lag samme nivå, dog redusert for økning av byggvedlikehold som følge av forsering av 
BRK-prosjektet.   
 
Det er samtidig viktig å huske at budsjett 2020 inkluderer vesentlig kostnadsøkninger knyttet 
bl.a. til Sykehuspartner IKT, mottaksprosjekt elektronisk kurve og medikasjon, pasientreiser og 
mottaksprosjekt for nytt sykehus (se omtale av vesentlige kostnadsøkninger i Kap.2).   Som følge 
av disse kostnadsøkninger er videreføring av 2019 resultatkrav i budsjett 2020 en reell 
forbedring av driften. 



 
 
 

 
 
Det tas forbehold om mindre justeringer i enkeltpostene.  
 
ISF-inntekter/gjestepasientinntekter 
Økte ISF-inntekter og gjestepasientinntekter skyldes økt aktivitet, økt pris og utvidelse av ISF-
ordningen innenfor psykisk helse og rus.  I tillegg kommer telefonkonsultasjoner i somatikk.  

Øvrige driftsinntekter 
Øvrige driftsinntekter øker hovedsakelig som følge av utvidelse av finansieringsansvar for H-
resepter knyttet til sjeldne sykdommer.  Medikamentene er ikke inkludert i ISF-
refusjonsordning, og Helse Sør Øst har tilbakehold basisramme knyttet til overføring av 
finansieringsansvar for disse medikamentene.  Foretakene skal refunderes av Helse Sør Øst for 
faktiske kostnader i 2020.  Dette er en videreføring av praksis i 2019.  Refusjonen budsjetteres 
under øvrige driftsinntekter.     

Varekostnader 
H-resepter er budsjettert med en økning på 32 MNOK som følge av overføring av 
finansieringsansvar for flere medikamenter til helseforetakene, prisvekst og økt forbruk av 
dagens medikamenter.  

Budsjett for medikamenter gitt i sykehus er videreført på 2019-nivå.  

Gjestepasientkostnader 
Gjestepasientkostnader øker hovedsakelig som følge av økte kostnader fra OUS knyttet til 
somatisk pasientbehandling.  OUS øker kostnader med 38,3 MNOK i forhold til prognose 2019.  I 
HSØ-regionen er det «selgende part» som bestemmer nivå for salg av tjenester innenfor 
regionen.  Resten av økningen skyldes primært prisøkning.   

VVHF Resultat 
2018

Budsjett
2019

Prognose
2019

Budsjett
2020

Endring
fra prognose 

i år

Basisramme 5 331 603 5 699 557 5 802 786 6 020 806 3,8 %

Kvalitetsbasert finansiering 38 717 39 265 38 856 40 833 5,1 %

ISF-inntekter 2 653 622 2 822 259 2 857 542 3 018 233 5,6 %

Gjestepasient inntekter 167 251 157 985 168 049 155 939 -7,2 %

Øvrige driftsinntekter 737 422 793 276 795 876 846 137 6,3 %

Gevinst ved avgang anleggsmidler 8 799 38 200 6 136 0 -100,0 %
Sum inntekter 8 937 414 9 550 542 9 669 245 10 081 948 4,3 %
Varekostnader 1 178 308 1 284 558 1 249 558 1 264 655 1,2 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 612 949 761 344 764 344 819 449 7,2 %
Innleid arbeidskraft 29 680 21 493 30 993 16 106 -48,0 %
Lønnskostnader 5 642 695 5 813 083 5 989 098 6 264 512 4,6 %

Avskrivninger 269 593 298 172 286 045 302 117 5,6 %

Andre driftskostnader 952 716 1 110 005 1 085 756 1 184 646 9,1 %

Netto finanskostnader 4 471 6 887 8 451 15 463 83,0 %
Sum drifts- og finanskostnader 8 690 412 9 295 542 9 414 245 9 866 948 4,8 %

Resultat 247 002 255 000 255 000 215 000 -15,7 %



 
 
 
Innleid arbeidskraft 
Det er en reduksjon i innleie fra byrå på 14,9 MNOK i forhold til prognose 2019.  Vestre Viken 
har hatt en klar målsetning om å redusere innleie og har redusert kostnader hvert år siden 2016.  
Prognose for 2019 gir imidlertid et overforbruk i forhold til budsjett på 8 MNOK, selv om totalt 
nivå er lavere enn i 2018.  Da det har vært prisøkning på innleie i 2019, gir dette en reell 
reduksjon i 2019 i forhold til 2018.   

Reduksjon i innleie i budsjett 2020 er en følge av en forbedret situasjon i flere klinikker. Det 
legges opp til flere faste ansatte på alle sykehus, blant annet for å fylle vakanser og dermed 
redusere behov for variabel lønn og innleie.   2019 har vært preget av vakanser, sykdom og/eller 
stor arbeidspress på flere avdelinger, blant annet patologi, bilde, medisinsk avdeling Drammen, 
kirurgi/AIO på Bærum sykehus og intensiv på Ringerike sykehus. 

Det forventes også at innleie og variabel lønn vil reduseres som følge av innsatsteamarbeid i 
2019, der bemanningsplaner i flere avdelinger er nøye gjennomgått og revidert for bedre 
tilpasning til aktivitet. 

Lønns- og pensjonskostnader 
Lønnskostnader viser en netto økning på 275,4 MNOK i forhold til prognose 2019.  Inkludert er 
en økning i pensjonskostnader på 27,9 MNOK.  Lønnskostnader eksklusiv pensjon øker med ca. 
4,7 %, herav lønnsvekst på 3,6 %.  Det er dermed en reell økning i lønnskostnader på 1,2 %.   

Pensjonskostnader er budsjettert i tråd med aktuarberegningen juni 2019. Endring i 
pensjonskostnader er budsjettnøytral, da endringer i pensjonskostnader hensyntas i 
inntektsmodellen i Helse Sør Øst.  Pensjonskostnader utgjør om lag 16,3 % av totale 
lønnskostnader i budsjett 2020.  Dette er samme nivå som i 2019.   

Avskrivninger 
Avskrivninger øker som følge av nyinvesteringer.  Økt investeringsnivå de siste årene gir høyere 
avskrivninger.  Finansiell leasing er på samme nivå i 2020 som i prognose 2019.  Helse Sør Øst 
innførte et tak på bruk av finansiell leasing i 2019 som følge av finansiell risiko.  Vestre Viken 
klarte å tilpasse seg dette øvre nivået fra 2019 som følge av utsatt innflytting i nytt sykehus i 
Drammen og derav ytterligere 1 års sparing.  

Andre driftskostnader (ADK) 
Økning i andre driftskostnader er i stor grad knyttet til økt byggvedlikehold som følge av 
forsering av BRK-prosjektet, og økte kostnader knyttet til IKT/Sykehuspartner. I tillegg er det 
økning i kostnader for pasienttransport, energiområdet, behandlingshjelpemidler, husleie, og 
service/vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr.   

Netto finanskostnader 
Kostnadsøkningen skyldes hovedsakelig økt rentesats på kassakreditten, og reduserte 
renteinntekter da oppspart beløp hos Helse Sør Øst er vesentlig redusert som følge av tomtekjøp 
på Brakerøya. Dette er en endring i forutsetningene fra tidligere ØLP og budsjettet for 2019. 
Foretaket forventes ikke å gjøre anskaffelser knyttet til NSD før overtakelse i 2025. 
 



 
 
 

3.3.2 Budsjettutfordring 2020     
Budsjett 2020 er i tråd med forutsetninger i ØLP 2020-2023, korrigert for økt byggvedlikehold 
som følge av forsering av BRK-prosjektet, og uten gevinst ved salg av eiendom.    
 
Realvekst i basisfinansiering fra Helse Sør-Øst er innarbeidet med om lag 90 MNOK. Dette er 25 
MNOK mer enn forutsatt i ØLP.  I budsjettet har foretaket en netto økning i ramme på 2 MNOK 
knyttet til kvalitetsbasert finansiering.  Økningen skyldes forbedret kvalitets- og 
styringsindikatorer i 2018. 
 
Det er tatt høyde for prisstigning i budsjett 2020.  I tråd med Statsbudsjett er det lagt til grunn 
en generell lønns- og prisvekst fra 2019 på 3,1%, hvor lønnsvekst er 3,6% og prisvekst er 1,9 %.  

 
 
Utvikling fra prognose 2019 til budsjett 2020 

 
 
Det er budsjettert med omstillingstiltak for å møte utfordringsbildet i klinikkene.  Det er ikke 
budsjettert med uløste utfordringer i budsjett 2020.  Det må allikevel jobbes videre inn i 2020 
med tiltak for å sikre varige driftsendringer og resultatoppnåelse i foretaket. Det vil blant annet 
være fokus på bedre utnyttelse av den samlede kapasitet som sykehus i nettverk, 
standardisering av pasientbehandling, økt egendekning i foretaket og redusert bruk av 
rehabilitering, økt bruk av teknologi og standardisering på innkjøpsområdet.  Det skal tilstrebes 
å innføre beste praksis når variasjon er ubegrunnet. Det skal videre iverksettes et prosjekt i hele 
foretaket for å implementere en modell med aktivitetsstyrt ressursplanlegging i tråd med 
erfaringer fra Helse Bergen.  
 

3.3.3 Handlingsplan       
 
Foretaket har en handlingsplan for kostnadsreduserende tiltak innenfor følgende områder:  

 
 
Fordelingen på klinikkene er basert på kostnadsramme til  ordinær drift. Det er etablert 
arbeidsgrupper som jobber med konkretisering av tiltak som kan bidra til realisering. Dette er 
godt i gang. For klinikkene vil rammetrekkene for disse områdene oppleves som 

Vestre Viken HF Budsjett
2020

0 Prognose 2019  242 326
1 Endring i basis 2019-2020  130 245

2 Pris og lønnsjusteringer - 141 517

3 Konsekvensjustering av endringer iverksatt i 2019  1 065
4 Nye omstillinger og endring i drift 2020 - 17 119
Totalt  215 000

BS RS KS KIS PHR PHT KMD Stabene SUM
Klinikke

Logistikkprosjektet  2 074   2 074
Reduksjon i utilsiktede hendelser i 
pasientbehandling  1 496  882  497  256  1 323  546   5 000

Bedre utnyttelse av samlet kapasitet  1 401  826  466  240  103  1 238  214  512   5 000
Redusert sykefravær  1 339  789  445  229  98  1 184  205  489  222  5 000
Ressursstyring/innsatsteam  1 121  661  373  192  82  990  172  409   4 000
Innsparing definert områder  5 357  3 158  1 781  917  2 357  4 735  591  1 956  222  21 074



 
 
 
effektiviseringskrav. Samlet fordeling på klinikkene utgjør 21,1 MNOK. I tillegg er det lagt 5 
MNOK på reduksjon av gjestepasientkostnader og 10 MNOK i reduksjon høykostmedisin 
(prisreduksjoner). Dette fratrekkes midler i fellesøkonomien og bidrar til samlet oppnåelse av 
budsjettkravet for 2020.  
 
I tillegg til tiltakene i tabellen over vil det prioriteres arbeid med følgende forbedringer:  

• ARP (aktivitetsstyrt ressursplanlegging) 
– Samordning av planleggingen 
– Bedre samsvar mellom bemanning og aktivitet 
– Utvikle et mer omfattende sentralt vikartilbud til korttidsfravær 
– ferieplanlegging 

• Prosjekter på tvers av klinikkene 
– Finne løsninger som gir bedre ressursutnyttelse spesielt i ferier 

• Fortsatt arbeid med benchmark 
– Internt og eksternt 

• Varekostnader generelt 
• Rehabiliteringskostnader 
• Videre arbeid med pasientforløp, kapasitetsvurderinger og ressursplanlegging. Et 

eksempel her er arbeidet som allerede har startet opp ved Drammen sykehus: Etablering 
av prosjekt "Akuttmottak - endrede pasientforløp og styrket kompetanse i front". 
Prosjektet er igangsatt med følgende forventede gevinster; 

• endrede pasientforløp og styrket kompetanse i front som gir redusert 
oppholdstid og tid til beslutning 

• reduksjon i antall innleggelser og liggedøgn for medisinske pasienter 
• reduksjon i antall korridorpasienter 
• reduksjon i variabel lønn   

 

3.3.4 Prioriteringsregelen       
Foretaket planlegger med at aktivitet innenfor psykisk helse og rus (PHR) skal vokse mer enn 
aktiviteten ved de somatiske klinikkene.  Veksten for både voksenpsykiatrien (VOP), barne- og 
ungdomspsykiatrien (BUP) og rusbehandling (TSB) skal hver for seg være høyere enn veksten 
innen somatikk. 
 
Polikliniske behandlinger  

 
 
I aktivitetsbudsjettet for 2020 er veksten i polikliniske behandlinger innenfor voksenpsykiatri, 
barne- og ungdomspsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling større enn veksten 
innenfor somatikken.  
 



 
 
 

 
Budsjettert vekst i poliklinisk aktivitet i PHR planlegges nådd delvis ved økt produktivitet og 
delvis ved økt bemanning i poliklinikkene. 
 
Det pågår arbeid for å øke aktiviteten i klinikk for psykisk helse og rus, spesielt knyttet til barne- 
og ungdomspsykiatrien. Dette omfatter 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.  
 
Det pågår også et prosjekt i HSØ-regi som omfatter aktiviteter i alle helseforetakene. Dette har 
som mål å finne effektive tiltak som skal sikre økt rekruttering, styrking av kompetanse hos 
BUPA-lederne, bedre logistikk, økt aktivitet, endring av praksis knyttet til inntak, utprøving av 
avstandskompenserende teknologi, ferdighetstrening ved bruk av simulering og VR-briller med 
mer.  
 
 
Kostnader pr tjenesteområde        

 

Totale kostnader eksklusiv avskrivninger, legemidler og pensjon vokser med gjennomsnittlig 
6,0% i budsjett 2020 i forhold til estimat 2019.  Økning inkluderer prisvekst på 3,1 %, herav 
3,6% vekst på lønnsområdet, og om lag 1,9 % prisvekst på øvrige områder.  I budsjett 2020 er 
kostnadsutviklingen større innenfor psykisk helse og rus enn somatikk.  Det gjelder for alle 
områder, da både voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og tverrfaglig rusbehandling 
viser større vekst enn somatikk.   
           

3.3.5 Somatisk virksomhet inklusiv klinikk for medisinsk diagnostikk  
Klinikkene Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus og 
klinikk for medisinsk diagnostikk utgjør somatisk virksomhet i Vestre Viken HF.  Totale 
inntekter og kostnader for somatisk virksomhet i budsjett 2020 er 4844 MNOK kroner.  
Somatikken går inn i 2020 med en for høy styringsfart, da prognosen for 2019 pr oktober viser 
et samlet underskudd på 89,2 MNOK.   
 

Kostnader pr tjenesteområde
(eks avskrivning, legemidler og pensjon)

Estimat
2019

Budsjett
2020 Endring % endring

Somatikk  5 340  5 610   269 5,0 %

Voksen psykiatri  1 187  1 264   78 6,5 %
Barne- og ungdoms psykiatri   316   349   33 10,5 %
Tverfaglig rusbehandling   186   212   27 14,5 %
Sum psykisk helse og rus  1 688  1 826   138 8,1 %
Annet   404   446   42 10,3 %

SUM  7 432  7 881   449 6,0 %



 
 
 

 
 
I budsjettet er klinikkene tildelt 29,5 MNOK i friske midler til å styrke økonomien.  Det er 
identifisert tiltak for å løse øvrige budsjettutfordringer.  Endring i DRG-takster for 2020 
(groupereffekt) er innarbeidet i budsjettleveransen fra klinikkene, og gir ingen utfordring da 
negative groupereffekter for enkelte klinikker er finansiert fra fellesøkonomi. I tillegg er 
rammetrekk knyttet til ISF-refusjon for nye helsepersonellgrupper beholdt i fellesøkonomien.  
 
Tiltaksoppnåelse i klinikkene må følges opp nøye i løpet av 2020 for å sikre varige 
driftsbesparelser.  Ny arbeidsmetodikk, det å ta i bruk ny teknologi, implementering og bruk av 
innkjøpsavtaler, samt koordinert utnyttelse av samlet kapasitet som sykehus i nettverk er 
eksempler på områder der gevinster kan hentes. Klinikkene skal fremlegge konkrete 
handlingsplaner med tydelige måleindikatorer som skal følges tett gjennom 2020. Foretaket vil 
innføre en oppfølgingsmodell som skal sikre resultatoppnåelse. Det innebærer at avvik til 
enhver tid skal møtes med kompenserende tiltak.  
 
Omstillingstiltak i somatiske virksomhet 

 
 
Det er konkretisert omstillingstiltak for 39,6 MNOK i somatikken, hvorav: 
• Omstillingstiltak i stor grad knyttet til økt aktivitet og dermed økte netto inntekter på 48,9 

MNOK. 
• Reduserte varekostnader på 20,4 MNOK som følge av blant annet bedre utnyttelse av 

innkjøpsavtaler, redusert bruk av eksterne tjenester, og redusert innleie av helsepersonell. 
• Lønnskostnader økes med totalt 11,2 MNOK. 
• Andre driftskostnader reduseres med 5,3MNOK. 
 
Drammen Sykehus 
Hovedtiltak i budsjett 2020 knyttet til etablering av prosjekt «Akuttmottak – endrede 
pasientforløp og styrket kompetanse i front».  Gjennom forbedret pasientforløp vil klinikken 
redusere antall innleggelser og dermed redusere antall korridorpasienter, samt 
arbeidsbelastning og lønnskostnader på sengepostene.  
 
Klinikken har flere satsningsområder, og styrker kapasitet for behandling av øyesykdommer og 
innen endokrinologi. Samarbeid innen ortopedi mellom Drammen og Kongsberg sykehus 
utvides ytterligere og gir positivt bidrag til begge.  
 

De somatiske sykehusene (inkl. KMD) Budsjett
2020

Basisramme Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre 
driftskostnader

0 Prognose 2019 - 89 204  1 419 884  3 132 488  708 720  3 679 939  252 917
1 Endring i basis 2019-2020  26 292  113 766  725   88 266 - 67

2 Pris og lønnsjusteringer  6 443  45 800  81 306  12 482  107 053  1 129

3 Konsekvensjustering av endringer iverksatt i 2019  16 858   14 382 - 3 594  3 533 - 2 415
4 Nye omstillinger og endring i drift 2020  39 610 - 13 169  48 856 - 20 361  11 172  5 266
Totalt   1 566 282  3 277 757  697 247  3 889 962  256 830

De somatiske sykehusene (inkl. KMD) Budsjett
2020

Basis-
ramme

Salgs- og 
drifts-

inntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre drifts-
kostnader

40-41_Endringer i drift og justering av bemanningsplaner 2020  35 226   15 399  12 861  7 660 - 694
42_Omstillingsprosjekter med oppstart i 2020  15 005   15 673 - 460 - 208  
43_Strategiske satsningsområder med oppstart i 2020 - 6 375   17 783  3 618 - 23 096 - 4 680
47_Handlingsplan 2020 - 4 246 - 13 169   4 342  4 473  108
Totalt  39 610 - 13 169  48 856  20 361 - 11 172 - 5 266



 
 
 
I budsjettet er Drammen bevilget 20 MNOK i friske midler i 2020.  I tillegg gir grouperendringer 
klinikken et beregnet positivt bidrag på 7,9 MNOK.   
 
Bærum Sykehus 
Plastikk- kirurgi skal utvides i 2020 med mål om redusert ventelister og økte ISF-inntekter.   
 
Etter gjennomgang med innsatsteam i 2019, innføres det reviderte bemanningsplaner på flere 
avdelinger.  Gjennom riktig bemanning skal bruk av dyre innleie og variabel lønn reduseres i 
2020.   
 
Klinikken er bevilget 5 MNOK i friske midler i budsjett 2020.   
  
Medisinsk Diagnostikk 
Etter et turbulent år, er klinikken i ferd med å fylle vakanser på patologiavdelingen.  Dette vil 
bidra til å redusere dyr innleie og bedre svartider.   
 
Bildeavdelingen er i gang med et prosjekt for å effektivisere arbeidsprosesser og oppnå bedre 
ressursutnyttelse på tvers av sykehusene.  Innsatsteam har vært inne i 2019, og det budsjetteres 
med redusert innleie og variabel lønn i 2020.   
 
Satsningsområder innen somatikk 
Strategiske satsningsområder øker kostnader med til sammen 6,4 MNOK i budsjett 2020.  
Områder som berøres inkluderer: 

• Arbeide med økt pasientsikkerhet på natt ved akuttmottak. 
• Videre oppbygging Helse og Arbeid tilbudet i foretaket (tidligere Raskere Tilbake). 
• Økt ortopedivirksomhet på Kongsberg sykehus. 
• Økt aktivitet for å redusere ventelister innenfor øye 
• Etablering av samarbeid innenfor øre, nese og hals pasienter mellom Drammen og 

Kongsberg sykehus 
• Styrking av akuttmedisin på KS.  

 
Produktivitet  
Produktiviteten innenfor de somatiske sykehusene måles som antall DRG-poeng produsert pr 
brutto månedsverk.  
 

 
 
Vestre Viken er det mest produktive foretaket i landet ifølge Samdata.  Det legges opp til en 
videreføring av arbeidsproduktivitet i 2020 på om lag samme nivå som i 2019.  Samtidig 
budsjetteres det med en reduksjon i ekstern innleie på 13,1 MNOK, som understøtter 
produktiviteten i foretaket ved å redusere totalt forbruk av arbeidskraft.  
    
Utvikling bruttoårsverk 
Total bemanning i de somatiske klinikker øker med 40,7 i budsjett 2020 sammenlignet med 
prognose for 2019.  Økning skyldes flere forhold, blant annet: 

Produktivitet somatikk
Estimat

2019
Budsjett

2020
Endring % endring

DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk 
produsert i eget HF  114 868  117 578  2 710 2,4 %
Brutto månedsverk somatikk  4 908  5 042   134 2,7 %
DRG-poeng pr månedsverk 23,40 23,32 -0,09 -0,4 %



 
 
 

• Økning i faste ansatte for å fylle vakanser.  Dette bidra til å redusere dyre innleie og 
variable lønn.  Innleie reduseres med 13, 1 MNOK i budsjett 2020.  

• Omgjøring av dyre prosjektlønn til fastlønn.  Kostnader reduseres men årsverk øker da 
prosjektlønn gir ikke årsverk. 

• Satsningsområder inklusive akutt medisin, pasientforløp i akuttmottak og utvidet 
plastikk kirurgi BS, utvidet aktivitet ØYE og ØNH og endokrinologi. 

 

 
 
Det tas forbehold om årsverksutvikling og periodisering, da kvalitetssikring fortsatt pågår i 
klinikkene.   
 
 

3.3.6 Psykisk helse og rus (PHR)      
Totale inntekter og kostnader for Psykisk helse og rus i budsjett 2020 er 1765 MNOK, hvorav 
1490,8 MNOK er basisramme.   
 

 
 

Psykisk helse og rus Budsjett
2020

Basisramme Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre 
driftskostnader

0 Prognose 2019 - 2 001  1 448 490  256 028  131 954  1 447 480  127 084
1 Endring i basis 2019-2020  5 202  5 584  21 061   28 789 - 7 346

2 Pris og lønnsjusteringer - 265  41 477  1 923  1 657  41 555  453

3 Konsekvensjustering av endringer iverksatt i 2019 - 1 402   - 987  3 072 - 683
4 Nye omstillinger og endring i drift 2020 - 1 534 - 4 735 - 4 034 - 1 410 - 5 431 - 394
50 Uløst utfordring i 2020       
Totalt   1 490 816  274 978  131 214  1 515 466  119 114



 
 
 
Prognosen for 2019 innenfor PHR viser et antatt merforbruk på 2 MNOK.  Om en holder pris- og 
lønnsvekst samt andre budsjettnøytrale prinsippendringer utenfor, trekkes klinikken 4,7 MNOK 
i ramme knyttet til handlingsplan for foretaket (reduksjon av sykefravær, kvalitetsforbedring og 
reduksjon av uheldige hendelser i pasientbehandling, bedre utnyttelse av samlet kapasitet og 
ressursstyring/innsatsteam). 
 
Det er i budsjettet satt av midler til utviklingsprosjekter innen forløpsstyring, testkostnader 
Checkware og rotasjonsordning LIS, med til sammen 4 MNOK. 
  
Blakstad og BUPA går i 2019 mot et merforbruk (estimat) på hhv 28 MNOK og 7 MNOK. 
Det er lagt en plan der disse avdelingene får to år på seg til å komme i balanse med utgangspunkt 
i budsjettnivå for 2019. Tiltak går ut på å redusere variable lønnskostnader ved Blakstad (11 
MNOK) og øke poliklinisk aktivitet/produktivitet ved BUPA (4 MNOK). 
 
Videre er det besluttet å videreføre Team 2 ved Akutt C på Blakstad. Dette finansieres ved at det 
midlertidige psykosetilbudet på Sikta omstilles og ressursene flyttes til Blakstad. Effekten er 
beregnet til 8,8 MNOK. 
 
Det stilles store krav til Blakstad og BUPA om klinikken skal klare å gå i balanse i 2020. Et 
risikoreduserende tiltak går ut på at øvrige avdelinger kan få overskuddskrav for å dekke evt 
merforbruk ved Blakstad og BUPA. 
 
Produktivitet    

 
 
Det er lagt opp til en svak produktivitetsvekst i poliklinikkene i 2020. Det er spesielt innen 
barne- og ungdomspsykiatrien at det jobbes med å øke produktiviteten. 
 
Utvikling bruttoårsverk  
Det budsjetteres med en reduksjon på 19,6 årsverk i klinikk for psykisk helse og rus 
sammenlignet med prognose 2019. 
 
Reduksjonen er hovedsakelig lagt til Blakstad (reduksjon variabel lønn) og Asker DPS 
(omstilling av psykosetilbudet på Sikta). Det pågår fortsatt en opptrapping av ambulant og 
poliklinisk kapasitet ved DPSene. Dette vil fortsette i 2020. Noe av denne veksten er finansiert 
med øremerkede midler fra Fylkesmannen knyttet til drift av FACT-team. 
 

Psykisk helse og rus 2018 Prognose 
2019 Budsjett 2020 % endring

Antall polikliniske 
konsultasjoner pr årsverk

441 434 436 0,5 %



 
 
 

 
 
Det tas forbehold om årsverksutvikling og periodisering, da kvalitetssikring fortsatt pågår i 
klinikken.   
 

3.3.7 Øvrige klinikker og staber     
Øvrige klinikker inkluderer klinikk for Intern service, klinikk for Prehospitale tjenester og 
stabsområdene.   
 

 
 
Prognosen for de øvrige klinikker og stabene viser et overskudd på 16,5 MNOK i 2019.  De 
øvrige klinikkene er godskrevet med 125,7 MNOK i basisramme knyttet til kostnadsøkninger og 
satsningsområder.  Økning i basisramme er blant annet for å dekke kostnadsendringer i 2020, 
overføring av ambulanseavskrivninger til klinikk for prehospitale tjenester, og økt 
byggvedlikehold som følge av forsering av BRK-prosjektet.  
 
Utvikling bruttoårsverk 
Årsverk øker med 34,4 i budsjett 2020 sammenlignet med prognose for 2019.   
 

Øvrige klinikkener og stabene Budsjett
2020

Basisramme Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Av- og 
nedskrivninger

 Andre 
driftskostnader

0 Prognose 2019  16 520  1 492 010  519 644  108 993  859 363   1 026 769
1 Endring i basis 2019-2020  7 284  125 651 - 4 605   34 731  14 891  64 140

2 Pris og lønnsjusteringer - 58  37 473  1 235  1 806  25 632   11 328

3 Konsekvensjustering av endringer iverksatt i 2019 - 21 228   2 492  5 236  9 899   8 585
4 Nye omstillinger og endring i drift 2020 - 2 518  29 630 - 516 - 1 332  12 491   20 472
Totalt   1 684 764  518 250  114 703  942 116  14 891  1 131 294



 
 
 

 
 
Veksten er størst i stabene: 

• 5 årsverk er som følge av økt satsning på utdanning av spesialsykepleiere/ 
helsepersonell 

• 5 årsverk er helårsvirkning av stillinger opprettet i løpet av 2019.   
• 7 årsverk er knyttet til mottaksprosjekt for nytt sykehus i Drammen. 
• 4 årsverk knyttet til mottaksprosjekter, klinisk IKT og behandlingshjelpemidler 
• 2 eksternt finansierte stillinger, 1 prosjektstilling knyttet til FAST og 1 stipendiatstilling. 

 
 
 

 
Det tas forbehold om årsverksutvikling og periodisering, da kvalitetssikring fortsatt pågår.   
  

Årsverk Prognose
2019

Budsjett
2020 Endring

Intern Service 492,1 494,8 2,7
Prehopitale Tjenester 344,9 352,0 7,1

Stabene 363,0 387,6 24,6

SUM øvrige 1200,0 1234,4 34,4



 
 
 

3.3.8 Investeringer og bæreevne 2020      
ØLP la opp til et investeringsnivå på 390 MNOK for 2020, basert på det ordinære 
finansieringsregimet.  Dette inkluderte 20 MNOK til mammografibusser som er tatt ut av 
budsjettet for 2020.  
 
Investeringer og byggvedlikehold tilknyttet BRK finansieres ved bruk av ordinært tilskudd på 
119 MNOK i tillegg til overskudd fra drift i 2019 på 238 MNOK (eks gevinst ved salg) og 
udisponert meroverskudd fra 2018. Salg av barnehagene i Bærum og Arnegårdsveien på 
Ringerike forventes å tilføre foretaket 45 MNOK i likviditet.  Salgsmidlene er inkludert i 
finansieringsbudsjett, selv om gevinst ved salg ikke inkluderes i resultatbudsjett for 2020. Det 
understrekes at total investeringsbudsjett ikke vil settes i verk før finansiering er sikret 
oppnådd.  
 
Underforbruk likviditetsmessig fra 2019 (estimert til MNOK 60 pr november) vil overføres til 
2020, og kommer i tillegg til investeringsrammen for 2020. For budsjettåret 2019 planlegges det 
å disponere tilnærmet alle tilgjengelige budsjettmidler, slik at det ved utgangen av 2019 ikke vil 
være noen store planlagte reserver til overføring. BRK-prosjektet estimerer at 10 MNOK ikke vil 
igangsettes før i 2020.   
 
De respektive investeringsområdene er gjennomgått i prioriteringsutvalg og samordnet mellom 
investeringsområdene. Den endelige prioriteringen vil behandles i foretaksledelsen i løpet av 
desember. Dette innebærer at budsjettforslaget til styret omfatter rammene for investeringene i 
2020.  
 
BRK-prosjektene 
Prosjekt oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg Sykehus (BRK) er i gjeldende ØLP 
planlagt over perioden 2020 – 2027, dvs. frem til to år etter at nytt sykehus i Drammen står 
ferdig.  Styret har bedt om en vurdering av BRK-prosjektet for å se om det lar seg gjennomføre i 
perioden fram til nytt sykehus står ferdig, altså ved utgangen av 2024. Beregningene viser at 
dette likviditetsmessig ikke lar seg løse på grunn av krav til sparing før innflytting i nytt sykehus.   
 
Det er imidlertid likviditetsmessig mulig å forsere en tyngre del av BRK-investeringene til 
perioden 2020-2022. Eiendomsavdelingen har jobbet med en revidert plan for å fremskynde 
investeringene innenfor tilgjengelig likviditet frem til 2025.  BRK-planen medfører 
konsekvenser for andre investeringsområder som byggnær IKT, grunnutrustning og MTU. En 
forsering av BRK planen vil følgelig fremskynde også slike investeringer. Siden slike 
investeringer har en kortere levetid medfører det tidligere behov for reinvesteringer og økte 
avskrivninger. Foretaket har av den grunn foreslått at investeringene i BRK fastsettes innenfor 
en samlet ramme på 180 MNOK, inklusive økte behov for investering i MTU, grunnutrustning og 
byggnær IKT. Den samlede rammen inkluderer vedlikeholdsandelen og er årsak til redusert 
resultatkrav. Foretaket ønsker å jobbe videre med en langtidsplan for raskere ferdigstillelse av 
BRK, der konsekvenser for øvrige investeringer fremgår, i forbindelse med fremleggelse av ØLP 
2021-2024. 
 
 
Finansiell leasing 
Dagens praksis med leasing av ambulanser videreføres i 2020. Det er estimert med anskaffelse 
av 8 ambulanser, estimert til en verdi av 15 MNOK. Leasing av 8 ambulanser årlig er i tråd med 
gjeldende flåteplan for klinikk for Prehospitale tjenester. Klinikken utarbeider ny flåteplan som 
implementeres i ØLP 2021-2024. 
 



 
 
 
Helse Sør Øst har foretatt en innstramming av konsernreglene for finansiell leasing, som 
begrenser bruk av leasing som finansieringsmiddel. Det forutsettes at finansiell leasing inngås i 
tråd med Helse Sør Østs retningslinjer og gjeldende avtaler. 
 
Investeringsbudsjett 2020 
Rammene for investeringer og bygg vedlikehold foreslås basert på en videreføring av ØLP 2020 
– 2023 med 370 MNOK, i tillegg til mulighet til disponering av meroverskuddet fra 2018 med 23 
MNOK, samt at BRK forseres med 44 MNOK, som omtalt overfor.  
 

    
 
Som det fremgår av tabellen overfor er forventet egenkapitalinnskudd pensjon redusert med 10 
MNOK som kan omdisponeres til andre formål. Det foreslås videre å redusere buffer for 
uventede hendelser til 15 MNOK tilsvarende budsjett for 2019. Det må imidlertid sette av 
minimum 15 MNOK til byggnær IKT. Som følge av at de endelige detaljbudsjettene ikke er 
behandlet i foretaksledelsen er det ønskelig å holde av resterende midler til senere 
prioriteringer.  
 
Det vil fortsatt være fokus på å anskaffe tjenester som vil få stor betydning for pasientene, med 
tanke på kvalitet og pasientsikkerhet. Det er også tatt høyde for flere mottaksprosjekter som 
kommer til Vestre Viken i 2020, deriblant utrulling av Windows 10 og elektronisk kurveløsning. 
 

Investeringsplan ØLP
Budsjett 

2020 
BRK, inkl andel vedlikehold 136                    180                
Bærum BUP 12                      12                  
Øvrige bygg 10                      10                  
Byggnær IKT -                    15                  
MTU 100                    100                
Ambulanser 17                      17                  
Grunnutrustning 15                      15                  
IKT 20                      16                  
Buffer 20                      15                  
EK innskudd pensjon 25                      15                  
For senere prioritering 18                  
Meroverskudd 2018 23                  
Total investeringsramme 370                    437                



 
 
 
Bruk av ledig likviditet til investeringer i ved positive «business case»    
Anskaffelser til investeringsformål er normalt tidkrevende. Dette resulterer i at foretaket til 
enhver tid har bundet midler til investeringsformål som iverksettes på senere tidspunkt. Det er 
således likviditet i foretaket som ligger ubenyttet. Det er ønskelig å vurdere investeringer i 
utstyr eller prosjekt som bidrar til raskere gevinstoppnåelse innenfor en øvre ramme på 10 – 15 
MNOK. Dette kan medføre risiko siden resultatene oppnås på et senere tidspunkt og uteblivelse 
av resultater medfører manglende investeringsmidler i forhold til budsjettforutsetningene.  
 
Klinikkene er invitert til å søke om midler til slike gevinstområder. Det skal benyttes følgende 
modell:  

 
Om presenterte gevinstområder finnes fullstendige og vurderes med lav risiko i forhold til 
resultatoppnåelse har foretaket som intensjon å midlertidig bevilge investeringsrammer som 
hentes tilbake fra respektive klinikk gjennom maksimalt 2 år. Klinikken vil etter «nedbetaling» 
selv kunne disponere oppnådd gevinst til nye satsningsområder. Modellen er ikke tidligere 
prøvet og vil vurderes som pilot på et – tre områder i 2020 innenfor den maksimale rammen 
som vurderes satt til 15 MNOK.  
 

3.3.9 Likviditet og finansområde      
Rentekostnader på langsiktige lån og renteinntekter på konsernfordring er beregnet ut fra 
forutsetninger gitt av Helse Sør Øst. Rentekostnader på benyttet kassakreditt er beregnet ut fra 
et gjennomsnittlig trekk på kassakreditt.  Netto finanskostnader i budsjett 2020 er totalt 15,5 
MNOK hvilket er en økning på 8,6 MNOK sett i forhold til budsjett 2019. Dette skjer i hovedsak 
som følge av redusert saldo på basisfordring etter ervervelse av tomt på Brakerøya. 
 
Det er etablerte prinsipper for likviditetsstyring i Helse Sør-Øst som skal bidra til å sikre at 
foretakene styrer samlet likviditet innenfor tilgjengelige rammer for 2020, både til drift og til 
investeringer. Det skal også legges til rette for et investeringsregime der foretaket gjennom egne 
likviditetsoverskudd kan spare til senere investeringer.   
 
VV har budsjettert med salg av eiendom også i 2020. Det gjelder salg av Arnegårdsveien 11 og 25 
i tillegg til eiendommene som i dag anvendes til barnehagedrift på Blakstad. Salget vil gi både 
likviditet og gevinsteffekt i resultat. Det jobbes, som tidligere, parallelt med gjennomgang av hele 



 
 
 
eiendomsmassen med tanke på effektivisering av antall kvadratmeter i bruk, samt å få redusert 
antall kvadratmeter som skal vedlikeholdes.    
 
Totalt sett er likviditetsutviklingen god for foretaket. Det er positive resultater fra de siste årene 
kombinert med fallende og generelt lavt rentenivå og sparing som bidrar til en bedre likviditet. 
Vestre Viken vil følge utviklingen nøye sett opp mot trekk i foretakets ramme. Utover dette 
forventes ingen store utfordringer knyttet til likviditeten i løpet av 2020. 
 

4. Risikoområder        
Foretakets budsjettprosess for 2020 er gjennomført i klinikkene. Det er konkretisert tiltak som 
skal sikre et overskudd på 215 MNOK.  
 
Oppfølgingen av driften vil styrkes ytterligere i 2020 gjennom iverksettelse av modell med 
løpende resultatsikring. Det er en klar målsetting å oppnå best mulig kostnadskontroll gjennom 
løpende oppfølging av resultatutviklingen, samt justering av aktivitet og bemanning gjennom 
nytt tiltak når det er nødvendig. 
 
I arbeidet med budsjettet er det identifisert noen risikoer knyttet til oppnåelse av resultatkrav i 
budsjett 2020. De mest kritiske forhold omtales nedenfor. 
 
Klinikkene 
Alle klinikkene har gjennomført risikovurderinger av budsjett 2020. For enkelte klinikker er 
utfordringsbildet for budsjett 2020 knyttet til underskudd i 2019 og inngangsfart i 2020. Det er 
gitt 30 MNOK i friske midler for å styrke klinikker med underskudd i 2020.  Situasjonen for disse 
klinikkene er allikevel krevende.  Dette fremkommer også av risikovurderinger som er 
gjennomført. Klinikkene har budsjettert med tiltak for å oppnå budsjettkravene.  Utvikling og 
tiltaksoppnåelse vil følges nøye opp gjennom hele 2020.  Samtlige klinikker vil måtte jobbe med 
kompenserende tiltak som øker sikkerheten for resultatoppnåelse. 
 
H-resept medikamenter 
Hvert år overføres finansieringsansvar for flere medikamenter til helseforetakene.   Forbruket 
øker og er vanskelig å forutse.  Endret innkjøpsavtaler kan gi store endringer i pris i løpet av 
året.  Det er etablert eget høykostmedisin gruppe for å følge opp forbruk og kostnadsutvikling i 
løpet av året.   
 
Dyre legemidler gitt i sykehus 
Økt bruk av høykostmedisin i sykehus (kreftmedisiner med mer) har gitt en kraftig vekst i 
kostnader for sykehusadministrerte legemidler de siste årene.  Budsjett for 2020 legger opp til 
en flat utvikling.  Det er risiko for at endringer i medikamenter og/eller forbruk vil gi økte 
kostnader.  
 
Pasientreiser 
Kostnader knyttet til pasientreiser har økt med 5,2 MNOK i 2019 i forhold til året før, en økning 
på 5,3 %.  I budsjett 2020 legges det opp til en videre vekst på 4,1 MNOK.  Kostnadsutvikling 
styres ikke direkte av foretaket, og gir en økt utfordring.  Det er risiko for at kostnader vil øke 
mer enn budsjettert i 2020. 
 
IKT-kostnader 
IKT-kostnader øker med 48,3 MNOK i forhold til budsjett 2019.  Av økning skyldes om lag 18 
MNOK kostnader knyttet til innføring av det regionale regnskaps- og logistikkprogrammet ERP.  



 
 
 
Innføring av nye teknologi krever også økte kostnader knyttet til mottaksprosjekter.  Det er 
budsjettert med 7 MNOK i 2020 for mottak av elektronisk kurve og medikasjon, og for lokal 
koordinering av Sykehuspartners oppgradering av IKT-infrastrukturen (STIM-programmet).  
Målet med innføring av ny teknologi er å forbedre arbeidsprosesser og effektivisere drift i tillegg 
til å sikre god og trygg pasientbehandling, men dette er krevende å oppnå og måle.   Det er risiko 
for at innføring ikke gir tiltenkte gevinster.  
 
 ISF i Psykisk Helse og Rus 
Fra og med 2017 kom deler av virksomheten innenfor psykisk helse og rus inn under ISF-
ordningen. ISF-andelen øker i budsjett 2020, og klinikken er trukket 15,4 MNOK knyttet til 
utvidelse av ISF-ordningen.  Dette forutsettes budsjettnøytralt. Det er risiko knyttet til denne 
forutsetningen. 
 
Utskrivningsklare pasienter i Psykisk helse og rus 
Klinikk for psykisk helse og rus ble trukket 14 MNOK i 2019 i forbindelse med krav om å 
fakturere primærhelsetjenesten for utskrivningsklare pasienter etter samme modell om 
somatisk virksomhet. Prognosen for 2019 er et inntektstap på 5,4 MNOK i 2019. Det er fortsatt 
risiko på dette området.  
 
Behandlingshjelpemidler 
I 2019 har det vært stor vekst i utgifter til medisinsk utstyr til hjemmebehandling 
(behandlingshjelpemidler), spesielt knyttet til utstyr for pasientgruppene diabetes og søvnapné. 
Det er risiko knyttet til fortsatt vekst innen disse områdene, samt generell vekst i 
hjemmebehandling.  
 
Drift, forvaltning og prosjekter knyttet til Medisinsk teknisk utstyr 
Antall utstyrsenheter innen medisinsk teknisk utstyr har økt parallelt med aktivitetsveksten i 
foretaket, og utstyret blir mer teknologisk komplisert med større andel IKT. Antall prosjekter 
med behov for medisinsk teknologisk kompetanse er også økende. Det vil i 2020 vurderes tiltak 
for å redusere risikoen knyttet til tilgang på medisinsk teknologisk kompetanse.   
 
Arbeidsbelastning, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø 
2019 har vært preget av mange avviksmeldinger og AML-brudd på enkelte avdelinger knyttet til 
høyt arbeidspress.  I 2020 vil det være økt fokus på aktivitetsstyrt bemanning, for å øke 
pasientsikkerhet og sikre bedre kontroll over arbeidspress og økonomi.   
 
Risikomatrise   
Alle klinikker og staber har foretatt risikovurderinger av budsjett 2020.  Etter tiltak i klinikkene 
og foretaksovergripende handlingsplaner vurderes foretakets samlede risiko som følger: 
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Frafall: 
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John Egil Kvamsøe, Fagforbundet 
 
Arbeidsgivers synspunkt: 
Det vises til utsendte drøftingsnotat budsjett 2020.  
 
Arbeidsgiver v/Lisbeth Sommervold innledet og overlot ordet til Mette Lise Lindblad som gikk 
gjennom hovedtrekkene i budsjett 2020.  Det ble gjort oppmerksom på at HAMU skal behandle 
budsjettet i sitt møte den 12.desember, og styret skal behandle budsjett den 16. desember.   
Innleveringsfrist til HSØ er 9.januar 2020.  
 
Deretter gjennomgang av blant annet følgende: 

• Resultatutvikling i 2019 
• Resultatkrav budsjett 2020 
• Rammetildeling fra HSØ 
• Styrking av klinikkene 
• Satsningsområder og områder finansiert fra felles økonomi 
• Risiko i budsjett 
• Planlagte tiltak 
• Foreløpig budsjett tall – resultat, aktivitet, årsverksutvikling og prioriteringsregel 
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• Videre prosess 
 
Budsjett 2020 vil legges frem for styret med forsering av BRK-prosjektet, men med forbehold 
om at en forsert plan skal gjennomgås og detaljplanlegges før eventuell innføring slik at det er 
tydelig mht konsekvenser for driften og øvrige investeringer.     
 
Kommentar fra tillitsvalgte og hovedverneombud under møtet: 
Overskudd i år ut over resultatkrav bør vurderes benyttet til å redusere resultatkrav i budsjett i 
ØLP planperiode.   
 
Gjestepasientkostnader og fritt behandlingsvalg innenfor psykisk helse og rus ligger i klinikken, 
mens disse kostnader er i felles økonomi for somatikk.  For å redusere risiko i klinikk for psykisk 
helse og rus bør det vurderes å finansiere dette sentralt.   
 
Det er ønskelig at foretaket øker tilskuddet til forskning og innovasjon. Det bes om en plan for 
hvordan foretaket kan oppnå målsettingene om minimum 1% av samlet driftsbudsjett.   
 
Behov for skanning av historiske pasientarkiv må beskrives godt, da det ikke er innlysende 
hvorfor det skal brukes så mye midler på dette i forhold til andre områder. Skanning er ikke et 
satsningsområde, men et behov for finansiering for å unngå å bryte loven. Denne type 
utfordringer må synliggjøres i økonomisk langtidsplan.   
 
Ressursstyring krever samarbeid med tillitsvalgte, blant annet ved samordning av polikliniske 
virksomhet om sommeren innenfor psykisk helse og rus.  Tillitsvalgte opplever at foreslåtte 
endringer innenfor psykisk helse og rus øker risiko.   
 
 
Organisasjonenes synspunkt:  
Arbeidstakernes tillitsvalgte har følgende bemerkninger til budsjett 2020:  

• En hovedbekymring gjelder lav grunnbemanning på mange av foretakets avdelinger. I 
løpet av 2019 har flere konkrete avdelinger fått søkelyset på seg i form av kontakt med 
tilsynsmyndigheter, bekymringsmeldinger til ledelsen, og avviksmeldinger generelt. 
Disse er knyttet opp til uønskede hendelser for pasienter, svekket kvalitet på 
pasientbehandlingen, og uholdbare arbeidsforhold for de ansatte. Foretakstillitsvalgte 
ser med bekymring på at dette oppleves som en økende trend sammenlignet med 
tidligere år. Vi anser overordnet budsjettert bemanningsutvikling (0) for 2020 som ikke 
realistisk sett i lys av konkrete behov for strakstiltak og mer langsiktige tiltak for å sikre 
forsvarlig bemanning flere steder i foretaket. Behovet for økt bemanning for å ivareta 
nødvendige arbeidsoppgaver gjenspeiles også i undersøkelsen Forbedring, statistikk for 
AML-brudd, Synergi og sykefraværsstatistikk. Foretakstillitsvalgte mener budsjett 2020 
må sikre klinikkene økonomisk handlingsrom for iverksetting av nødvendige tiltak 
knyttet til bemanningsøkning på kritiske avdelinger.   
 

• Mangelfull satsing på kompetanse og fag er en annen hovedbekymring for budsjett 2020. 
Foretakstillitvalgte ser med bekymring på at Vestre Viken ikke følger opp egne vedtatte 
strategidokumenter som beskriver behovet for å sikre personell med rett kompetanse, 
og følge opp rekrutteringssvake områder med konkrete tiltak. Utviklingsplan 2035, 
Strategiplan 2019-2022, og øvrige dokumenter og rapporter med fremskrivning og 
beregning av kompetansebehov ligger til grunn for at foretakstillitvalgte mener det er et 
konkret behov for øremerkede midler på 2,5 MNOK til utdanningsstillinger for 
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spesialsykepleiere. At ledelsen ser behov for å sette av midler til øvrig kompetansetiltak 
for helsepersonell generelt ser vi positivt på og støtter, men dette må komme som 
økonomiske midler i tillegg for budsjett 2020. Slik satsingen foreligger nå blir det for lite 
økonomiske midler til for mange formål.  
 

• Foretakstillitvalgtes bemerkninger knyttet til bemanning og kompetansebehov 
forsterkes av Riksrevisjonens «Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper -2018». 
Rapporten beskriver veldig tydelig helseforetakenes utfordringer både med å rekruttere 
og beholde helsepersonell, spesielt sykepleiere, spesialsykepleiere, og jordmødre. Videre 
beskriver undersøkelsen at dette kan få alvorlige konsekvenser for pasientene. Vi mener 
ledelsen må ta dette inn over seg og sikre tilstrekkelig økonomiske bevilgninger i form 
av 2,5 MNOK til ovennevnte utdanningsstillinger i budsjett 2020, samt ekstra økonomisk 
bevilgning for utdanning av helsepersonell generelt.   

 
• Foretaket har et merforbruk på budsjetterte kostnader til vikar og innleie. Dette grunnet 

behov for nødvendig kompetanse. Slik har det vært i flere år. Dette dokumenterer over 
tid et reelt behov for flere faste ansatte for å utføre pålagte oppgaver. 
Foretakstillitsvalgtes vurdering er at det må være kostnadsmessig lønnsomt å investere i 
egne ansatte med faste hele stillinger istedenfor innleie og vikartjenester. Dette vil bidra 
til heltidskultur samtidig som det vil ha positiv effekt på arbeidsmiljø, HMS, og 
pasientsikkerhet. Ellers stiller foretakstillitsvalgte seg bak FHVOs innpill om økonomisk 
analyse for å se på lønnsomhet i økonomisk investering i egne ansatte for å sikre kvalitet 
og god ressursstyring. 

 
• En viktig budsjettforutsetning fra Helse Sør Øst er oppnåelse av prioriteringsregelen. 

Budsjettet oppfyller prioriteringsregelen ved større vekst i poliklinisk aktivitet og større 
reduksjon i ventetid i Psykisk Helse og Rus, men ikke ved større vekst i kostnader pr 
tjenesteområde enn somatikk i budsjett 2020 målt mot faktisk/prognose 2019. At ikke 
prioriteringsregelen oppfylles i henhold til alle kriteriene prioriteringsregelen utgjøres 
av, gjentas årlig. Foretakstillitvalgte mener Vestre Viken må gjøre et arbeid med å oppnå 
prioriteringsregelen som helhet.  

 
Foretakshovedverneombudets synspunkt:  
FHVO uttrykte bekymring knyttet til bruken av ekstern innleie. Dette er særlig knyttet til 
sommerferieutvikling. Det må i større grad benyttes egen ansatte både for å styrke heltidskravet 
og for å innfri god HMS og Pasientsikkerhet.  Det må legges til grunn analyse som vurderer om 
kostnader knyttet til å bruke stimuleringstilskudd kontra ekstern innleie vil være bedre både 
økonomisk og kvalitetsmessig. Dette området må også vurderes i arbeidet med ressursstyring. 
 
Sikkerhet i Sykehus. Det er bra at det settes av midler i 2020, men som det beskrives er dette på 
langt nær nok. I arbeidet med å lage handlingsplaner etter Sikringsrisikoanalysen, må tiltakene 
legges inne i økonomiske planer på kort og lang sikt. 
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1. Planens oppbygging 
VV HF har utviklet en felles gevinst- og effektiviseringsplan for NSD og VV HF.  Med 
gevinstplan menes de planer som er knyttet til NSD som prosjekt og de klinikker og 
avdelinger som skal flytte inn i NSD, med effektiviseringsplan menes alle aktiviteter som kan 
rammes inn i begrepet effektivisering for alle klinikker og avdelinger i VV HF, både de som 
skal inn i NSD og øvrige klinikker.   
 
Notatet er bygd opp slik: 

• Gevinstrealiseringsplanen i NSD. 
• Klinikkovergripende tiltak knyttet til effektivisering. 
• Effektiviseringstiltak i Klinikk for Psykisk Helse og Rus. 

 
Tiltakene er beskrevet på denne måten for å tydeliggjøre at arbeidet rettes inn mot å 
realisere resultatkravene i ØLP.  Disse kravene nås gjennom å videreutvikle dagens 
driftsøkonomiske modell, for å levere det nødvendige overskudd hvert år frem til innflytting i 
nytt sykehus. dvs.  

2. Gevinstrealiseringsplanen i NSD  
 
2.1 Bakgrunn  
Styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) har besluttet å bygge nytt sykehus i Drammen. 
Somatikk og psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) på sykehusnivå 
skal samlokaliseres i det nye sykehuset på Brakerøya, som skal erstatte dagens Drammen 
sykehus og Blakstad sykehus. Det nye sykehuset skal i tillegg til eksisterende funksjoner også 
ivareta stråleterapi som ny funksjon. Sykehuset er dimensjonert for å dekke 
lokalsykehusfunksjoner og spesialiserte funksjoner områdefunksjoner til en befolkning på 
henholdsvis ca. 220 000 (270 000) og ca. 550 000 innbyggere i 2030 og får et bruttoareal på 
122 000 m². 
 
HSØ RHF har gjennom sin prosjektorganisasjon for nytt sykehus i Drammen (PNSD) ansvaret 
for utvikling, planlegging og bygging av nytt sykehus i Drammen frem til sykehuset er klart 
for overlevering. Byggearbeidene for nytt sykehus i Drammen startet høsten 2019, med 
trinnvis idriftsettelse fra januar 2025. Full drift av det nye sykehuset er planlagt fra juni 2025.  
 
VV HF er ansvarlig for å avsette nødvendige ressurser og bidra til avklaringer og beslutninger 
som understøtter fremdrift og rammebetingelser for prosjektet. Prosjektorganisasjonen VV-
NSD har ansvar for organisasjonsutviklingsarbeidet ved å fasilitere og sikre 
linjeorganisasjonens arbeid med å utarbeide driftseffektive arbeidsprosesser, og skape 
helhetlige og trygge pasientforløp. Videre skal VV-NSD påse at det etableres et godt 
arbeidsmiljø for sykehusets ansatte og forberede dem til innflytting i nytt sykehus, samt sikre 
god overgang fra prosjekt til drift. Dette arbeidet skal ivaretas gjennom helseforetakets 
mottaksprosjekt. 
 
Prosjektorganisasjonen VV-NSD har også ansvar for å sikre involvering av brukere og 
medarbeidere. VV-NSD skal legge frem aktuelle temaer til avklaring og beslutning, og 
videreformidle innspill fra fagmiljøene til PNSD. Den har også et spesielt ansvar for å bidra 
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med råd ved valg av løsninger basert på besluttede konsepter og løsninger, herunder å sikre 
at valg av løsninger gir forutsigbarhet mht VV HFs fremtidige driftsøkonomi. VV-NSD skal 
også delta i aktuelle ROS-analyser. 
 
2.2 Samhandling Helse Sør-Øst og Vestre Viken HF 
For å sikre et strukturert samarbeid mellom prosjektorganisasjonen HSØ RHF og VV HF, er 
det etablert en egen samhandlingsstruktur. Samhandlingen skjer på alle nivåer mellom VV 
HF og prosjektorganisasjonen, fra Beslutningsmøte og Kontaktmøte til fokusgrupper, ref. 
figur 1. Samhandlingen er beskrevet i egen prosedyre som beskriver ansvar, roller og 
oppgaver. Prosedyren revideres ved oppstart av ny fase. Strukturen er benyttet i tidligere 
utbyggingsprosjekter i HSØ RHF.  
 
 

 
Figur 1 Samhandlingsstruktur 

Foruten Administrerende direktør, er VV HF representert i Beslutningsmøte med Direktør 
Fag og Prosjektdirektør VV HF.   
 
I Kontaktmøte er VV HF representert med klinikkdirektører for de berørte klinikkene 
Drammen sykehus, Psykisk helse og rus, Klinikk for medisinsk diagnostikk og Klinikk for 
intern service, i tillegg til Prosjektdirektør VV HF, Teknologidirektør og Prosjektleder 
Mottaksprosjekt.  
 
Helseforetaket er videre representert i Prosjektstyret ved prosjektdirektør som 
styremedlem. 
 
Prosjektorganisasjonen i VV HF har ansvar for å bidra til avklaringer og beslutninger som 
understøtter fremdrift og rammebetingelser i prosjektet, i tillegg til å sikre involvering av 
brukere og ansatte i egen organisasjon.  
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2.3 Medvirkning 
2.3.1 Ansattes medvirkning 
Medvirkningsprosessen i forprosjektfasen har vært delt i to faser. Første fase var avgrenset 
til bearbeiding av optimalisert skisseprosjekt og innarbeidelse av strålebygget. Fasen ble 
gjennomført med fire overordnede fokusgrupper hvor ledere, brukere, tillitsvalgte og 
vernetjenesten deltok. I fase to ble funksjonene i de enkelte rommene gjennomgått, og 
detaljert med bestykning for å sikre oppnåelse av funksjonskravene og grunnlag for videre 
detaljprosjektering.  
 
Mottaksprosjektet skal videreføre dette arbeidet ved at linjeorganisasjonene i berørte 
klinikker etablerer egne delprosjekter i henhold til områdene som skal utredes, og involverer 
ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste. Deltakelse av ansattes brukerrepresentanter avklares 
mellom leder av brukerutvalget og prosjektleder. 
 
Mottaksprosjektet skal påse at det etableres mest mulig funksjonsdyktige, pasientvennlige 
og driftsøkonomiske løsninger i sykehuset, slik at kartlagte gevinster og forutsatte mål for 
effektivisering realiseres. 
 
De enkelte delprosjekter vil rapportere inn i respektive linjeorganisasjoner. Der det 
opprettes delprosjekter som omfatter flere klinikker, plikter delprosjektleder å involvere 
ansatte fra alle berørte klinikker. Delprosjektene rapporterer inn i respektive 
linjeorganisasjoner, og deres tilrådninger legges frem for styringsgruppen for behandling. 
Mottaksprosjektet inngår i porteføljen til prosjektdirektør for nytt sykehus, som rapporterer 
til administrerende direktør via oppfølgingsmøte (OPM Nytt sykehus i Drammen).  
 
Det vil videre opprettes to referansegrupper, Referansegruppe Medisinske tjenester og 
Referansegruppe Ikke-medisinske tjenester, for å sikre tverrfaglighet, tilføre erfaringer, og 
for å påse og inspirere delprosjektene til å tenke nytt i forhold til dagens drift.   
 
2.3.2 Tillitsvalgte og vernetjenestens medvirkning 
Tillitsvalgte og vernetjenesten i VV HF er involvert i hele prosessen med planlegging av nytt 
sykehus, og er blant annet også representert i tilhørende styringsgrupper. De er invitert til å 
delta i alle fokusgrupper.  
 
VV-NSD har deltatt i etablerte møtefora med tillitsvalgte, verneombud og administrerende 
direktør på de sakene som har vært viktig å drøfte og behandle.  
 
2.3.3 Brukermedvirkning 
VV-NSD har jevnlig orientert status i prosjektet til Brukerutvalget i VV HF. Brukerutvalget har 
vært representert i styringsgruppen siden oppstart av konseptfasen, og er representert i 
styringsgruppen for mottaksprosjektet. Brukerorganisasjonene er videre representert i 
fokusgruppene der dette er naturlig mht. oppgaver og ansvar. 
 
I tillegg er det etablert et eget brukerutvalg for nytt sykehus i Drammen, som er 
medvirkende i utvikling av byggeprosjektet. 
 



 
 
 

6 
 

2.3.4 Foretaksledelsen og styrets medvirkning 

 
Figur 2 

 
Administrerende direktør i VV HF er prosjekteier for mottaksprosjektet, og det er etablert en 
egen styringsgruppe som ledes av prosjektdirektør nytt sykehus. Klinikkdirektørene for de 
klinikkene som blir berørt av nytt sykehus inngår i denne, sammen med direktør teknologi. 
Foretakstillitsvalgte, foretakshovedverneombudet og brukerutvalget er også representert i 
styringsgruppen. Styringsgruppens ansvar omfatter mottaksprosjektet og andre utredninger 
i forbindelse med byggeprosjektet NSD og prosjektorganisasjonen VV-NSD. 
 
Prosjektdirektør nytt sykehus i VV HF rapporterer til Administrerende direktør VV HF, og er 
en del av foretaksledelsen. Administrerende direktør VV HF holdes løpende oppdatert i 
ukentlige møter og gjennom månedlig oppfølgingsmøte. 
 
Styret i VV HF holdes løpende orientert om status i prosjektet gjennom orienteringer i 
styremøtene. Ved behov for beslutninger fremmes beslutningssak for styret. 
 
Prosjektdirektør VV HF har jevnlig møter med klinikkdirektørene og deres ledergrupper for å 
rapportere status og drøfte aktuelle saker. Prosjektorganisasjonen VV-NSD deltar på 
avdelingsmøter og fagdager ute i klinikkene ved forespørsel. 
 
HSØ RHF er byggherre for nytt sykehus i Drammen. Administrerende direktør og styret i HSØ 
RHF holdes løpende orientert om prosjektet gjennom henholdsvis månedlig og kvartalsvis 
rapportering fra Prosjektstyret for nytt sykehus i Drammen. 
 

2.4 Gevinster i NSD 
I forprosjektrapporten for NSD, styresak i VV HF, 02-2019, vedlegg 3 Gevinster ved NSD er 
det redegjort for forventede gevinster som oppstår i forbindelse med ibruktakelse av det nye 
sykehuset. Det ble i notatet beskrevet innhold i følgende gevinstområder:  
 

• Samlokalisering funksjoner innen somatikk 
• Samlokalisering av all sykehuspsykiatri innen psykisk helsevern og rus 
• Samlokalisering somatikk og psykisk helsevern og rus 
• Administrativt personell 
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• Bildediagnostikk 
• Laboratoriemedisin og patologi 
• Interne service- og forsyningstjenester 

 
Dette omfatter både prissatte og ikke prissatte områder i berørte klinikker. 
 
For å synliggjøre at gevinster i gevinstoversikten skal kunne realiseres, må det gjennomføres 
en rekke tiltak innenfor alle områder. Gjennomføring av tiltak vil kunne gi en kostnad, men 
også tilrettelegge for betydelige gevinster ved flytting i nytt sykehus.  
 
Gevinstrealiseringsplanen gir oversikt over: 

• Hvilke gevinster planlegges realisert (mål) 
• Hvem er ansvarlig for å realisere gevinstene 
• Hvilke effekter skal oppnås (økonomiske og kvalitative) 
• Hva må gjøres for at gevinstene skal kunne realiseres (tiltak) 
• Nullpunkt 
• Prosess for identifisering og oppfølging av realiserte effekter 

 
Videreføring av gevinstrealiseringsarbeidet fra forprosjektet skal være et kontinuerlig arbeid 
som pågår parallelt med detaljprosjektet frem til gevinstene er realisert i nytt sykehus. 
Gevinstrealiseringsplanen skal koordineres og følges opp som en del av ansvaret til 
prosjekteier og styringsgruppen i mottaksprosjektet. Dette vil også være en naturlig del av 
den ordinære økonomioppfølgingen i den enkelte klinikk. Klinikkvis gevinstplan følger 
nedenfor i del 2.6. 
 

2.5 IKT-løsninger i Nytt Sykehus 
Her beskrives spesifikke IKT tiltak knyttet til NSD, mens i del 3.4 beskrives 
foretaksovergripende tiltak. 
 
PNSD (HSØs prosjektorganisasjon for nytt sykehus i Drammen) har i samarbeid med 
representanter fra VV HF og Sykehuspartner utarbeidet en IKT-plan for NSD. Planen 
revideres forløpende hvert halvår. Gjeldende versjon ble behandlet i NSDs prosjektstyre i 
oktober 2019.  IKT-planen tar utgangspunkt i IKT-plan fra Sykehuset Østfold, og utvikles i 
parallell med tilsvarende plan for OUS. Noen av aktivitetene er prosjekter tett knyttet til nytt 
sykehus, for eksempel byggnær IKT og løsninger for stråleterapi, mens andre gjelder hele VV 
HF, som helselogistikk.  IKT-planen legger til grunn en ansvarsfordeling som ble besluttet 
allerede i konseptfasen, med følgende faseinndeling:  
 

• Fase 1: Anskaffelse og etablering av IKT-systemer. Ansvar: VV HF  
• Fase 2: Installasjon, integrasjon og testing av IKT-systemer i Nytt Sykehus. Ansvar: PNSD  
• Fase 3: Forvaltning, drift og videreutvikling etter innflytting. Ansvar: VV HF   

 
PNSD dekker ikke anskaffelse av nye IKT-systemer, med unntak av IKT-systemer som blir 
levert som en del av selve bygget eller som en del av en utstyrsanskaffelse. Anskaffelse av 
øvrige IKT-systemer må finansieres av VV HF, Sykehuspartner og/eller HSØ. VV HF legger til 
grunn at regionale IKT-løsninger vil utgjøre hovedvekten av nye IKT-systemer. Det legges opp 
til at nye IKT-løsninger i størst mulig grad skal piloteres i eksisterende sykehus.  Det skal 
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utarbeides en langtidsplan for å tydeliggjøre de samlede planene for IKT-løsninger i VV HF 
for de neste årene.  
 
I 2019/2020 adresserer VV HF spesielt følgende systemer som er viktige for Nytt Sykehus: 

System  Status  
Helselogistikk  HSØ har et regionalt prosjekt for anskaffelse av løsning for helselogistikk. Løsningen 

skal omfatte innsjekk, utsjekk og selvbetjent betaling for pasienter, elektroniske tavler 
og tilgjengeliggjøring av meldinger og status som understøtter pasientforløpet i 
sykehus. Kontrakt skal etter planen inngås i august 2020. VV HF stiller med ressurser fra 
klinikk og sentral stab i prosjektet.  

Labdata system  VV HF har i dag flere ulike labdata systemer innen foretaket, og det er behov for å 
standardisere på færre løsninger. Prosjekt for innføring av regional løsning (LVMS) er 
forsinket og omfatter for tiden kun patologiområdet. VV HF, HSØ og Sykehuspartner 
har igangsatt en konseptutredning for å vurdere alternative løsninger for labdata 
system som kan gjennomføres innen tidsrammen for NSD. Konseptrapporten skal 
foreligge våren 2020.  

Sterilsentral-system  De fleste moderne sykehus har et IKT-system for sporing og oppfølging av utstyr 
knyttet til sterilsentralen. HSØ har ingen regional løsning for sterilsentral i dag, og i VV 
HF er det kun Bærum som bruker et integrert system – Tdoc (Kongsberg har en enkel 
variant av Tdoc). OUS er i gang med en anskaffelse hvor VVHF har kjøpsopsjon. 
Kontrakt skal etter planen inngås i første halvdel av 2020. Når kontrakt foreligger, vil 
kjøp vurderes for evnt. gjennomføring i 2021.  

Adgangskontroll-
system 

I november 2019 lyste PNSD og VV HF ut en felles anskaffelse for 
adgangskontrollsystem i forbindelse med anbud for sikkerhet, lås og beslag. Det legges 
opp til å inngå kjøpsavtale for NSD og rammeavtale for VV HF som dermed legger til 
rette for felles adgangskontrollsystem i hele VV HF. Det legges opp til en første 
installasjon i 2020/2021 ved at av de mindre sykehusene i foretaket.  

Innendørs 
mobildekning/5G  

5G-teknologien gir store muligheter for å ta i bruk ny teknologi i sykehus. 5G gir 
imidlertid behov for nye og mer kompliserte løsninger for å etablere innendørs 
mobildekning, og en annerledes ansvarsdeling mellom mobiloperatører og byggeiere 
enn tidligere. Det pågår en konseptutredning i regi av Sykehuspartner, VV HF, OUS og 
PNSD for dette.  

Infrastruktur for 
lokalisering og 
sporing  

Ny teknologi gir nye muligheter for lokalisering og sporing, noe som er viktig for 
logistikk i sykehus. Ulike løsninger har vært testet ut på Ringerike sykehus i 2018/2019. 
Det pågår et eget prosjekt ledet av PNSD som utreder dette for nye bygg. VV HF, 
Sykehuspartner og OUS deltar i prosjektet.  
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2. 6 Gevinstplan i NSD per klinikk 
 
2.6.1 Drammen sykehus  

Indeks Forutsetning/-Årsak Gevinst Gevinstområde Effekt Tidspunkt Gevinst-ansvarlig Tiltak Risiko
Risikoredu-serende 
tiltak Indikator el KPI Målefrekvens

Klinikk-avdeling 
Årsaken til at gevinsten 
oppstår Beskriv gevinsten som oppstår

Hvilken avdeling/seksjon 
gevinsten oppstår Beskriv effekt 

Tidspunkt for 
realisering av 
gevinsten

Rollen som er ansvarlig 
for at gevinst realiseres

Beskriv tiltak som må 
gjennomføres for å realisere 
gevinst

Beskriv evt risiko som kan true 
realisering av gevinsten

Evt tiltak for å 
redusere risiko Hvordan måles gevinst

Hvor ofte skal 
gevinst måles

DS

Akuttmottak Felles akuttmottak for voksne, 
barn og uarvklarte pasinter til 
psykisk helsevern og TSB

• Forsterket fagkompetanse i front
• Økt pasientsikkerhet
• Samhandling

Alle fagområder Bedre pasientbehandling og 
tverrfaglig samarbeid 
Redusert behov for innleie, 
ekstravakter og ressursbruk på 
sengeposter ved at det blir 
færre innleggelser.

Ved innflytting Klinikkdirektør DS Utarbeide gode og tilrettelagte 
pasientforløp og 
arbeidsprosesser som støtter 
opp under disse.

Manglende samhandling mellom 
fagområder

• Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

• Pasient tilfredshet
• Behandle flere pasienter 
poliklinisk
• Hurtigere avklaring

Kvartalsvis

Kreftbehandling Samlokalisering av all 
poliklinisk kreftbehandling for 
voksne

Utnytte rom, utstyr og personell på 
en mer effektiv måte

Avdelingene medisin, 
gynokolgi, kirurgi

Bedre pasientbehandling og 
tverrfaglig samarbeid 

Ved innflytting Klinikkdirektør DS Utarbeide gode og tilrettelagte 
pasientforløp og 
arbeidsprosesser som støtter 
opp under disse.

Manglende samhandling mellom 
fagområder

• Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

• Pasient tilfredshet
• Økt antall pasienter

Kvartalsvis

Poliklinikk og dagbehandling • Samling av poliklinikk og 
dagbehandling i egne bygg
• Standardisering av rom

• Potensiale for samordnet ledelse 
for samlokaliserte fagområder 
• Utnytte rom, utstyr og personell på 
en mer effektiv måte 
• Felles resepsjon og støtterom 

Alle somatiske fag • Tverrfaglig samarbeid
• Redusert pleie- og merkantil 
bemanning 
• Redusert MTU

Ved innflytting Klinikkdirektør DS • Verktøy for god 
ressursplanlegging
• Utarbeide gode og 
tilrettelagte pasientforløp og 
arbeidsprosesser som støtter 
opp under disse.

Manglende samhandling mellom 
fagområder

• Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

• Pasient tilfredshet
• Økt antall pasienter
• Redusert ÅV

Kvartalsvis

Intensiv Samlokalisering av medisinsk 
og kirurgisk intensiv

• Potensiale for samordnet ledelse 
og øvrig personell
• Samlokalisering av 
intermediærsenger

Medisinsk og kirurgisk 
intensiv

• Redusert 
ledelse/bemanning
• Økt pasientsikkerhet

Ved innflytting Klinikkdirektør DS OU-prosess, utrede mulighet for 
en felles avdeling 

Manglende vilje til utrede 
sammenslåing av avdelingene.

• Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

Redusert ÅV Kvartalsvis

Operasjon Samlokalisering av dagkirurgi 
og sentaloperasjon

• Potensiale for samordnet ledelse 
og øvrig personell

Alle kirurgiske fagområder • Redusert 
ledelse/bemanning
• Bedre utnyttelse av 
operasjonskapasiteten

Ved innflytting Klinikkdirektør DS • Verktøy for god 
ressursplanlegging
• OU-prosess, utrede mulighet 
for en felles avdeling 

•  Manglende implementering av 
ressursplanleggingsverktøy
• Manglende vilje til utrede 
sammenslåing av avdelingene.

• Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

Redusert ÅV Kvartalsvis

Sterilsentral Ny sterilsentral med 
sporingssystem

• God logistikk i avdelingen
• Teknologisk nytt utstyr
• Sporing av utstyr
• Potensiale for en driftsenhet for all 
vask/sterilisering av utstyr

• En sterilsentral
• Kompetanse samlet i en 
enhet
• Kliniske fagområder

• Mer effektiv drift
• Kontinuerlig oversikt over 
utstyr
• Redusert utstyrsbehov
• Økt pasientsikkerhet

Ved innflytting Klinikkdirektør DS System for sporing Ikke innføring av sporingssystem • Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

Pasientsikkerhet Halvår

Sengeposter • Samlokalisering av 
døgnområder
• En-sengsrom

• Fleksibilitet på sambruk av rom og 
utstyr
• Fleksibiletet og sambruk av 
personale på natt
• Mer av pasientbehandling kan forgå 
på rommet
• Redusert infeksjonsfare
• Mindre logistikk og flytting av 
pasienter
• Bedre kapasitetsutnyttelse av 
sengeplasser

Alle somatisk sengeposter • Redusert 
ledelse/bemanning
• Økt pasientsikkerhet

Ved innflytting Klinikkdirektør DS • OU-prosess, utrede 
mulighetene for samdrift
• Verktøy for god 
ressursplanlegging

• Manglende vilje til  samhandling • Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

Redusert ÅV Kvartalsvis

Administrativt personell • Samling av resepsjoner
• Automatisk inn- og utsjekk
• Elektronisk timebestilling
• Samlokalisert merkantil 
tjeneste

Bedre pasientlogistikk Alle merkantile avdelinger • Redusert bemanning
• Mer interessante 
arbeidsoppgaver

Ved innføring av 
teknologiske 
løsninger

Klinikkdirektør DS • OU-prosess • Manglende vilje til utrede 
samhandling
• Ikke innføring av teknologiske 
løsninger for automatisk inn- og 
utsjekk

• Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

Redusert ÅV Kvartalsvis
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2.6.2 Klinikk for psykisk helse og rus  
Indeks Forutsetning/-Årsak Gevinst Gevinstområde Effekt Tidspunkt Gevinst-ansvarlig Tiltak Risiko

Risikoredu-serende 
tiltak Indikator el KPI Målefrekvens

PHR

VOP Samling av all 
sykehuspsykiatri for voksne 
ved hjelp av 
tjenestedesignmetodikk

• Fleksibilitet  og standarisering av 
seksjoner
• Samdrift mellom seksjoner og 
avdelinger

Alle fagområder innen VOP Redusert bemanning Innflytting Klinikkdirektør PHR • OU-prosess
• Utrede bemanningsplaner og 
nye drifts- og 
samhandlingsformer

• Manglende vilje til  samhandling • Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

Redusert ÅV Kvartalsvis

BUPA Samling av sykehuspsykiatri 
for barn

• Fleksibibilitet og standarisering 
• Samdrift mellom seksjoner og 
avdelinger

BUPA Redusert bemanning Innflytting Klinikkdirektør PHR • OU-prosess
• Utrede bemanningsplaner og 
nye drifts- og 
samhandlingsformer

• Manglende vilje til  samhandling • Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

Redusert ÅV Kvartalsvis

Poliklinikk Samlokalisering av 
poliklinikker

Felles bruk av rom for bedre 
utnyttelse

Alle fagområder som har 
behov for poliklinikk

Redusert bemanning Innflytting Klinikkdirektør PHR • OU-prosess
• Utrede mulighetene for 
samdrift

• Manglende vilje til  samhandling • Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

Redusert ÅV Kvartalsvis

NSD Samlokalisering av somatikk 
og psykisk helsevern og TSB

• Økt samhandling mellom ulike 
fagområder
• Mindre transport
• Bedre pasientbehandling

• Mindre transport og bruk 
av personell for å følge 
pasienter til røntgen, ECT 
og somatisk behandling
• Redusert behov for 
bioingeniører
Raskere disgnostikk, som 
vil føre til raskere 
behandling og mulig 
redusert liggetid
• Felles akuttmottak

Redusert bemanning og 
driftskostnader

Innflytting Klinikkdirektører • OU-prosess
• Utrede nye drifts- og 
samarbeidsformer

• Manglende vilje til  samhandling • Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

• Økt pasientsikkerhet og -
tilfredshet
• Redusert ÅV

Halvår

 
 
2.6.3 Klinikk for medisinsk diagnostikk  
Indeks Forutsetning/-Årsak Gevinst Gevinstområde Effekt Tidspunkt Gevinst-ansvarlig Tiltak Risiko

Risikoredu-serende 
tiltak Indikator el KPI Målefrekvens

Bildediagnostikk Samlokalisering av akutt og 
elektiv drift radiologi

Mer fleksibilitet og bedre utnyttelse 
av rom, utstyr og personell

Alle radiologiske 
modaliteter

Redusert bemanning Innflytting Klinikkdirektør KMD • Manglende vilje til utrede 
samhandling

• Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

Redusert ÅV Kvartalsvis

Laboratoriemedisin Samlokalisering av alle 
fagområder

• Felles prøvemottak
• En analysehall
• Samdrift og fleksibel utnyttelse av 
personell

Alle fagområder innenfor 
laboratoriemedisin

• Redusert bemanning 
• Redusert utstyr

Innflytting Klinikkdirektør KMD • Manglende vilje til utrede 
samhandling

• Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

Redusert ÅV Kvartalsvis
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2.6.4 Klinikk for Intern Service  
Indeks Forutsetning/-Årsak Gevinst Gevinstområde Effekt Tidspunkt Gevinst-ansvarlig Tiltak Risiko

Risikoredu-serende 
tiltak Indikator el KPI Målefrekvens

Interne serice og 
forsyningstjenester
Matforsyning Et felles sentralkjøkken med 

kok-kjøl prinsipp
• Mer tilrettelagt mattilbud
• Redusert matsvinn

Matforsyning • Effektivisering av drift
• Økt pasienttilfredshet

Innflytting Klinikkdirektør KIS OU-prosess Manglende støtte for nytt konsept • Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

Redusert driftskostnad Kvartalsvis

Eiendomsdrift Samlokalisering av somatikk 
og all sykehuspsykiatri

• Redusert bygningsmasse å 
vedlikeholde
• Nytt bygg og ny teknologi muliggjør 
effektivisering
• En felles driftssentral for VV

Eiendomsdrift • Mindre 
vedlikeholdskostnader
• Redusert bemanning drift og 
administrasjon
• Økt bemanning 
sikkerhetstjenester

Innflytting Klinikkdirektør KIS OU-prosess Manglende kompetanse på drift av 
teknologiske bygg

• Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

Redusert driftskostnad Kvartalsvis

Lager/vareforsyning • Et felles varemottak for 
sykehuset
• Ikke eget sentrallager

• Mindre bemanning
• Avdelingspakker
• Mindre lagerbeholdning

Alle • Redusert bemanning
• Redusert varebeholdning

Løpende Klinikkdirektør KIS OU-prosess Ikke oppnåelse av målsetting om 
bestillings fra felles 
forsyningssenter

• Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

Redusert driftskostnad Kvartalsvis

Renhold og tekstil Samlokalisering av somatikk 
og all sykehuspsykiatri

• Redusert bygningsmasse å renholde 
• Nytt  bygg er enklerer å rengjøre
• Selvbetjening av arbeidstøy

Renhold • Redusert bemanning drift og 
administrasjon

Innflytting Klinikkdirektør KIS OU-prosess Ikke innkjøp av 
selvbetjeningsløsning

• Ledelsesstyring
• OU-prosjekt

• Redusert ÅV
• Redusert driftskostnad

Kvartalsvis

Transport og portør • Samlokalisering av somatikk 
og all sykehuspsykiatri
• God intern logistikk

• Mindre transport mellom dagens 
mange lokasjoner
• Enklere interntransport

Transport og portør Redusert bemanning Innflytting Klinikkdirektør KIS OU-prosess Ikke implementering av 
helselogistikk og sporing av utstyr

Implementering av 
IKT-systemer

Redusert ÅV Kvartalsvis

Logistikkløsninger

Rørpost Innføring av ordniært 
rørpostsystem inkl. 
hurtigrørpost

Effektiv transport av prøver, blod, 
legemidler m.m. for hurtig 
diagnostikk og behandling

Alle funksjonsområder • Redusert bemanning  
laboratorie 
• Hurtigerer diagnostikk og  
pasientbehandlig

Ved innflytting Klinikkdirektør KMD Implementere ønsket 
rørpostløsning i bygget

Ikke få rørpostløsning som ønsket 
for å effektivisere driften

Svartid på laboratorieprøver Kvartalsvis

AGV AGV benyttes til å 
transportere varer og avfall ut 
til de ulike avdelingene

Effektiv transport av 
varer/mat/tøy/avfall mm. i bygget

Alle funksjonsområder Redusert bemanning 
vareforsyning

Ved innflytting Klinikkdirektør KIS Implementere ønsket AGV 
løsning i bygget

Ikke få ønsket teknisk løsning og 
tiltrekkelige med AGVer for å 
transportere rundt i bygget

Redusert ÅV Kvartalsvis

Avfallsug restavfall Etablere avfallsug for 
restavfall

• Redusert behov for areal på 
avfallsrom
• Mindre transport av avfall

Alle funksjonsområder Redusert bemanning 
avfallshåndtering

Ved innflytting Klinikkdirektør KIS Implementere avfallsug i bygget Ikke implementerer avfallsug i 
bygget

Redusert ÅV Kvartalsvis
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3 Klinikkovergripende tiltak knyttet til effektivisering 
 
3.1 Økonomisk bærekraft  
NSD har alene ikke økonomisk bærekraft. Dette skapes av et samlet foretak. For å sikre krav 
til egenfinansiering og langsiktig økonomisk bærekraft for hele foretaket, er det nødvendig 
med en betydelig effektivisering i tillegg til de gevinster som oppnås som en konsekvens av 
innflytting i nytt bygg.  
 
VV HF har en omfattende plan for oppgradering og vedlikehold av øvrig bygningsmasse. I 
denne omgang er det først og fremst sykehusene Ringerike, Bærum og Kongsberg som 
omfattes. Denne planen (BRK) strekker seg fra 2017 til 2027 og er beløpsfestet til 1,6 MRD 
målt i 2017 kroner. Foretaket utarbeider nå med en eiendomsstrategi også for øvrige bygg, 
som omfatter psykisk helsevern og TSB utenom sykehusnivået, prehospitale tjenester, 
habiliteringsavdelingen, avdeling for behandlingshjelpemidler og sentrale staber. Foruten 
bygningsmassen er det løpende behov for oppgradering og utskifting av medisinskteknisk 
utstyr, og investeringer i ny teknologi for å tilpasse virksomheten til fremtiden. Disse 
forholdene utfordrer foretakets økonomiske bærekraft og er grunnlaget for arbeidet med 
forbedring i driftsmarginene, ikke bare for NSD, men for det samlede foretaket.  
 
 Av de sentrale forutsetningene for utvikling i driftsmargin, er effektivisering og 
gevinstrealisering to sentrale områder å lykkes med for å sikre økonomisk bærekraft. Ved 
fremleggelse av forprosjektrapporten for NSD var det krevende å skille mellom de to 
begrepene. I tradisjonell teori kan man i all hovedsak si at gevinster realiseres som 
konsekvens av at en investering tas i bruk, mens effektivisering kan gjøres løpende 
uavhengig av en investering. Bygging av NSD vil medføre begge deler. I konseptfasen ble 
denne tilnærmingen lagt til grunn, uten at effektivisering og gevinster ble spesifisert. 
Gjennom forprosjektet erkjente VV HF at en slik teoretisk tilnærming både vil være vanskelig 
å gjennomføre uten at en større nedbemanning gjennomføres, samtidig som det vil være 
vanskelig å sikre økonomisk bærekraft dersom alle gevinstene skal realiseres etter 
innflytting. VV HF la derfor til grunn en tilnærming hvor det i perioden frem til innflytting vil 
bli gjennomført tiltak med formål om å tilpasse bemanningen til drift i NSD i dagens sykehus. 
Det vil si at det legges opp til større besparelser før innflytting. Formålet med denne 
tilnærmingen er å sikre finansieringsevne og økonomisk bærekraft, samtidig som det 
vurderes som en mest realistiske modell. Det presiseres at det i perioden vil være stort fokus 
på at tiltak ikke medfører risiko for pasientbehandlingen.  
 
3.2 Organisering av arbeidet 
Det klinikkovergripende arbeidet planlegges etablert som en prosjektorganisasjon nedsatt av 
stabene og klinikkene. Prosjektorganisasjonen vil dels utvikle klinikkovergripende tiltak og 
dels bistå klinikkene i å implementere disse.   
 
I tillegg vil prosjektorganisasjonen utvikle alle analyser over dagens situasjon.  Dette er 
analyser som kan brukes videre til framskriving både i NSD og BRK.   
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3.3 Områder for klinikkovergripende tiltak 
Klinikkovergripende tiltak planlegges utfra analyser av vesentlige områder som bidrar til 
effektivisering og kostnadsreduksjoner. Det vil i første fase planlegges med tiltak innenfor 
følgende områder: 

• Innkjøpsområdet 
• Muligheter i ny teknologi som helselogistikk 
• Innføring av en helhetlig modell kalt Aktivitetsstyrt Ressurs Planlegging (ARP)  

o Bemanning 
o Kompetanseplanlegging 
o Bruk av kapasitet som rom, bemanning og kompetanse 
o Aktivitet 

 
Ytterligere klinikkovergripende tiltak vil planlegges og implementeres systematisk i de 
kommende årene.  
 
Samlede effekter av planlagte effektiviseringstiltak er estimert til 80 MNOK i 
resultatforbedring fra 2023 med 2019 som baseline, dette fordeler seg med 55 MNOK på 
ARP, 17 MNOK innen Klinikk for psykisk helse og rus (inklusiv ARP) og minimum 8 MNOK på 
innsparinger på innkjøp.   
 
3.4 Reduserte kostnader til innkjøp 
Planlegging av tiltak innenfor innkjøpsområdet er under arbeid. Det er i første omgang 
etablert en arbeidsgruppe for oppfølging av høykostmedisin bestående av kompetanse fra 
medisin og helsefag, innkjøp og økonomi. Gruppen følger opp nye anbud på legemidler og 
sikrer at foretaket implementerer nye produkter så snart de tilgjengeliggjøres i markedet. En 
plan for dette arbeidet med konkrete målsettinger knyttet potensielle gevinster skal 
innarbeides i planverket for tiltak som omfatter hele foretaket.  
 
Det vil gjøres ytterligere kartlegginger på innkjøpsområdet som skal danne grunnlag for 
konkretisering av planer som kan resultere i besparelser for foretaket.  
 
3.5 Nye IKT-løsninger  
Et satsingsområde for Vestre Viken er å ta i bruk teknologiske løsninger som raskere gir 
bedre og mer effektive helsetjenester. Det er utviklet en gevinstmodell som skal tas i bruk 
ved investeringer for å tydeliggjøre effekten av nye løsninger. Det utarbeides en IKT-plan for 
alle løsninger som skal inn i nytt sykehus og en langtidsplan for IKT i forbindelse med ØLP i 
2021 - 2024.  
 
I mange IKT-prosjekter har det vist seg vanskelig å konkretisere gevinster som kan relateres 
direkte til nye IKT-løsninger, blant annet fordi gevinstene vil tas ut i andre deler av 
virksomheten enn der hvor kostnadene inntrer, og fordi avdelinger og klinikker vil måtte 
endre arbeidsprosesser for å ta ut gevinstene. I HSØ kompliseres dette ytterligere ved at IKT-
løsninger i stor grad utvikles og driftes regionalt, og Vestre Viken avhenger av et tett 
samarbeid med HSØ og Sykehuspartner for å realisere nye IKT-løsninger. Det er spesielt 
innen fire hovedområder hvor det forventes at nye IKT løsninger vil gi betydelige bidrag til 
gevinstrealiseringen: 

• Løsninger for bedre helselogistikk, automasjon og forløpsstyring  
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• Mobile løsninger 
• Avstandskompenserende teknologi for å bringe helsetjenester nærmere pasienten 
• Bruk av kunstig intelligens, blant annet innen bildediagnostikk 

 
Den grunnleggende IKT-infrastrukturen blir standardisert og rustet opp gjennom 
Sykehuspartners STIM-program (Standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen).  
 
3.5.1 Løsninger for bedre helselogistikk, automasjon og forløpsstyring  
VV HF har gjennom innføring av regionale kliniske løsninger (DIPS, Partus, medikamentell 
kreftbehandling) bidratt til digitalisering og standardisering av grunnleggende kliniske 
prosesser. Innføring av regionale kliniske løsninger fortsetter, og sammen med prosjektene 
knyttet til nytt sykehus i Drammen (som nevnt tidligere) legges grunnlag for gevinstuttak i 
hele VV HF.  
Løsningene vil blant annet frigjøre tid til helsepersonell ved at manuelle prosedyrer erstattes 
av digitale, redusere risiko for feil og fjerne behov for skanning av papirskjemaer. Konkrete 
gevinstrealiseringsplaner vil tas frem for hvert enkelt prosjekt. 
Dette gjelder blant annet: 

• Elektronisk kurve og medikasjon: VV HF skal innføre regional løsning for elektronisk kurve 
og medikasjon i 2020 og 2021. Det planlegges for at Bærum sykehus tar i bruk løsningen i 
første halvår 2020, Drammen sykehus i annet halvår 2020, og øvrige sykehus og lokasjoner i 
2021.   

• Helselogistikk: VV HF deltar med ressurser fra klinikk og stab i det regionale prosjektet, og 
vil planlegge for rask implementering i eksisterende sykehus når kontrakt og løsning 
foreligger. Se beskrivelsene av Aktivitetsstyrt Ressurs Planlegging – ARP - i dette notatet. 

• Sporing og lokalisering: VV HF har gjennomført pilot for sporing og lokalisering ved 
Ringerike sykehus, og utreder nå sammen med PNSD og OUS løsninger for nytt sykehus.  

• Samhandling med kommunene: VV HF har i 2019 vært første foretak i HSØ til å innføre 
dialogmeldinger mellom HF og fastleger, og antall meldinger pr måned er økt fra 225 i mars 
2019 til 1946 meldinger i oktober 2019. HSØ legger opp til videre digital samhandling 
gjennom dokumentdeling via kjernejournal, og første pilot på dette er mellom Oslo 
universitetssykehus og Oslo kommune våren 2020. Det planlegges en tilsvarende pilot 
mellom Vestre Viken og Bærum kommune høsten 2020.  

• Automasjon: Medarbeidere bruker mye tid på å løse standardiserte oppgaver ofte på tvers 
av ulike datasystemer i Vestre Viken, eks. registrere opplysninger i to systemer, skanne inn 
dokumentasjon i overgang mellom ulike systemer, sammenstille data fra flere systemer 
osv.  Eksempler fra andre sykehus viser at programvareroboter er i stand til å håndtere disse 
oppgavene.  Denne type programvare egner seg når oppgavene er av et visst omfang over 
tid, er gjentagende og har digital og strukturert input.   VV vil vurdere ulike piloter på dette 
og erfaringene fra andre sykehus er at disse investeringene kan hentes inn på under 6 mnd. 
Se beskrivelsene av Aktivitetsstyrt ressursplanlegging – ARP - i dette notatet. 

 
3.5.2 Mobile løsninger 
Mobile løsninger vil frigi tid for helsepersonell ved at informasjon i større grad blir 
tilgjengelig der de er.  Vestre Viken har flere aktiviteter knyttet til mobile løsninger og 
applikasjoner: 

• Innføring av sikkerhetsløsning for mobiltelefoner og nettbrett (EMM – Entreprise Mobile 
Management) er startet. Løsningen gir økt sikkerhet for applikasjoner og data, og vil blant 
annet brukes for å gi sikker epost og kalender på mobil.  
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• Mobil løsning for blodtransfusjoner (BedsideId) er tatt i bruk ved alle sykehus i VV HF. 
Løsningen er arbeidsbesparende for helsepersonell og gir økt pasientsikkerhet. Dette er den 
første kliniske applikasjon tilgjengelig innenfor sikkerhetsløsningen EMM.  

• Vestre Vikens kvalitetssystem (eHåndbok) er i forenklet versjon publisert som mobil app 
(tilgjengelig bl.a. på AppStore).  

• Mobil røntgen med modaliteter med trådløs overføring av dosedata til PACS. Ved overføring 
til PACS vil dosedata lagres automatisk, i stedet for manuelt. 

Det jobbes med å gjøre tilgjengelig flere applikasjoner for helsepersonell på mobil, bl.a. 
systemet Lydia som gjør det mulig å melde behov for bistand fra eiendomsforvaltning / 
teknisk støtte. 
I 2020 vil Vestre Viken sammen med Sykehuspartner adressere grunnleggende prinsipper for 
anskaffelse, forvaltning og drift av mobile arbeidsflater (mobiltelefoner, nettbrett osv.). 
 
3.5.3 Avstandskompenserende teknologi  
Vestre Viken har som målsetning å bringe helsetjenester nærmere pasienten gjennom økt 
bruk av avstandskompenserende teknologi.  
Vestre Viken har mange aktiviteter knyttet til dette. Her omtales: 

• Egenregistrering fra pasient: Vestre Viken har i 2019 inngått avtale med CheckWare som 
leverandør av digital løsning for pasienters egenregistrering av informasjon om egen 
helsetilstand. Avtale er inngått for både psykisk helsevern og rus, og for bruk i somatikken. 
Innen psykisk helsevern og rus legges det opp til et innføringsløp over fire år, hvor store deler 
av virksomheten er inkludert. I somatikken er det foreløpig gjennomført et mindre 
innovasjonsprosjekt der løsningen testes ut for pasienter med epilepsi.   I 2020 vil Vestre 
Viken sammen med Sykehuspartner sikre en enhetlig modell for forvaltning og drift av 
tjenesten, og vurdere videre utbredelse av løsningen til andre fagområder. 

• Videokonferanser mellom helsepersonell: Bruk av videokonferanser innad i Vestre Viken og 
med andre helseforetak gir gevinster i form av redusert reisetid og effektiv bruk av tid. I 
oktober ble fjorårets totale antall gjennomførte videokonferanser passert, og pr. 3 kvartal 
ligger VVHF 3,8 % over måltallet. (Totalt 2018: 3408 vs. 2019 pr november: 3822 
gjennomførte samtaler). Erfaringene så langt er at videokvaliteten ved bruk av profesjonelle 
videoløsninger fra Norsk Helsenett er nødvendig. Foretaket legger opp til fortsatt investering 
i videokonferanseutstyr av høy kvalitet i 2020.  

• Videokonsultasjoner med pasienter: Vestre Viken vil i 2020 videreføre satsingen på 
videokonsultasjoner gjennom oppfølging og videre utbredelse av løsningen som er i bruk ved 
Habiliteringssenteret. I tillegg planlegges det en test ved Barne- og ungdomspsykiatrisk 
avdeling (BUPA). Det har vist seg krevende å sikre god teknisk støtte for videokonsultasjoner i 
regionen, og i 2020 vil Vestre Viken jobbe sammen med Sykehuspartner for å sikre en 
enhetlig modell for forvaltning og drift av løsningene, samt vurdere videre utbredelse i bruk 
av videokonsultasjoner til andre pasientgrupper. 

• Sensorinformasjon fra hjemmebehandling: I 2019 har Vestre Viken arbeidet med å få 
etablert en løsning for fjerntilgang av data fra løsning for søvnapné (CPAP). Løsningen vil 
gjøre det mulig for klinikere å administrere og følge opp bruk av CPAP i hjemmet uten at 
pasientene kommer inn til poliklinisk time. Søvnapné er et område i stor vekst. Det finnes i 
dag over 4.000 CPAP-maskiner i pasienters hjem, og ved Drammen sykehus anslås det at det 
vil bli utlevert 20-25 nye maskiner hver uke i tiden fremover.  

• Andre løsninger for avstandskompenserende teknologi: 
o I mars 2019 tok Vestre Viken i bruk løsning for fjernstyring av CT. Løsningen gjør at 

pasienter i Hallingdalsområdet får raskere diagnostikk og behandling også utenfor 
arbeidstid. Ved mistanke om slag vil pasienten fraktes til Hallingdal sjukestugu, og 
dersom det ikke er tilgjengelig personell på stedet vil ambulansepersonell håndtere 
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pasienten, mens radiograf og radiolog ved Ringerike sykehus vil kommunisere via 
video og operere CTen via fjernstyringsløsning.  Siden åpning av tjenesten har 
løsningen vært i bruk til diagnostikk av 12 pasienter, 6 av disse har vist seg å ha 
hjerneslag, 2 pasienter har fått trombolyse. 

o Vestre Viken har i 2019 mottatt inntil 10 mill. kr i støtte for utvikling av løsning for 
videodialog mellom pasient og AMK. Det vil lyses ut et innovasjonspartnerskap med 
støtte fra Innovasjon Norge. OUS og Sykehuset Innlandet er følgeforetak og sitter i 
styringsgruppen for prosjektet.  

o Vestre Viken har i 2019 mottatt støtte fra Buskerud fylkeskommune for 
samarbeidsprosjekt mellom Kongsberg kommune og Kongsberg sykehus om 
sårbehandling via video. Prosjektet er i oppstart.  

o Vestre Viken er følgeforetak for to innovasjonsprosjekter ved Sykehuset i Østfold 
 Hjemmebehandling av kreftpasienter 
 Prøvetaking i hjemmet 

• Deltagelse i nasjonal arbeidsgruppe: Nasjonal arbeidsgruppe for medisinsk 
avstandsoppfølging er etablert for å svare ut oppdrag gitt av HOD til Helsedirektoratet, 
eHelsedirektoratet og Statens legemiddelverk. Arbeidet ledes av Helsedirektoratet. Vestre 
Viken har i 2019 deltatt i arbeidsgruppen med representanter fra brukerutvalget, stab 
teknologi og informasjonssikkerhet. Arbeidet omfatter områder som samhandling og 
arbeidsdeling, informasjonsflyt, personvern og informasjonssikkerhet, teknisk utstyr og 
finansiering. Rapport fra arbeidsgruppen er planlagt ferdigstilt før jul.  

 
3.5.4 Bruk av kunstig intelligens for bedre diagnostikk  
Bruk av kunstig intelligens fremheves som et område med betydelig potensiale for 
effektivisering, bl.a. gjennom mer presis diagnostikk. Klinikk for medisinsk diagnostikk i VV 
HF undersøker hvilke løsninger som finnes på dette området knyttet til eksisterende 
løsninger for diagnostikk, og det vurderes oppstart av et innovasjonsprosjekt innen bruk av 
kunstig intelligens.   
 
3.6 Aktivitetsstyrt Ressurs Planlegging  
Aktivitetsstyrt Ressurs Planlegging (ARP) handler om å utvikle en tydeligere sammenheng 
mellom planlegging og styring av: 

• Kapasitet 
• Aktivitet 
• Bemanning og kompetanse 
• Planmetoder og nye måter å planlegge arbeidstid og turnuser 
• Styring og oppfølging av bemanning og turnuser 
• Redusere smådriftsulemper (eks. gjennom å planlegge bemanning på små enheter) 
• Styring av vikarer – vikarbyråløsninger 

 
Å se alle disse sammenhengene i en modell har hittil vært vanskelig grunnet utilstrekkelige 
datasystemer og planmetoder.  Dette vil forenkle seg i vesentlig grad etter innføring av 
helselogistikk.  I tillegg vil foretaket prioritere utvikling av nye styringsdata i foretakets 
rapportsenter.  Foretaket har betydelig erfaring fra fagområdet, bl.a. gjennom egne 
nøkkelmedarbeidere som har vært med på å bygge opp løsningene i Helse Vest. 
 
På systemnivå er det Helse Vest som har innført virkningsfulle ARP modeller.  Helse Bergen 
HF har arbeidet systematisk med dette fra 2004.  I perioden etter innføring og full 
implementering av modellen er erfaringene: 
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• Sammenhengende reduksjon fra 2006 i bruk av vikarbyråer for bemanning.  I dag har Helse 
Bergen lavere bruk av vikarbyråer enn enkeltklinikker i VV HF. Antall tilkallingsvikarer ble 
redusert fra 2.700 i 2009 til 790 i 2016 (for foretakets 12.300 ansatte). For Helse Bergen HF har 
de omlag 10-15 månedsverk byråinnleie i 2018.   

•  
•  
• Sammenhengende reduksjon fra 2006 på merarbeid og overtid (eks. bemanning utover 

planlagt bemanning grunnet aktivitetsvariasjoner).  I løpet av et halvår ble f.eks. 
overtidsforbruket redusert med 50 %. 

 
En av de viktigste grepene Helse Bergen gjorde, var å ansette sine egne vikarer. Denne 
vikargruppen er ansatt i en felles vikarsentral som dekker hele foretaket innenfor de fleste 
stillingsgrupper.  Videre bruker Helse Bergen den samme organisasjonen til rekruttering av 
alle sommervikarer i foretaket, og til felles opplæring av et utvalg ansatte rett etter 
rekruttering. 
 
 
VV HF vil etablere et prosjekt som starter opp i januar 2020 med innføring av en tilsvarende 
modell som er gjort i Helse Bergen. Prosjektplan og mål er under utarbeidelse. Estimater er 
beregnet basert på samme modell som har gitt systematiske effekter fra 2006 til d.d. i Helse 
Bergen.  Effektene er tilknyttet reduksjon av vikarbyråutgifter, innleie, overtid og 
ekstrahjelp.  
 
3.6.1 Helselogistikk og automasjon forsterker effektene 
Helse Vest (IKT) har forsterket effektene av ARP gjennom å innføre helselogistikk og 
automatisere oppgaver som er knyttet til regelbaserte og manuelle oppgaver ofte på tvers 
av ulike IKT systemer.  Ved hjelp av en programvarerobot automatiserer Helse Vest IKT 
systematisk oppgaver som å ta imot, lese radiologisk henvisninger og overføre disse mellom 
Dips og RIS/PACS.  Gjennom helselogistikk endrer man mottak og betaling for pasienter i 
poliklinikkene, da logistikkløsningene håndterer både innmelding og betaling for pasientene.   
 
Fordelene ved disse systemene er lavere kostnader, arbeidet gjøres hele døgnet, arbeidet 
gjøres raskere enn av mennesker, de er skalerbare fra en test i en avdeling til et helt foretak, 
de reduserer risiko og feil, de sikrer gode revisjonsspor og de betaler seg selv fra 2-6 
måneder etter vellykket test.  Effektene av disse forholdene er dokumentert i en rapport 
utarbeidet av Deloitte for Helse Vest IKT: «Bruk av robot i Helse Vest sitt 
administrasjonsarbeid». 
 
VV HF har pr i dag ingen konkrete planer for innføring av robotløsninger, utover det som er 
omtalt under pkt 3.5.1 overfor. Helselogistikk er planlagt innført som et regionalt prosjekt.  
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3.6.2 Effekter for innføring av ARP i VV HF 

Indeks
Forutsetning/-
Årsak Gevinst Gevinstområde Effekt Tidspunkt Gevinstansvarlig Tiltak Risiko

Risikoredu-serende 
tiltak Indikator el KPI

Målefrekv
ens

Klinikk

Årsaken til at 
gevinsten 
oppstår

Beskriv 
gevinsten som 
oppstår

Hvilken 
avdeling/seksjon 
gevinsten oppstår

Beskriv 
effekt 
(eks. 
ant. åv)

Tidspunkt 
for 
realisering 
av gevinsten

Rollen som er 
ansvarlig for at 
gevinst 
realiseres

Beskriv tiltak som må 
gjennomføres for å 
realisere gevinst

Beskriv evt risiko som kan 
true realisering av 
gevinsten

Evt tiltak for å 
redusere risiko

Hvordan måles 
gevinst

Hvor ofte 
skal 
gevinst 
måles

VV HF

Bedre samsvar 
mellom 
bemanning og 
aktivitet

Bemanning 
tilpasses 
aktivitet per 
ukedag og dag

Sengeposter, 
poliklinikker og 
operasjon, mv.

90 
årsverk 2021-2022

Klinikk-
direktørene

Innføre metodikk for 
aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpen
de team som 
arbeider med dette

Reduksjon i 
merarbeid, 
overtid og 
vikarbyråinnleie Månedlig

Kongsberg 
sykehus

Bedre samsvar 
mellom 
bemanning og 
aktivitet

Bemanning 
tilpasses 
aktivitet per 
ukedag og dag

Sengeposter, 
poliklinikker og 
operasjon 2021-2022 Klinikkdirektør

Innføre metodikk for 
aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpen
de team som 
arbeider med dette

Reduksjon i 
merarbeid, 
overtid og 
vikarbyråinnleie Månedlig

Drammen 
sykehus

Bedre samsvar 
mellom 
bemanning og 
aktivitet

Bemanning 
tilpasses 
aktivitet per 
ukedag og dag

Sengeposter, 
poliklinikker og 
operasjon 2021-2022 Klinikkdirektør

Innføre metodikk for 
aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpen
de team som 
arbeider med dette

Reduksjon i 
merarbeid, 
overtid og 
vikarbyråinnleie Månedlig

Bærum 
sykehus

Bedre samsvar 
mellom 
bemanning og 
aktivitet

Bemanning 
tilpasses 
aktivitet per 
ukedag og dag

Sengeposter, 
poliklinikker og 
operasjon 2021-2022 Klinikkdirektør

Innføre metodikk for 
aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpen
de team som 
arbeider med dette

Reduksjon i 
merarbeid, 
overtid og 
vikarbyråinnleie Månedlig

Ringerike 
sykehus

Bedre samsvar 
mellom 
bemanning og 
aktivitet

Bemanning 
tilpasses 
aktivitet per 
ukedag og dag

Sengeposter, 
poliklinikker og 
operasjon 2021-2022 Klinikkdirektør

Innføre metodikk for 
aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpen
de team som 
arbeider med dette

Reduksjon i 
merarbeid, 
overtid og 
vikarbyråinnleie Månedlig

PHT

Bedre samsvar 
mellom 
bemanning og 
aktivitet

Bemanning 
tilpasses 
aktivitet per 
ukedag og dag Alle avdelinger 2021-2022 Klinikkdirektør

Innføre metodikk for 
aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpen
de team som 
arbeider med dette

Reduksjon i 
merarbeid, 
overtid og 
vikarbyråinnleie Månedlig

KIS

Bedre samsvar 
mellom 
bemanning og 
aktivitet

Bemanning 
tilpasses 
aktivitet per 
ukedag og dag Alle avdelinger 2021-2022 Klinikkdirektør

Innføre metodikk for 
aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpen
de team som 
arbeider med dette

Reduksjon i 
merarbeid, 
overtid og 
vikarbyråinnleie Månedlig

KMD

Bedre samsvar 
mellom 
bemanning og 
aktivitet

Bemanning 
tilpasses 
aktivitet per 
ukedag og dag Alle avdelinger 2021-2022 Klinikkdirektør

Innføre metodikk for 
aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpen
de team som 
arbeider med dette

Reduksjon i 
merarbeid, 
overtid og 
vikarbyråinnleie Månedlig

Sentrale 
staber

Bedre samsvar 
mellom 
bemanning og 
aktivitet

Bemanning 
tilpasses 
aktivitet per 
ukedag og dag Alle avdelinger 2021-2022

Stabsdirektøren
e

Innføre metodikk for 
aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpen
de team som 
arbeider med dette

Reduksjon 
årsverk Månedlig

PHR

Automatisere 
prosesser og 
innføre 
helselogistikk

Bemanning 
tilpasses 
aktivitet per 
ukedag og dag Alle avdelinger 2021-2022 Klinikkdirektør

Innføre helselogistikk, 
helselogistikk og robot for å 
håndtere delprosesser

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpen
de team som 
arbeider med dette

Reduksjon i 
merarbeid, 
overtid og 
vikarbyråinnleie Månedlig  
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4. Omstilling av Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 
I 2017 gjennomførte PHR en vellykket omstilling etter at 2016 og første halvår 2017 
resulterte i betydelige budsjettavvik. Omstillingen ble gjennomført med positivt sluttresultat 
ved årsslutt.  
 
Klinikken har gjennomført en omfattende vurdering av omstillingsbehov fra 2020 og ut mot 
innflytting i NSD for sykehuspsykiatrien, døgnbehandling i BUPA og deler av ARA. 
 
Omstillingen er inndelt i tiltak for 2020: 

• Innføre Checkware i tråd med person- og informasjonssikkerhetsreglene 
• Utvikle pakkeforløp, forløpsstyringsmetodikk og tjenestedesign 
• Utvikle monitoreringsverktøy 
• Reduksjoner i utilsiktede hendelser der det viktigste tiltaket er: Å implementere modellen for 

utskrivningsklare pasienter fra Blakstad til alle øvrige avdelinger (VV HF har svært gode 
resultater sammenliknet med andre HF) 

• Bedre utnyttelse av samlet kapasitet: Å innføre mer virkningsfulle regler for 
bemanningsstyring og kapasitetsløsninger for ferie (definert som perioden mai tom august) 

• Reduksjon sykefravær: Å innføre felles tiltak i VV HF for sykefraværsoppfølging. 
• Å innføre ARP – i første omgang på Blakstad innenfor akuttaksen, psykose/sikkerhet og 

alderspsykiatri. 
• Midlertidig finansiering av utvidet akuttkapasitet ved Blakstad. 
•   
• Overføre BET fra Blakstad til Sikta i Asker DPS, dette er bl.a. et tiltak for å unngå 

smådriftsulemper på Sikta. 
• Å implementere omstillingsmodeller for BUPA og Blakstad over to år for å sikre økonomi i 

balanse, samlet har de to avdelingene en prognose på 26,9’’ i underskudd, klinikken har en 
prognose på 2’’ i underskudd.   

• Forløpsforbedringer i PHR, spesielt innenfor overganger mellom DPS/Blakstad og mellom 
ARA/Blakstad og ARA/DPS samt BUPA/VOP området. 

• Økt kapasitet FACT og utvikling av to nye FACT team. 
 

Tiltakene over innføres dels omfattende hele klinikken, dels for stab og enkeltavdelinger, slik 
at hver avdeling har fra 3-5 tiltak de er ansvarlige for. 
 
For å utvikle kapasitet til videre omstilling vil klinikken utrede en del områder i 2020: 

• Vaktordning og organisering av akutt og kriseberedskap i VOP/ARA må utredes og vurderes.   
• De elektive områdefunksjonene i VOP må utredes i forhold til behov, kapasitet og effekter. 
• Døgntilbud i DPS må utredes, en ser at beleggsprosenten fortsatt er relativt høyere på 

sykehus. Samtidig fortsetter kapasitetsøkningen på FACT og polikliniske tilbud. 
• Forenkle akuttforløpene på Blakstad sykehus ved hjelp av tjenestedesign og etter modell fra 

Lovisenberg. 
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4.1 Effekter av omstilling PHR fra 2020 
Indeks Forutsetning/-Årsak Gevinst Gevinstområde Effekt Tidspunkt Gevinstansvarlig Tiltak Risiko Risikoredu-serende tiltak Indikator el KPI Målefrekvens

Klinikk-
avdeling 

Årsaken til at 
gevinsten oppstår

Beskriv 
gevinsten som 
oppstår

Hvilken 
avdeling/seksjon 
gevinsten oppstår

Beskriv effekt 
(eks. ant. åv)

Tidspunkt for 
realisering av 
gevinsten

Rollen som er ansvarlig 
for at gevinst realiseres

Beskriv tiltak som må 
gjennomføres for å 
realisere gevinst

Beskriv evt risiko som kan 
true realisering av 
gevinsten Evt tiltak for å redusere risiko

Hvordan måles 
gevinst

Hvor ofte skal 
gevinst måles

PHR

Psykosepost, ferie, 
sykefravær, 
omstille BUPA og 
Blakstad, FACT, UKP

Styring lønn og 
økte inntekter

Alle avdelinger og 
stab i PHR 15-20 MNOK 2021-2022 Klinikkdirektør

Innføre metodikk for 
aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpende team 
som arbeider med dette.  
Tydelig oppfølging av stab PHR

Reduksjon i 
variabel lønn, 
økte inntekter Månedlig

Blakstad

Avvikle 
psykosepost Sikta, 
overføre BET

Overføre fast 
bemanning til 
Blakstad og fra 
BET til Sikta Sengeposter

Årsverks-
reduksjon 2021 Avdelingssjef

Overføre tilbudene mellom 
ADPS og Blakstad

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpende team 
som arbeider med dette

Reduksjon i 
merarbeid, 
overtid og 
vikarbyråinnleie Månedlig

ADPS

Avvikle 
psykosepost Sikta, 
overføre BET

Overføre tilbud 
fra Sikta til 
Blakstad, og 
motta BET Sengeposter

Årsverks-
reduksjon 2021 Avdelingssjef

Overføre tilbudene mellom 
ADPS og Blakstad

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpende team 
som arbeider med dette

Reduksjon i 
merarbeid, 
overtid og 
vikarbyråinnleie Månedlig

Alle DPS
Samordning 
ferieavvikling

Bemanning 
tilpasses 
aktivitet i ferier

Sengeposter og 
poliklinikker

Redusere 
ferievikarbehov 2021 Avdelingssjefer DPS

Innføre metodikk for 
aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpende team 
som arbeider med dette

Reduksjon i 
merarbeid, 
overtid og 
vikarbyråinnleie

Månedlig i 
perioden mai 
tom august

Alle DPS
Øke effektivitet 
FACT

Opprette to nye 
FACT team, øke 
aktivitet per 
team Alle DPS

Inntektsøkning 
og støtte til 2 
FACT team 2021 Avdelingssjefer DPS

Produktivitetsmodell 
poliklinikker

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpende team 
som arbeider med dette Økte inntekter Månedlig

Alle avdelinger
Innføre felles 
system sykefravær

Redusere 
korttidsfravær All bemanning

Redusere 
variabel lønn 2021 Avdelingssjefer DPS

Innføre felles system 
sykefravær

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpende team 
som arbeider med dette

Reduksjon i 
merarbeid, 
overtid og 
vikarbyråinnleie Månedlig

Alle avdelinger
Innføre Blakstad 
system for UKP

Økte inntekter 
UKP, inntekter 
som er trukket i 
ramme

Alle avdelinger 
med UKP 
pasienter

Økte inntekter 
fra kommunene 2021 Alle avdelingssjefene

Innføre felles system for å 
håndtere UKP

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Stab følger opp ihht. Modell 
Blakstad

Økte UKP 
inntekter Månedlig

BUPA
Økonomi-
oppfølging

Omstille døgn 
for å redusere 
kostnader og 
poliklinikkene 
for å øke 
aktivitet

Sengeposter og 
poliklinikker

Reduksjon 
variabel lønn, 
øke inntekter 2021-2022 Avdelingssjef

Innføre metodikk for 
aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging, fokus 
på høyere produktivitet i 
poliklinikkene

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpende team 
som arbeider med dette

Reduksjon i 
merarbeid, 
overtid og 
vikarbyråinnleie 
og øke inntekter Månedlig

Blakstad
Økonomi-
oppfølging

Omstille døgn 
for å redusere 
kostnader og 
poliklinikkene 
for å øke 
aktivitet

Sengeposter og 
poliklinikker

Reduksjon 
variabel lønn, 
øke inntekter 2021-2022 Avdelingssjef

Innføre metodikk for 
aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging, fokus 
på høyere produktivitet i 
poliklinikkene

Manglende prioritering i 
implementering av 
modellen: Oppfølging og 
kompetanse

Utvikle et 
foretaksovergirpende team 
som arbeider med dette

Reduksjon i 
merarbeid, 
overtid og 
vikarbyråinnleie 
og øke inntekter Månedlig  



 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
Økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan NSD  
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte Vestre Viken HF 54/2019 16.12.2019 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar notatet om økonomisk bærekraft og gevinstrealiseringsplan NSD til foreløpig 
orientering, og ber om at saken kommer tilbake til styret i januar justert med de innspill 
som ble gitt fra styret.   
 
 
 

Drammen, 13. desember 2019  
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 11. desember 2019 
Saksbehandler: Mette Lise Lindblad 
  

   



 
 
 
Bakgrunn  
I styremøte 14.3.2019 fattet styret i Helse Sør Øst RHF følgende vedtak (utdrag) fra sak 017-
2019: 
 
3. Styret konstaterer at det nye sykehuset ikke er økonomisk bærekraftig på prosjektnivå, men 
er avhengig av effektiviseringstiltak i hele Vestre Viken HF for å kunne gjennomføres. Videre 
konstateres det at Vestre Viken HFs arbeid med gevinstrealiseringsplaner ikke har kommet så 
langt som det er ønskelig for et forprosjekt.  
 
På denne bakgrunn forutsetter styret at:  

a) Vestre Viken HF oppretter et organisasjonsutviklingsprosjekt og gjennom dette 
forbereder organisasjonen på endring, tilpasser arbeidsprosesser og oppnår positive 
resultater i forkant av innflytting slik at de økonomiske forutsetningene for utbyggingen 
innfris.  

b) Vestre Viken HF utarbeider en detaljert gevinstrealiseringsplan og konkrete tiltak for å 
oppnå den nødvendige økonomiske utviklingen samtidig som kvaliteten i 
pasientbehandlingen opprettholdes. Planen skal inkludere bemanningsutviklingen i 
årene frem til ferdigstillelse av bygget.  

c) Styret ber om at det fremlegges en egen sak med resultatet av arbeidet under punkt 3 a) 
og b). 

 
Styret i Vestre Viken har bedt om at planen for gevinstrealisering fremlegges til behandling i 
styremøtet før oversendelse til Helse Sør Øst.  
 
Saksutredning  
Etter godkjenning av forprosjektet har Vestre Viken (VV HF) etablert et mottaksprosjekt som 
skal forberede organisasjonen til å ta i bruk det nye sykehuset i Drammen (NSD). 
Mottaksprosjektet skal også jobbe med gevinstrealisering tilknyttet innflytting i det nye bygget. 
Delrapport økonomi til forprosjektrapporten tydelig på at den økonomiske bærekraft 
forutsetter resultatforbedringer i hele foretaket. Det er derfor igangsatt et helhetlig arbeid for 
danne grunnlaget for de omstillinger som er nødvendig for at Vestre Viken skal kunne oppnå de 
økonomiske resultater som forprosjektgodkjenningen bygger på.  
 
For den delen av virksomheten som skal inn i nytt sykehusbygg er det i økonomisk langtidsplan, 
og forutsetningene for bærekraft, lagt til grunn en EBITDA*-margin som stiger gradvis fra ca. 5,2 
% i 2018 til ca. 9,5 % ved innflytting i 2025. 
 
Utviklingen i EBITDA-margin etter innflytting påvirkes av flere forhold som oppstår i forbindelse 
med innflytting i nytt sykehus: 

- Ikke-byggnær IKT: I byggeperioden har prosjektet gjennomført en investering i ikke-
byggnær IKT på 736 millioner kroner. Denne investeringen eies av Sykehuspartner 
og faktureres NSD over 10 år gjennom økt tjenestepris på IKT-tjenester. Dette gir en 
økt IKT-kostnad i perioden 2026 til 2035.  
 

 
*EBITDA = resultat før renter, skatt og avskrivninger/ nedskrivninger 
 

- Negativ gevinst knyttet til etablering av stråleterapi: 2026 blir første operative år 
for stråleterapienheten i nytt sykehus. Driftskostnadene for enheten forventes å 



 
 
 

være høyere enn driftsinntektene, spesielt i etableringsfasen. Dette påvirker 
margingen negativt.  

- Gevinst knyttet til kostnader for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 
eiendom (FDVU): Etter innflytting erstattes dagens eiendomskostnader av framtidig 
beregnede livssyklus-kostnader (LCC). Det forventes at de framtidige FDVU-
kostnadene er noe lavere i nytt sykehus som følge av mer effektiv bygningsmasse, 
noe som gir en kostnadsreduksjon. Dette påvirker marginen positivt.  

- Gevinst knyttet til reduksjon av administrativt personell: Det nye sykehuset 
tilrettelegger for en mer effektiv bemanning av administrative kontortjenester. Dette 
gir en varig gevinst som reduserer lønnskostnader i nytt sykehus sammenlignet med 
tidligere. Gevinsten er forutsatt fullt realisert fra 2027.    

- Aktivitetsvekst for psykisk helse og rus (PHR) og Klinikk for medisinsk diagnostikk: 
For alle områder, unntatt medisinsk diagnostikk, er det forutsatt stabil vekst i 
perioden fra innflytting og frem til 2038. For PHR er det lagt til grunn en lav vekst i 
NSD i perioden. Dette skyldes forventninger om beskjeden vekst i 
sykehuspsykiatrien. For Medisinsk diagnostikk er aktivitetsveksten redusert relativt 
mye etter 2030. Redusert vekst for de to områdene bidrar positivt på EBITDA-
marginens utvikling.  

 
Det er lagt til grunn en betydelig resultatforbedring også i øvrig del av virksomheten i VV HF. 
Utvikling i EBITDA-marginen for foretaket samlet er en økning til omkring 9% i 2026 og 
stabilisering på dette nivået deretter. Det betyr en noe lavere marginutvikling for den delen av 
virksomheten som ikke berøres av nytt bygg, men fortsatt en betydelig resultatforbedring de 
nærmeste 5 årene.  
 
Vedlagt følger et planverk for effektivisering og gevinstrealiseringsarbeidet i VV HF. Dokumentet 
gir en samlet beskrivelse av gevinstrealisering som planlegges i tilknytning til innflytting i nytt 
sykehus i Drammen og for det samlede foretaket VV HF.  Notatet skal gi en samlet og helhetlig 
beskrivelse, men detaljeringsgraden er forskjellig for de ulike tiltakene, avhengig av hvor nært 
forestående effektene er, og hvor omfattende analyser som er gjennomført.  Det er lagt til grunn 
at omstillingsarbeidet starter umiddelbart. Hovedvekten i dokumentet er derfor lagt på å 
forklare de tiltakene som kan iverksettes fortløpende og uavhengig av nytt sykehusbygg.   
 
Dette er prioritert fordi: 

• Tiltakene styrker foretakets endringskapasitet inn mot NSD – disse endringene er 
både nødvendige og vesentlige forutsetninger for å realisere NSD 

• Tiltakene kan gjennomføres i perioden 2020 – 2023 
• Tiltakene styrker foretakets evne til å realisere økonomisk langtidsplan (ØLP). 

 
  



 
 
 
Av foretaksovergripende tiltak prioriteres følgende i første fase av arbeidet:  

• Innføring av Aktivitetsstyrt Ressurs Planlegging (ARP) 
• Videreutvikling og forbedring av de akutte pasientforløpene 
• Utvikle bedre kontroll og styring av innkjøp 

 
I tillegg er beskrevet: 

• Spesifikke tiltak for NSD 
• Spesifikke tiltak innen Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR). 

 
Det er lagt avgjørende vekt på at tiltakene i gevinstplanen er godt dokumentert.  Grunnlag for 
arbeidet med ARP bygger på en omstillingsmodell der Helse Bergen kan dokumentere 
sammenhengende positiv resultatutvikling fra 2006.  Tilsvarende løsninger er gjennomført i en 
rekke andre norske sykehus samt i Danmark og Sverige.   
 
I alt omfatter tiltakene som nå er identifisert om lag 80 MNOK i resultatforbedring fra 2023, med 
2019 som baseline. 
 
Foretaket jobber videre med å rigge prosjektet og etablere milepælsplaner og konkrete 
målepunkter som kan følges videre fremover.  
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Vestre Viken har en stor oppgave foran seg for å sikre resultatoppnåelse i tråd med ØLP og 
forutsetningene for bygging av nytt sykehus i Drammen. Som presentert i delrapport økonomi til 
forprosjektet for NSD kreves det realisering av gevinster i hele foretaket, og ikke kun de enheter 
som omfattes av det nye bygget. Dette er også en viktig forutsetning for at foretaket skal kunne 
fullføre rehabiliteringen av eksisterende bygningsmasse tilknyttet Bærum, Ringerike og 
Kongsberg (BRK), men også øvrige bygg innen PHR og PHT.  
 
Notatet som omfatter økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplanen for NSD 
er et viktig fundament for å sikre resultatoppnåelsen. Arbeidet vil kreve mye av organisasjonen, 
og ledelsens prioritering av oppgaver er en forutsetning for å lykkes. Administrerende direktør 
vil sikre prioritering gjennom konkrete mål i driftsavtaler med hver enkelt klinikk og staber. Det 
vil videre etableres faste oppfølginger i foretaksledelsen og i samarbeid med tillitsvalgte og 
vernetjenesten i de løpende dialogmøtene.  
 
Administrerende direktør foreslår at styret tar planverket til foreløpig orientering da det ønskes 
en dialog med styret om innretningen før endelig godkjenning. Det er videre behov for at 
foretaket jobber videre med virksomhetsdata og detaljerer planene i delprosjekter som 
forankres i foretaksledelsen og i dialogmøter med tillitsvalgte og vernetjeneste.  
 
 
 

Vedlegg:  Økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan NSD  
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Saksfremlegg  
 
Oppnevning av nye medlemmer til brukerutvalget fra 
2019 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 55/2019 16.12.2019 
 
 
Forslag til vedtak 

 
Følgende nye medlemmer oppnevnes til Vestre Vikens brukerutvalg for perioden 2020-2021: 

• Gudrun Breistøl, FFO Akershus (ny) 
• Mark Miller, FFO Akershus (ny) 
• Rune Kløvtveit, FFO Buskerud (ny) 
• Elisabeth Schwencke, FFO Buskerud (reoppnevning) 
• David C. Hemmingsen, Kreftforeningen (ny) 

 
 

Oppnevningen gjelder for 2 år. 
 
Rune Kløvtveit oppnevnes som leder for 2020-2021. 
Heidi Hansen fortsetter som nestleder i 2020. 
 
 
 
 

Drammen 9. desember 2019 
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 6. desember 2019 
Saksbehandler: Jens Kristian Jebsen 

Elisabeth Kaasa 
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Bakgrunn 
Brukerutvalget skal ha 10 medlemmer. Medlemmene oppnevnes for en periode på 2 år, og kan 
gjenvelges for i alt 3 perioder. Fem av medlemmene er oppnevnt for perioden 2019-2020. Det 
skal oppnevnes fem nye medlemmer for perioden 2020-2021. Leder Toril Krogsunds tredje 
periode går ut ved årsskiftet. Etter retningslinjene kan hun derfor ikke fortsette i 
Brukerutvalget, noe som blant annet betyr at det også må oppnevnes ny leder. Nestleder Heidi 
Hansen er oppnevnt ut 2020 og fortsetter i sin rolle som nestleder. 
 
 
Saksutredning  
Brukerutvalget har pr. i dag følgende sammensetning: 
 
Navn Organisasjon Oppnevnt 

periode 
Toril Krogsund (leder) FFO Buskerud  Ut 2019, etter tre 

perioder 
Elisabeth Schwencke FFO Buskerud  Ut 2019 
Lillemor Sandberg FFO Buskerud Ut 2020 
Rune Hansen Gunnerud FFO Buskerud Ut 2020 
Dordi S. Strand FFO Akershus Ut 2019, ønsker 

ikke ny 
oppnevning 

Torunn Viervoll FFO Akershus Ut 2019, etter tre 
perioder 

Cecilie Bråthen som 
stedfortreder for Bjørn 
Tolpinrud fra mai 2019 

Kreftforeningen Ut 2019 

Heidi Hansen (nestleder) RIO Ut 2020 
Franck Tore Larsen SAFO TVB Ut 2020 
 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Akershus, Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) Buskerud, RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, SAFO 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes Organisasjoner og Kreftforeningen har vært invitert 
til å foreslå nye medlemmer til brukerutvalget. Organisasjonene har foreslått følgende personer 
(ikke i prioritert rekkefølge):  
 
Kreftforeningen:  

Cecile Bråthen  
David C Hemmingsen 
 

SAFO:  
Irene Bull-Jacobsen  
Bjørn Terje Lie  
Jørn Tore Gulbrandsen  
Karianne Dannemark  
Kari Bang Feyling 
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FFO Akershus 
Gudrun Breistøl 
Mark Miller  

 
FFO Buskerud:  

Britta Bech Gulbrandsen 
Rune Kløvtveit 
Elisabeth Schwencke 
Lena Gudmundsen Torgersen 

 
Sammensetning av brukerutvalget er beskrevet i brukerutvalgets mandat: 

• Medlemmer i brukerutvalget skal selv ha erfaring som pasient- og/eller pårørende og ha 
tilknytning til foretakets geografiske og faglige virksomhetsområde. 

• Sammensetningen av brukerutvalget må gjenspeile bredden i helseforetakets virksomhet 
gjennom balansert representasjon fra somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusmiddelproblemer. 

• Det skal legges vekt på representasjon fra brukergrupper med erfaring innen 
kreftomsorgen, pårørendeperspektivet med særlig vekt på foreldre til syke barn, samt 
representasjon fra eldre og etniske minoriteter. 

• Alminnelige prinsipper for kjønnsmessig representasjon skal ivaretas. Aldersmessig og 
geografisk representasjon ivaretas i størst mulig grad. 

• Ved oppnevning av nytt brukerutvalg skal både hensynet til kontinuitet og fornyelse 
ivaretas. Både små og store organisasjoner skal være representert.  

 
Mandatet er lagt til grunn ved vurdering av nye kandidater og sammensetning av brukerutvalget 
for neste periode.  
 
Organisasjonene har til sammen foreslått 13 kandidater. Britta Bech Gundersen har trukket seg 
underveis i prosessen. Deretter har åtte kandidater vært invitert til en samtale med helsefaglig 
sjef Elisabeth Kaasa og spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen.   
 
Brukerorganisasjonene har meldt inn mange velkvalifiserte kandidater til brukerutvalget. I 
arbeidet med sammensetning av brukerutvalget for kommende periode er det spesielt lagt vekt 
på å øke andelen menn, det er sett på aldersfordeling mellom medlemmene, og det er lagt vekt 
på geografisk representasjon. Vi har også ønsket å sikre erfaringskompetanse fra psykisk helse. 
Etter en helhetlig vurdering anbefales oppnevning av følgende personer for 2020-2021:  
 

• Elisabeth Schwencke, FFO Buskerud 
• Mark Miller, FFO Akershus 
• Rune Kløvtveit, FFO Buskerud  
• Gudrun Breistøl, FFO Akershus  
• David C. Hemmingsen, Kreftforeningen  

 
 
Det anbefales at Rune Køvtveit overtar vervet som leder. Kløvtveit har lang erfaring innen 
brukermedvirkning, blant annet som leder av brukerutvalget i HSØ. Han er for tiden leder av 
brukerutvalget for Nytt Sykehus i Drammen. Heidi Hansen fortsetter som nestleder i samsvar 
med tidligere oppnevning. 
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Ny sammensetning av Vestre Vikens Brukerutvalg vil da være: 
 
Navn Organisasjon Oppnevnt 

periode 
Rune Kløvtveit (leder) FFO Buskerud  2020-2021 
Mark Miller FFO Akershus 2020-2021 
Lillemor Sandberg FFO Buskerud 2019-2020 
Rune Hansen Gunnerud FFO Buskerud 2019-2020 
David C. Hemmingsen Kreftforeningen 2020-2021 
Elisabeth Schwencke FFO Buskerud 2020-2021 
Gudrun Breistøl FFO Akershus 2020-2021 
Heidi Hansen (nestleder) RIO 2019-2020 
Franck Tore Larsen SAFO TVB 2019-2020 
Grethe Synnøve Karlsen FFO Buskerud 2019-2020 
 
 
Administrerende direktørs vurderinger 
Etter en helhetlig vurdering foreslås oppnevning av følgende fem personer som medlemmer i 
brukerutvalget for perioden 2010-2021: 
 

• Gudrun Breistøl, FFO Akershus (ny) 
• Mark Miller, FFO Akershus (ny) 
• Rune Kløvtveit, FFO Buskerud (ny) 
• Elisabeth Schwencke, FFO Buskerud (reoppnevning) 
• David C. Hemmingsen, Kreftforeningen (ny) 

 
Rune Kløvtveit oppnevnes som leder for 2020-2021 
Heidi Hansen fortsetter som nestleder i 2020 i tråd med tidligere oppnevning. 
 
 
 

 

Vedlegg: 
 

1. Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak 

 
 
 
 

mailto:postmottak@vestreviken.no
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2017/20170427/043-2017%20Vedlegg%201%20-%20Felles%20retningslinjer%20for%20brukermedvirkning%20p%C3%A5%20systemniv%C3%A5,%20endelig.pdf
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3004 Drammen 

Telefon: 03525 
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Webadresse:   www.vestreviken.no  
 

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

 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
Orienteringer 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken x/2019 16.12.2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 9. desember 2019 
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 9.12. 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Bakgrunn  
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
 
 
 
Saksutredning  

1. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 21. november 
Viser til vedlegg 1 

2. SKU 26. november 
Viser til vedlegg 2 

3. HAMU 28. november 
Viser til vedlegg 3 

4. Brukerutvalg 9. desember (ettersendes)  
Viser til vedlegg 4 

5. HAMU 12. desember (ettersendes) 
Viser til vedlegg 5 

6. Styrets arbeid 2020 
Viser til vedlegg 6 
 

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

1. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 21. november 
2. KU 26. november 
3. HAMU 28. november 
4. Brukerutvalg 9. desember (ettersendes)  
5. HAMU 12. desember (ettersendes) 
6. Styrets arbeid 2020 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: 21. november 2019 

Tidspunkt: Kl 08:00-14:45 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein I. Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder  Forfall 
Kirsten Brubakk    
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq    
Vibeke Limi    
Einar Lunde    
Geir Nilsen    
Lasse Sølvberg  
Sigrun E. Vågeng   Forfall 

 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Rune Kløvtveit   Til kl 12:00 
Nina Roland    

 
Fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Eierdirektør Tore Robertsen 
Viseadministrerende direktør Jan Frich, konserndirektør Atle Brynestad, økonomidirektør 
Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen og direktør personal og 
kompetanseutvikling Svein Tore Valsø 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

091-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 
 

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

092-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. oktober 2019 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 17. oktober 2019 godkjennes. 
 
 
 

093-2019 Virksomhetsrapport per september og oktober 2019 

 
Oppsummering 
Status for virksomheten per september og oktober 2019 ble presentert. Det ble fokusert på 
status per oktober 2019 og tiltak der hvor mål ikke nås. 
 
Administrerende direktør er tilfreds med den økonomiske utviklingen for foretaksgruppen 
samlet sett. Helse Sør-Øst RHF følger opp tiltak som helseforetakene arbeider med. Det er god 
dialog med Sykehuspartner HF om hvordan det regionale helseforetaket kan bidra i 
prioriteringsarbeidet, slik at omfanget av aktiviteter blir på et akseptabelt nivå. 
 
Aktivitetsutviklingen vurderes også som positiv, med antall ISF-poeng i henhold til sørge for-
ansvaret om lag som budsjettert. Antall månedsverk ligger 0,8 prosent over budsjettet hittil i år. 
 
Prioriteringsregelen er et viktig styringsmål, og det er positivt at den fortsatt innfris hva gjelder 
antall polikliniske opphold. 
 
Utviklingen innen pakkeforløpene er positiv for oktober med en samlet måloppnåelse på 68 
prosent. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret gleder seg over at den økonomiske utviklingen samlet sett er positiv og utvikler seg i 
riktig retning. 
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Styret registrerer at oppfølgingen av pakkeforløp kreft ser ut til å gi positive resultater og ber 
om at dette følges tett videre. Styret er fortsatt urolig for utviklingen i ventetider.  
 
Det er en positiv utvikling blant annet for leveransepresisjon i Sykehuspartner HF, men styret 
viser til at det fortsatt er utfordringer som må følges opp av administrerende direktør.  
 
Styret viste til utfordringene med innleie av helsepersonell og ber om at dette følges løpende. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapporten per september og oktober 2019 til etterretning. 
 
 
 

094-2019 Budsjett 2020 – fordeling av midler til drift og investeringer 

 
Oppsummering 
Administrerende direktør fremmer med denne saken forslag til fordeling av faste inntekter for 
2020 til sykehusområdene, helseforetak og de private ideelle sykehusene med driftsavtale, samt 
for det regionale helseforetaket. I saken fremmes videre forslag til reservasjon av likviditet til 
regionalt prioriterte investeringsprosjekter. 
 
Saken er basert på styresak 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023, planforutsetninger og 
styresak 055-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023, samt Helse- og omsorgsdepartementets 
budsjettproposisjon for 2020, Prop. 1 S (2019-2020). 
 
Det tas et generelt forbehold om eventuelle endringer i inntektsforutsetningene som følge av 
Stortingets budsjettvedtak. Hvis Stortingets budsjettvedtak innebærer betydelige endringer i 
forhold til Prop. 1 S (2019-2020), vil administrerende direktør vurdere å legge fram en 
oppdatert budsjettsak i desember. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag til vedtak og viser til at det er en økende 
spenning mellom tilgangen til ressurser og krav til måloppnåelse. Styret ber om at det i 
forbindelse med behandlingen av forslag til ny nasjonal inntektsmodell også gis en nærmere 
vurdering av hvordan inntektsmodellen virker internt i Oslo sykehusområde og mellom Oslo 
universitetssykehus HF og regionen for øvrig. 
 
I forbindelse med den foreslåtte økningen i gebyr for pasienter som ikke møter til time, 
forutsetter styret at helseforetakene har etablert gode rutiner for innkalling av pasientene. 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret legger premisser, mål og prioriteringer som fremgår av Prop. 1 S (2019-2020) og 

Regional utviklingsplan 2035 til grunn for budsjett 2020. 
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2. Følgende krav gjelder for helseforetakene/sykehusene i 2020: 
• Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 1,5 % fra 2019 til 2020, herav om 

lag 1,4 % vekst i ISF-finansiert pasientbehandling. Vekstkravet differensieres overfor 
helseforetakene og sykehusene sett opp mot befolkningsveksten i hvert enkelt 
opptaksområde. 

• Veksten i pasientbehandlingen og kostnadsutviklingen innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være høyere hver for seg enn innen somatikk. 
Det enkelte helseforetak og sykehus skal i sine aktivitetsbudsjetter legge til rette for at 
dette kravet innfris. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge, 
samt innføring av pakkeforløp innen psykisk helsevern og rusbehandling skal 
prioriteres. 

• Krav til tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet gitt i styresak 016-2019 Økonomiske 
langtidsplan 2020-2023, planforutsetninger videreføres i budsjett 2020.  

 
3. Midler til vekst i pasientbehandlingen med 508,3 millioner kroner fordeles med 358,3 

millioner kroner til helseforetakene/sykehusene og 150 millioner kroner til det regionale 
helseforetaket. Av midlene til Helse Sør-Øst RHF vil 30,2 millioner kroner gå til dekning av 
vekst i kostnader til drift, forvaltning og utvikling av nasjonale e-helseløsninger. 
 

4. Styret legger til grunn følgende fordeling av faste inntekter bevilget gjennom  
Prop. 1 S (2019-2020): 
 

   
 

5. Styret bevilger 613,5 millioner kroner til forskning og innovasjon i 2020.  
 
6. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer og krav for 2020, herunder ISF- 

refusjoner, forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, resultatkrav, aktivitetskrav, øvrige 
styringskrav og rammebetingelser, vil bli endelig fastsatt i oppdrag og bestilling 2020. 

 
7. Styret ber administrerende direktør følge opp regional plan for avtalespesialistområdet. 

Antall avtalehjemler skal øke og det skal iverksettes pilotprosjekt hvor avtalespesialister gis 
kompetanse til å rettighetsvurdere. 

 
8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:  

• Fordele inntektsrammer internt i Oslo sykehusområde og Telemark og Vestfold 
sykehusområde, samt til de private ideelle sykehusene med driftsavtale.  I fordeling av 
inntektsrammene til Oslo universitetssykehus HF, Lovisenberg Diakonale Sykehus og 
Diakonhjemmet Sykehus i Oslo sykehusområde benyttes regional inntektsmodell innen 

Akershus SO 6 949
Innlandet SO 5 156
Oslo SO 15 797
Sørlandet SO 4 496
Telemark og Vestfold SO 5 732
Vestre Viken SO 6 058
Østfold SO 4 219
Private ideelle sykehus uten opptaksområde 301
Sykehuspartner 100
Helse Sør-Øst RHF 9 017
I alt 57 825
(tall  i  milioner kroner)

Fordeling av faste inntekter i Prop. 1 S (2019-2020)
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somatikk. Regional inntektsmodell benyttes i sin helhet i fordelingen til Sykehuset 
Telemark HF og Sykehuset i Vestfold HF i Telemark og Vestfold sykehusområde.  

• Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye 
bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer 
som følge av feilbudsjetteringer med videre. 

• Tildele og korrigere ekstraordinær inntektsstøtte ved endrede forutsetninger innenfor 
budsjettåret. 

• Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med gjeldende 
prioriteringer og føringer.  

• Fatte beslutninger om forlengelse av eksisterende lisensavtaler knyttet til IKT-drift som 
er innarbeidet i budsjettet. 

• Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet i tråd med tildelingene over 
Prop 1S (2019-2020). 

 
9. Det legges til grunn at følgende allerede iverksatte investeringsprosjekter videreføres i 

2020: 
• Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF med inntil 950 millioner kroner, hvorav 

665 millioner kroner er ekstern lånefinansiering. 
• Oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF med 

inntil 170 millioner kroner, hvorav 119 millioner kroner er ekstern lånefinansiering. 
Resterende finansiering dekkes av foretakets egne midler. 

• Nytt sykehus i Drammen ved Vestre Viken HF med inntil 653 millioner kroner, hvorav 
457 millioner kroner utgjør ekstern lånefinansiering.  

• Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF med inntil 168 millioner kroner, hvorav 
117 millioner kroner er ekstern lånefinansiering. 

• Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 401 
millioner kroner, hvorav 281 millioner kroner utgjør ekstern lånefinansiering. 

• Etablering av protonterapisenter Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF 
med inntil 262 millioner kroner, hvorav 183 millioner kroner utgjør ekstern 
lånefinansiering og 79 millioner kroner utgjør tilskudd. 

• Ny regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 15 millioner 
kroner, hvorav 11 millioner kroner utgjør ekstern lånefinansiering. 

• Videreutvikling av Aker og Gaustad ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 210 
millioner kroner, hvorav 100 millioner kroner er ekstern lånefinansiering.  

• Inntil 20 millioner kroner til konseptfase samling psykisk helsevern ved Akershus 
universitetssykehus HF og etablering av strålesenter og somatikkbygg ved Sykehuset 
Telemark HF.  
 

10. Det reserves inntil 600 millioner kroner til investering og inntil 170 millioner kroner til 
driftskostnader for regional IKT-prosjektportefølje.  
 

11. Det reserveres likviditet til Sykehuspartner HF sitt investeringsbudsjett med inntil 740 
millioner kroner.  
 

12. Det reserveres en regional resultatbuffer på 600 millioner kroner, hvorav 50 millioner 
kroner gis som inntektsstøtte til Sykehuset Innlandet HF i 2020 som følge av overføringen av 
Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF. Videre tildeles inntil 30 millioner 
kroner for å dekke kostnader for legemidler overført i 2018 og inntil 86 millioner kroner til 
kostnader for behandlingshjelpemidler til Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg 
Diakonale Sykehus i 2020. Sykehuset Østfold HF tildeles en inntektsstøtte på inntil 35 
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millioner kroner som følge av vesentlig endrede budsjettforutsetninger for IKT-
tjenestepriser.  

 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Grimsgaard, Sølvberg og Brubakk; 
I sykehusene har vi lagt bak oss en lang periode med årviss produktivitetsøkning. Etter en lengre periode 
med stram økonomistyring har en rekke tiltak blitt utsatt, og det er et etterslep i investeringene som kan 
bidra til styrket produktivitet. Ansatte i sykehusene har over tid meldt fra om at det er krevende å 
gjennomføre ytterligere produktivitetsforbedringer uten at arbeidsbetingelsene styrkes. I mange sykehus 
svekkes driften av uhensiktsmessige arealer, manglende funksjonalitet og kapasitet innen IKT og øvrige 
støttetjenester, og flaskehalser knyttet til utdatert eller mangel på medisinsk teknisk utstyr. I saken 
fremkommer det at kravene til aktivitetsvekst stadig ikke er fullfinansiert 

Protokolltilførsel fra styremedlem Grimsgaard: 
Det foreslås en styrking av inntektsforutsetningene til Oslo universitetssykehus, ved å tilføre midler fra 
regional buffer til de private ideelle sykehusene, som skal dekke regninger fra Oslo universitetssykehus 
for behandlingshjelpemidler. Dette elementet har ikke vært oppe til vurdering i regionens arbeid med 
inntektsmodellen. Det legges i denne saken opp til endringer som styrker inntektsforutsetningene til Oslo 
universitetssykehus med 86 millioner, sannsynligvis på varig basis. Dette kommer i tillegg til endringene 
beskrevet i sak 101, hvor sykehuset ble tilført 83 millioner utenom inntektsmodellen. Etter dette 
medlemmets syn bør større omdisponeringer av regionens midler presenteres i egne saksfremlegg, og 
større omdisponeringer i sykehusenes innbyrdes tildelinger vurderes i en helhetlig sammenheng i 
forbindelse med inntektsmodellarbeidet. 
Det beskrives i saken opptrapping av avtalespesialistordningen. Dette er et oppdrag som har vært gitt i 
foretaksmøtet. Regionen har ikke nådd målsetningene, og antallet årsverk i ordningen har vært fallende 
fra 2015. 
 
 
 

095-2019 Innspill til statsbudsjett for 2021 

 
Oppsummering 
I vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 15. januar 2019 er det forutsatt at de regionale 
helseforetakene skal gi innspill til statsbudsjett for 2021 innen 1. desember 2019.  
 
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2021 innen 
somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB).  
 
I tillegg omhandler innspillet fra de regionale helseforetakene noen overordnede tema av 
betydning for statsbudsjettet for 2021. 
 
Det fremmes likelydende styresaker for de fire regionale helseforetakenes styrer. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret ber om at de økonomiske konsekvensene av den realveksten som er beskrevet i saken blir 
angitt. Det må også innarbeides et avsnitt som beskriver hvilke tiltak sektoren selv kan 
gjennomføre for å øke produktiviteten slik at den forventede aktivitetsveksten kan håndteres. 
 
Styret mener også at det kan legges til at utviklingen i sykdomsbildet tilsier stadig mer 
komplekse helseutfordringer. 
 
Styret påpekte at nye oppgaver bør være finansiert. Det ble vist til at det tilkommer nye 
kostnader som følge av nye krav i for eksempel byggeforskriftene uten at dette er finansiert. 
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Styret ønsker mer informasjon om hvordan realveksten i aktivitet beregnes.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske 

tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, 
som innspill til statsbudsjett for 2021. 

 
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett 

for 2021: 
• Konsekvenser av de langsiktige utviklingstrekkene for sektoren  
• Finansiering av investeringer 

 
3. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
 
 

096-2019 Oppstart av prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg ved 
Akershus universitetssykehus HF 

 
Oppsummering 
Saken omhandler søknad om oppstart av prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg ved 
Akershus universitetssykehus HF.  
 
Styret i Akershus universitetssykehus HF har i styresak 09/18 godkjent mandat for 
projektinnramming av stråle- og somatikkbygg, datert 19. februar 2018.  
 
I denne styresaken vurderes grunnlaget for å starte prosjektinnramming for stråle- og 
somatikkbygg ved Akershus universitetssykehus HF. Det gjøres videre en vurdering av mandatet 
opp mot føringer fra Helse Sør-Øst RHF og de krav som veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter stiller med hensyn til hva som skal utredes og avklares i en 
prosjektinnramming.  
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner oppstart av prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg ved 

Akershus universitetssykehus HF.  
 
2. Styret ber Akershus universitetssykehus HF som prosjekteier å innarbeide følgende 

presiseringer og tilføyelser i sitt mandat for projektinnrammingen: 

a) Inkludere en vurdering av kapasitetsbehov for sengeplasser til somatisk virksomhet 
utover senger knyttet til kreftsenter etter at kapasiteten ved Kongsvinger sykehus er 
utnyttet og spesialisthelsetjenesteansvaret for bydelene Alna, Grorud og Stover er 
overført til Oslo universitetssykehus HF.  

b) Avklare avhengigheter til andre planlagte eller pågående prosjekter. 
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c) Konkretisere kravene til økonomiske analyser og vurderinger i 
prosjektinnrammingen i henhold til veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. 

 
 
 

097-2019 Oslo universitetssykehus HF - forprosjektrapport nytt klinikkbygg 
og protonsenter ved Radiumhospitalet 

 
Oppsummering 
Etablering av nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet er et ledd i realisering av 
målbildet for Oslo universitetssykehus HF slik det ble godkjent i foretaksmøtet for Helse Sør-Øst 
RHF 24. juni 2016. Målbildet innebærer at Oslo universitetssykehus HF utvikles med et samlet 
og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på 
Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional 
sikkerhetsavdeling (RSA) til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. 
 
Radiumhospitalet er et elektivt kreftsykehus med lokale, regionale og nasjonale funksjoner, i 
tillegg til funksjoner innen forskning og innovasjon. Fremtidig virksomhetsmodell innebærer en 
samling av onkologi og kreftbehandling, inkludert all kirurgi innen brystkreft, prostatakreft og 
gynekologisk kreft på Radiumhospitalet.  
 
I denne saken legges forprosjektet fram for styret i Helse Sør-Øst RHF for investeringsbeslutning 
(B4) i samsvar med gjeldende veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. 
 
Kommentarer i møtet 
Med utgangspunkt i drøftinger i styret kom administrerende direktør med forslag til tillegg i 
vedtakspunkt 4 som følger: Arbeidet må skje i samarbeid med Helse Vest RHF som også skal 
etablere protonsenter i sin region og må inkludere en felles dialog med Helse- og 
omsorgsdepartementet om full finansiering av dette nye behandlingstilbudet. 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner forprosjektrapporten for nytt klinikkbygg og protonsenter ved 

Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, og ber om at den legges til grunn for den 
videre gjennomføringen av prosjektet. 

 
2. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en økonomisk styringsramme (P50) for klinikkbygget 

på 3 302 millioner kroner (prisnivå januar 2018) inkludert ikke-byggnær IKT med 242 
millioner kroner. Styringsrammen (P50) for protonsenteret er på 1 541 millioner kroner 
(prisnivå januar 2018) inkludert investeringer i ikke-byggnær IKT med 64 millioner kroner. 

 
3. Styret understreker at Oslo universitetssykehus HF må arbeide videre med planer for 

effektivisering og ytterligere gevinstuttak i prosjektet for nytt klinikkbygg for å understøtte 
nødvendig økonomisk utvikling. Dette må følges opp som del av 
organisasjonsutviklingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF.  

 
4. Inntektsgrunnlaget for driften av protonsenteret er ikke endelig avklart, og styret ber 

administrerende direktør arbeide for å etablere ordninger for en helhetlig finansiering av 
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fremtidige drifts- og kapitalkostnader. Arbeidet må skje i samarbeid med Helse Vest RHF 
som også skal etablere protonsenter i sin region og må inkludere en felles dialog med Helse- 
og omsorgsdepartementet om full finansiering av dette nye behandlingstilbudet.  

 
5. Administrerende direktør gis fullmakt til å opprette og gi mandat til prosjektstyre med 

ansvar for gjennomføringen av prosjektet.  
 
 
 

098-2019 Sykehuset Østfold HF – avhending av eiendom i Eidsberg kommune 

 
Oppsummering 
Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i styresak 086-2019 Sykehuset Østfold HF fullmakt til å inngå 
leieavtale med Askim Rådhus AS om arealer til samlokalisering av virksomhet innen psykisk 
helsevern, rusbehandling og somatikk i Indre Østfold. Samlokaliseringen reduserer 
arealbehovet, og som en konsekvens ønsker Sykehuset Østfold HF å avhende to eiendommer ved 
salg, Edwin Ruuds vei 4, gnr. 50, bnr. 9 i Eidsberg kommune og Prestenggata 4, gnr. 52, bnr. 649 i 
Askim kommune. 
 
Edwin Ruuds vei 4 er taksert til 22 millioner kroner (2017) og salget krever godkjenning av 
styret i Helse Sør-Øst RHF og av foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven § 31. Prestenggata 4 er 
taksert til 4,5 millioner kroner (2017) og krever ikke godkjenning av verken styret i Helse Sør-
Øst RHF eller foretaksmøtet, ettersom eiendommen er verdsatt til mindre enn 10 millioner 
kroner. Saken gjelder således Sykehuset Østfold HFs anmodning om samtykke til avhending av 
eiendom Eidsberg kommune. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret hadde en generell drøfting om leie av arealer og står fast på at hovedregelen er eie 
fremfor leie.  
 
Styrets enstemmige 
 

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

salg av eiendom i Eidsberg kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 
Salget omfatter Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen, gnr. 50, bnr. 9 i 0125 Eidsberg kommune. 

 
2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen tilbys vertskommunen Eidsberg å kjøpe 

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

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

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

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

fullmaktsstruktur. 
 

5. Styret presiserer at Sykehuset Østfold HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres 
korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 
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Stemmeforklaring fra styremedlemmene Brubak og Sølvberg: 
Generelt sett mener vi at salg av egen bygningsmasse med daglig drift til nødvendig pasientrettet 
virksomhet, ikke er i tråd med hva vi mener er god virksomhetsstyring, når samme virksomhet skal drives 
videre i leide lokaler, blant annet ifht kostnadskontroll. 
 
 
 

099-2019 Brukerutvalg for Helse Sør-Øst RHF – oppnevning av medlemmer 

 
Brukerutvalgets observatør Nina Roland fratrådte under behandlingen av saken. 
 
Oppsummering 
Administrerende direktør la frem et forslag til sammensetning av brukerutvalget for Helse Sør-
Øst RHF for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2021. Forslaget oppfyller kriteriene i 
vedtatte retningslinjer for brukerutvalg i helseforetak, jmf. styresak 043-2017.  
 
Forslaget til nytt brukerutvalg sikrer representasjon fra virksomhetsområdene tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk, herunder kreftområdet. 
Medlemmene har i sum bred erfaring som pasienter og pårørende og representerer både store 
og små organisasjoner, etniske minoriteter og eldre. Videre er en god kjønnsfordeling ivaretatt. I 
tillegg vil alle sykehusområdene i regionen være representert 
 
Kommentarer i møtet 
Styret ba om at de felles retningslinjene for brukerutvalg som er vedtatt av styret i sak 043-2017 
legges frem for gjennomgang i styret. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret oppnevner følgende personer til brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for perioden  

1. januar 2020 til 31. desember 2021: 
 
 

Navn  Organisasjon Fylke  
Sebastian Blancaflor Momentum   Akershus  

(Akershus sykehusområde) 
Heidi Skaara Brorson Kreftforeningen Vestfold  

(Vestfold-Telemark sykehusområde) 
Odvar Jacobsen Norges Handikapforbund Akershus  

(Vestre Viken sykehusområde) 
Øystein Kydland Norsk Tourette Forening Aust-Agder  

(Sørlandet sykehusområde) 
Anne Malerbakken Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 

 
Oslo  
(Oslo sykehusområde) 

Astri Myhrvang Pensjonistforbundet  
 

Østfold  
(Østfold sykehusområde) 

Faridah Shakoor Nabaggala Morbus Addison forening 
 

Oslo  
(Oslo sykehusområde) 

Nina Roland  Landsforeningen for Nyrepasienter og 
Transplanterte 

Aust-Agder  
(Sørlandet sykehusområde) 
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Navn  Organisasjon Fylke  
Aina Rugelsjøen Mental Helse Buskerud  

(Vestre Viken sykehusområdet) 
Egil Rye-Hytten Landsforeningen for hjerte- og lungesyke  Telemark  

(Vestfold-Telemark sykehusområde) 
Lilli-Ann Stensdal Norges Handikapforbund 

 
Oslo  
(Oslo sykehusområde) 

Kjartan Th. Stensvold Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Oppland  
(Innlandet sykehusområde) 

 
2. Styret oppnevner Nina Roland til leder og Lill-Ann Stensdal til nestleder i brukerutvalget i 

Helse Sør-Øst RHF.  
 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til oppnevning av eventuelle nye medlemmer 
ved behov for suppleringer i perioden. 

 
 
 

100-2019 Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging 

 
Oppsummering 
Styret får to ganger per år fremlagt en oversikt over status og oppfølging av styresaker som har 
vært til behandling. 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med  
oktober 2019 til orientering. 
 
 
 

101-2019 Årsplan styremøter 

 
Kommentarer i møtet 
Styret ber styreleder, i samråd med administrerende direktør, finne et egnet tidspunkt for et 
nytt styreseminar. 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
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102-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
Administrerende direktør orienterte muntlig i møtet om utviklingen i AML-brudd og viste til at 
hun ville komme tilbake med en nærmere orientering om dette i neste styremøte. Videre 
orienterte administrerende direktør om anmodning fra Sykehuset Østfold HF om fullmakt til å 
inngå ny leieavtale for kontorarbeidsplasser til erstatning for nåværende leieavtale om 
kontorarbeidsplasser. Det vil bli gitt en nærmere orientering om dette i neste styremøte.  
 
Styrets enstemmige 
 

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

1. Styreleder orienterer 
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget oktober 2019 
3. Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 16. oktober 2019 
4. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet om ordningen Fritt behandlingsvalg 
5. Brev fra Bunadsgeriljaen. Underskriftkampanje mot sommerstengning og nedleggelse av 

fødeavdelingen ved Gjøvik sykehus 
6. Protokoll datert 20.11.19 fra drøftinger med konserntillitsvalgte 

 
 
 
Møtet hevet kl 13:15  
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Hamar, 21. november 2019 
 
 
 

   

Svein I. Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  Nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi 
 
 
 
 

  

Einar Lunde  Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Lasse Sølvberg  Sigrun E. Vågeng 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 

 
 
 

 



 
 
 

1 

Referat 
 
Møte: Sentralt kvalitetsutvalg Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Halfdan Aass, 

Britt Elin Eidsvoll, Hanne Juritzen, 
Jardar Hals, Kirsten Hørthe, May 
Janne Botha Pedersen, Mette 
Walberg, Narve H Furnes, Toril 
Krogsund, Wesley Caple, 
  Ylva Sandness, Hans-Christian Stoud 
Platou (Inger Lise Hallgren), Bente C. 
Monsen, Henning Brueland 

Møtedato: 26.november 2019 
Tidspunkt: 09.00-11.00 
Sted: Møterom Tyrifjord 
Møteleder:  Lisbeth Sommervoll 

 
 

Aud Holsether Forfall: Anita Haugland Gomnæs, Inger Lise 
Hallgren, Cecilie Løken, Tor-Arne 
Engebretsen, Elisabeth Kaasa 

 
Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak 
33/2019 Godkjenning av innkalling og referat 

Vedtak: Godkjent 
34/2019 Læring og deling 

Kongsberg DPS, seksjon for dag- og døgnbehandling, presenterte et 
forbedringsarbeid med tema: «Pasientmøter: interaktive behandlingsplaner». 
De gjennomfører systematiske pasientmøter gjennom et 8-ukers 
dagbehandingsprogram. Kongsberg DPS er det eneste i Norge som driver 
denne type dagbehandling med «Aksept- og forpliktelsesterapi». 
Pasientmøtene ledes av en møteleder der pasient, miljøterapeut og 
behandler i fellesskap planlegger behandlingsmål, følger med på 
behandlingsprosessen og evaluerer sammen. Det oppleves nyttig da 
pasienten tar større og aktiv del i egen tilfriskning, man konkretiserer 
behandlingsmål tydeligere og forholdet pasient – miljøterapeut – behandler 
forenes. På denne måten brukes behandlingsplanen aktivt gjennom hele 
behandlingsforløpet.  
Vedtak: Tas til orientering 

35/2019 Status Grønt Kors i Vestre Viken etter et år  
Erfaringer ved bruk av Grønt Kors ved Drammen Sykehus  
v/klinikkdirektør Britt Eidsvoll 
 
Grønt Kors ble introdusert som et verktøy for risikostyring i daglig drift i 
september 2018 og besluttet implementert i VV. Grønt Kors er en enkel og 
visuell metode for at medarbeidere skal kunne identifisere risikoområder 
og pasientskader. Det skaper et grunnlag for riktig og systematisk 
forbedringsarbeid som bidrar til å øke pasientsikkerheten og forbedre 
pasientsikkerhetskulturen. Erfaringer fra klinikkene er presentert i en 
rapport. 
 
Drammen Sykehus presenterte erfaringer med Grønt Kors. Verktøyet er nå 
implementert ved alle seksjoner. Det følges opp i klinikkens ledermøter og 
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avdelingsmøter. 
Grønt Kors II 
Vestre Viken har deltatt i en pilot i regi av HDIR sammen med AHUS, 
Norlandia sykehjem for å teste ut Safety-II. Safety-II er en videreføring av 
Safety-I hvor fokuset har vært på hvordan man skal håndtere utilsiktede 
hendelser. Safety-II handler om å fokusere på det som går bra. Safety-II 
kommer fra begrepet Resilience i industrien. Resilience betyr 
motstandsdyktighet, evne til å kunne omstille seg, snu seg rundt og ta 
avgjørelser som noen ganger avviker fra beskrevne prosedyrer etc. I Safety-II 
diskuterer man hva som gikk bra og hvorfor det gikk det bra. I VV videreføres 
dette i Grønt Kors som Grønt Kors-II. Pilotene i VV har gitt gode 
tilbakemeldinger. Ansatte opplever at det er positivt å ha fokus på det som 
går godt, i tillegg til utilsiktede hendelser 
Konklusjon 
Positive erfaringer med innføring av Grønt Kors. Grønt Kors II tas videre som 
sak i ledermøte i 2020. 
Vedtak: Tas til orientering 

36/2019 Hendelsesanalyser 
Hendelsesanalysene følges opp i klinikkene, men i liten grad systematisk på 
foretaksnivå. Styret og Brukerutvalget ønsker tilbake melding på hva som blir 
gjort for å unngå at samme alvorlige hendelsen skjer igjen, hvordan deler 
Vestre Viken erfaringene sine fra hendelsesanalysene.  Bør det rapporteres 
hvert tertial? Det er ønske om en oversikt over alle hendelser i gjennomførte 
hendelsesanalyser. 
Konklusjon: 
Saken tas tilbake til SPSU som lager et forslag til ledermøtet om: 

- Oversikt over alle alvorlige hendelser 
- Forslag til deling og læring fra hendelsesanalyser 

Vedtak: Tas til orientering 
37/2019 Status kontinuerlig forbedring (KF) 2019 

Rapportering av status i arbeidet med det 4 -årige program for kontinuerlig 
forbedring vedtatt i ledermøtet 07.05.19. I programperioden er det fokus på 
opplæring av ansatte, og på å få etablert robuste strukturer i foretaket.  
Det er gjennomført en del «Kræsj-kurs» for avdelinger i klinikkene og 
stabsavdelinger, samt en del informasjonsmøter om KF. Det er utarbeidet 
eLæringskurs som alle ansatte skal gjennomføre. Hittil har 1500 tatt kurset. 
50 forbedringsagenter og 30 veiledere har startet på opplæring. Disse har 
med seg 33 forbedringsarbeider. 
KF er lagt inn som en del av introduksjonsprogrammet for nyansatte og 
lederutviklingsprogrammene. Legges inn i den nye LIS-utdanningen med 
planlagt oppstart vår 2020. I tillegg har Vestre Viken sammen AHUS ansvar 
for å lede et læringsnettverk innen KF for BUP.  
Konklusjon: 
Plan for 2020 presenteres på ledermøte i 2020. 
Vedtak: Tas til orientering 
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38/2019 Referater og oversikter 
Vedtak: Tas til orientering 
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Referat 
 

Møte: HAMU Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Eli Årmot, Stein-
Are Agledal, Finn Egil Holm, Kirsten 
Hørthe, Narve Furnes, Toril Morken, 
Henning Brueland, Roald Brekkhus, 
Geir Bye Gundersen, John Egil 
Kvamsøe, Anita Gomnæs, Joan 
Nygard; Sine Kari Braanaas, Andrea 
Dobloug 
 

Møtedato: 28.november 2019 
Tidspunkt: Kl. 14.30 – 15.20 
Sted: Møterom Tyrifjord 
Møteleder:  Anita Haugland Gomnæs 

Referent: Cecilie Søfting Monsen Forfall: Tom Frost, Gry L Christoffersen, Brit 
Helen W. Bøhler, Hanne Juritzen 

 
Agenda: 
Se utsendt saksliste 
 

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

Godkjent 
 

 Godkjenning av referat fra 12.november 2019 
Godkjent 
 
 

24/2019 Prosess med arbeidstilsynet i forkant av rammesøknader for NSD 
Kort orientering v/prosjektdirektør Rune Abrahamsen. 
 
Rammesøknad 1 er allerede innvilget og dreide seg om riving på Brakerøya. 
Prosessen med Arbeidstilsynet gjelder nå rammesøknad 2; som omhandler 
følgende 4 bygg: 

1. Behandlingsbygg og glassgate  
2. Poliklinikkbygg 
3. Sengebygg 
4. Servicebygg 

 
Rammesøknad 2 skal sendes til Arbeidstilsynet 4.desember. 
HSØ er byggherre, Link Arkitektur er ansvarlig søker.  
Forventet tilsvar fra Arbeidstilsynet er 15.januar 2020. 
Saken dreier seg primært om prosessen med Arbeidstilsynet i forkant av 
rammesøknaden. Med saken følger også dokumentasjon om 
medvirkningsprosessen. 
 
Innspill 
Foretakshovedverneombudet (FHVO) 
Vernetjenesten har vært godt involvert i arbeidet. Det har blant annet vært en 
referansegruppe bestående av 19 lokale verneombud som har vært delaktige i 
forhold til arbeidet mot Arbeidstilsynet hele veien. 
 
Nytt sykehus har soneinndeling med tanke på sikkerhet; det vil bli enkelt å 
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stenge/åpne soner etter behov; utført risikovurdering. 
 
Arbeidstakersiden v/ tillitsvalgte støtter at det har vært en god prosess i forhold 
til medvirkning. 
 
FHVO forventer at det bygges ambulansestasjon i nærheten av det nye 
sykehuset. Dette er nødvendig i forhold til sanering av biler og mulighet for 
skifte av arbeidstøy. Arbeidstaker representantene støttet FHVO’s innspill. 
 
HMS-sjef 
Arbeidstilsynets sjekklister har vært gjennomgått punkt for punkt. 
HMS-avdelingen har sett på kjente risikofaktorer (f.eks. kjemikalier, ergonomi 
etc) og gitt innspill på disse. Beskriver en god prosess.  
 
Vedtak: 
HAMU tar saken til orientering og tilslutter seg administrerende direktørs 
vurdering. 
 
 

 Orienteringer 
 Budsjett 2020 

Muntlig orientering v/ direktør økonomi Mette Lindblad. 
Presentasjon av foretakets forslag til prioriteringer for budsjett 2020. Samlet 
sett er risikoen tatt ned på klinikkene og flyttet noe over på fellesøkonomien. Det 
er likevel innenfor det foretaket anser som akseptabel risiko. Eventuelle nye 
prioriteringer krever omdisponering av midler.  
 
HAMU mener det gir et godt signal ute i klinikkene at det fordeles noe ekstra ut 
som tas fra fellesøkonomien.  
 
Arbeidstakersiden er godt fornøyd med prosessen i årets budsjettarbeid. Det har 
vært god involvering tidlig. 
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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Toril Krogsund, Rune Hansen 
Gunnerød, Franck Tore Larsen, 
Lillemor Sandberg, Heidi Hansen, 
Elisabeth Schwencke, Grethe Synnøve 
Karlsen, Cecile Bråthen, Dordi Smiseth 
Strand og Torunn Viervoll 

Fra personvernombudet: 

Pasientombud Anne Lene Egeland 
Arnesen 

Fra Drammen sykehus: 

Avdelingssjef Mariann Hval 

Fra administrasjonen: 

Økonomisjef Sheryl Swenson, møtte 
for stabsdirektør Mette Lindblad 

Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa 

Kvalitetssjef Hanne H. Juritzen o 

Spesialrådgiver Berit Marie Flønæs 

Spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen 
(sekretær) 

Møtedato: 11. november 2019 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Drammen, 

Wergelandsgate 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Jens Kristian Jebsen Forfall:  

 
Innkalling og referat fra forrige møte                                                       
 Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble godkjent å inkluder en post 

med orientering om Kontinuerlig forbedring, se sak 62/19. 
Godkjent 

  Godkjenning av referat fra møtet 11. november 2019 
Godkjent 

 
Nye saker 
57/19 Hvordan arbeider Vestre Viken for å tilrettelegge for at alvorlig syke barn som 

trenger sykehustjenester i større grad kan være hjemme? 
Avdelingssjef Mariann Hval informerte Brukerutvalget om dette arbeidet. Barne- og 
ungdomsavdelingen er en kompleks avdeling med alle type diagnoser hos pasienter 
fra 0-18 år. Avdelingen har 200 ansatte og 23 sengeposter. I tillegg har nyfødtintensiv 
17 senger. Barnelegene har ambulerende tjeneste på andre lokasjoner i Vestre 
Viken. I tillegg er det dialog med andre fagfolk i foretaket, blant annet ved 
videooverføring. Det bistås også med transport innad i Vestre Viken og til OUS. 
 
Viktige grep for å følge opp barn hjemme: 

- Omlegging av tilbudet fra døgn til dagbehandling 
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- Det legges til rette for oppfølging hjemme, i samarbeid med familie, palliativt 
team DS og kommunene. 

- Kapasitetsutfordringer kan imidlertid oppstå på grunn av ulike uforutsette 
hendelser, som behov for øyeblikkelig hjelp, beredskap, kompetanse osv. 

- DS har ikke etablert avansert hjemmesykehus, bla. pga. avstander, 
kompetanse, økonomiske rammer. 

 
Om utviklingen; Det er utfordringer i Vestre Viken pga. avstander. Samtidig kan 
teknologien bidra til tilrettelegging. Det må også fokuseres på rett ressursbruk. 
 
Det ble spilt inn fra Brukerutvalget at utvikling av pakkeforløp for barn er en 
anledning til å fastsette føringer for godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, 
kommunene og familier til syke barn. Det ble også gitt tilbakemelding om at for 
generelle nasjonale styringssignaler gjør et det ikke avsettes nok ressurser til 
hjemmesykehus. Det må også satses på høy kompetanse i kommunene. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen. Brukerutvalget vil følge opp utviklingen på 
barne- og ungdomsavdelingen i 2020. 
 

58/19 Pasientombudet har ordet  
Pasientombud Anne Lene Egeland Arnesen hadde følgende orienteringer: 

- Pasient- og brukerombudet har hatt møte med pasientene ved ARA 
Konnerud i forbindelse med avvikling av daggruppetilbudet etter avsluttet 
døgnbehandling.  Det er klart at rehabilitering rus i stor grad er en kommunal 
oppgave, men det er åpenbart at kommunikasjonen og informasjonen ut til 
de pasientene ved ARA Konnerud som er berørt, ikke har vært god og tydelig 
nok.  Det er viktig at avdelinger og seksjoner gir entydig informasjon og 
bruker tid på individuelle vurderinger og redegjør for den enkeltes 
handlingsalternativer når et tilbud avvikles.  

- Det er flere saker den siste tiden knyttet til Medisin 2 ved Drammen 
sykehus.  Pårørende og pasienter beskriver sommeren 2019 som kaotisk 
med manglende omsorg og ivaretakelse.  Flere pårørende forteller at de ikke 
var trygge på at pasienten ble godt ivaretatt under innleggelsen og var derfor 
til stede i avdelingen hele tiden.  Ombudet har deltatt på flere møter med 
Drammen sykehus, og pasienter og pårørende har fått unnskyldninger, men 
ombudet forventer at pasienterfaringene blir brukt aktivt inn i et 
forbedringsarbeid og i en risikovurdering slik at framtidige pasienter ikke 
opplever det samme.  

- Det registreres en økning i antall avslag på henvisninger til Drammen DPS, jf 
også oppslag i DT om fastlegenes beskrivelse av Drammen DPS.  Ombudet 
mener bildet er mer nyansert enn det fastlegene beskriver, og vi vet det er 
fokus på dette ved Drammen DPS, men det må bli et bedre og tettere 
samarbeid med fastlegene, og avslagene må angi reelle handlingsalternativer 
for pasientene slik at de ikke utelukkende føler seg avvist.  

 
Brukerutvalget takker for orienteringen. 
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59/19 Brukerutvalget i 2019 
Brukerutvalget hadde en dialog rundt bordet der det blant annet var et ønske om å 
få opp områder utvalget kan bli bedre på.  

 
Arbeidsformer for Brukerutvalget vil bli drøftet med ny leder i 2020. 

 
60/19 Årlig melding 

Brukerutvalget diskuterte utkastet til årlig melding som Toril Krogsund har sendt ut. 
Det ble gjort diverse justeringer i dialogen og utkast til melding vil arbeides vider 
med og ferdigstilles i starten av 2020. 
 
Brukerutvalget kommer tilbake til saken. 

61/19 Budsjett 2020 
Økonomisjef Sheryl Swenson orientere om budsjettet for 2020. Det går 
gjennomgående godt økonomisk på foretaksnivå. Det er imidlertid utfordringer i 
flere av klinikkene.  
 
Vestre Viken blir trukket for telefonkonsultasjoner og nye behandlere i somatikk. 
Dette gir en budsjettutfordring, da det er usikkert om Vestre Viken klarer å skaffe 
tilsvarende inntjening. Negative prisendringer for enkelte klinikker dekkes av 
fellesøkonomi for å styrke klinikkene.  For øvrig styrkes somatikken, bla. ved friske 
midler til DS og BS. Det gis også friske midler til KMD.  
 
Øvrige satsingsområdet er kompetansekartleggingsprogram, 
vekter/sikkerhetstjeneste, videreutdanning spesial sykepleiere mm. 
 
Brukerutvalget uttrykte bekymring for at økonomiske utfordringer i klinikkene kan gå 
ut over pasientbehandlingen. Utvalget ønsker også en tilbakemelding underveis i 
2020 der det orienters om den økonomiske situasjonen. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen.  
 

62/19 Kontinuerlig forbedring 
Orientering fra kvalitetssjef Hanne H. Juritzen og spesialrådgiver Berit Marie Flønæs, 
Helsefagavdelingen. 
 
Programmet Kontinuerlig forbedring ble vedtatt av foretaksledelsen i mai 2019. 
Forbedring skal være en del av arbeidshverdagen.  
Ansatte som har deltatt i forbedringsarbeid gir tilbakemelding om at arbeidet er 
nyttig og blant annet bidrar til endret klinisk praksis. Det er viktig å tenke nytt for å 
møte utfordringene i fremtidens helsetjeneste.  Arbeidet med kontinuerlig 
forbedring skal tilrettelegge for å kunne møte disse utfordringene, som: 

- Stor variasjon  
- For mange utilsiktede hendelser  
- Retningslinjer følges ikke  
- Over- og underbehandling osv. 
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Det er allerede flere eksempler på resultater fra dette forbedringsarbeidet, blant 
annet når det gjelder bruk av behandlingsplan, rett selektering for å få optimal 
fødselshjelp og reduksjon av trykksår. 
 
Det pågår nå opplæring i programmet, både ved e-læring, «agenter», helhetlig 
lederoppfølging osv. Brukerutvalget etterspurte muligheten til å kunne gjennomføre 
e-læringskurs ved at det sendes en lenke. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen. 
 

 Eventuelt 
• Orientering om styresak – oppnevning av nye medlemmer i Brukerutvalget. 

Elisabeth Kaasa opplyste om at det ble meldt inn mange gode kandidater og 
det er nå satt sammen et utvalg det det også har blitt tatt hensyn til 
organisasjonstilhørighet, geografi osv. 
 
Følgende nye medlemmer er foreslått oppnevnt til Vestre Vikens 
Brukerutvalg for perioden 2020-2021: 
 
• Gudrun Breistøl, FFO Akershus (ny) 
• Mark Miller, FFO Akershus (ny) 
• Rune Kløvtveit, FFO Buskerud (ny) 
• Elisabeth Schwencke, FFO Buskerud (reoppnevning) 
• David C. Hemmingsen, Kreftforeningen (ny) 
 
Oppnevning av nye medlemmer til Brukerutvalget behandles i styremøte 16. 
desember.  

 
• Elisabeth Schwencke orientere om oppfølgingen av manglende praktisk 

bistand for pasienter ved billeddiagnostikk ved Drammen sykehus. Saken vil 
følges opp videre. 
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Referat 
 

Møte: HAMU Tilstede: Eli Årmot, Stein-Are Agledal, Finn 
Egil Holm, Kirsten Hørthe, Wes Caple 
(for Narve Furnes), Tom Frost, 
Henning Brueland, Roald Brekkhus, 
John Egil Kvamsøe, Gry L 
Christoffersen, Anita Gomnæs, 
Hanne Juritzen, Sine Kari Braanaas, 
Harald Baardseth (for Joan Nygard) 
 

Møtedato: 12.desember 2019 
Tidspunkt: Kl.13-14.15 
Sted: Møterom Tyrifjord 
Møteleder:  Tom Frost 

Referent: Cecilie Søfting Monsen Forfall: Lisbeth Sommervoll; Narve Furnes, 
Joan Nygard, Brit Helen W. Bøhler 

 
Agenda: 
Se utsendt saksliste 
 

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

Godkjent  
 

 Godkjenning av referat fra 28.november 2019 
Godkjent uten kommentarer 
 

 Tema – Evaluering etter «revitalisering av HAMU» 
Diskusjonspunkter: 

• Hvilke saker skal/bør behandles i HAMU? 
• Hvordan bør vedtakene i HAMU saker være?  

o Forpliktelser/ forventinger fra HAMU sin side til videre 
oppfølging og håndtering 

• Tema saker – er dette ønskelig videre? Forslag til tema? 
 
TEMASAKER 
HAMU konkluderer med at temasaker opprettholdes. Det skal være temaer 
som handler om arbeidsmiljømessige konsekvenser. HAMU skal være et 
proaktivt organ. 
Forslag til tema som kom i diskusjonen: 
 Hvordan få organisasjonen til å forplikte seg 
 Kompetansesammensetting fremover 
 Kompetanseheving i AMU 
 Sykefravær 
 Hvordan ser det ut innenfor konkrete yrkesgrupper i forhold til hva som 

er arbeidsmiljømessige utfordringer? Hva bringer «uhelse»? 
 Trusler, sikring – risikobildet i Vestre Viken 
 Skader på arbeidsplassen 
 Heltidskultur – videre arbeid 
 Hvilke arbeidsmiljøutfordringer ser vi frem i tid? 
 Alvorlige hendelser - Læring på tvers.  
 AML brudd 
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Vestre Viken går inn i en krevende periode med bygging av nytt sykehus med 
nye arbeidsformer; det vil da være helt nødvendig med temasaker for å få 
diskutert fordeler og ulemper. 
 
HAMU skal fungere som et rådgivende organ for administrerende direktør.  
 
SAKSBEHANDLING I HAMU 
Forslag om å lage egen mal for HAMU saker som i tillegg til dagens mal også 
spesifikt ivaretar: 

• Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
• Hovedverneombudet uttalelse 

 
VEDTAKSFORMULERINGER I HAMU 
Alle vedtak skal være aktive vedtak. 
Vedtakene skal ha mer skriftlighet og det skal gjøres rede for hvilke 
tilbakemeldinger/ tilbakerapportering som ønskes til HAMU. 
 

25/2019 Budsjett 2020 
Presentasjon av saken v/ økonomisjef Sheryl Swenson (vedlagt 
møtereferatet). 
 
Kommentarer fra foretakshovedverneombudet: 
Etterlyser noe mer involvering av vernetjenesten på nivå 4. 
Ekstern innleie 
Uttrykker bekymring knyttet til bruken av ekstern innleie. Dette er særlig 
knyttet til sommerferieutvikling. Det må i større grad benyttes egen ansatte 
både for å styrke heltidskravet og for å innfri god HMS og Pasientsikkerhet.  
Det må legges til grunn analyse som vurderer om kostnader knyttet til å bruke 
stimuleringstilskudd kontra ekstern innleie vil være bedre både økonomisk og 
kvalitetsmessig. Dette området må også vurderes i arbeidet med 
ressursstyring. 
 
Sikkerhet i Sykehus 
Det er bra at det settes av midler i 2020, men som det beskrives er dette på 
langt nær nok. I arbeidet med å lage handlingsplaner etter 
Sikringsrisikoanalysen, må tiltakene legges inne i økonomiske planer på kort 
og lang sikt. 
 
Andre innspill 
Representanter for arbeidsgiversiden kunne tenke seg en enda tidligere 
involvering i budsjettarbeidet. Det foreslås å sette opp et planmøte allerede i 
mars/april selv om rammene da ikke er kjent.  
 
Det er bekymring ute i organisasjonene for at budsjettet er for stramt i forhold 
til tiltak og arbeidsmiljømessige konsekvenser. Dette krever at de lokale 
AMUene er tett på.  
 
Samarbeid mellom organisasjonene, vernetjeneste og arbeidsgiversiden er 
viktig hele veien. Tilbakerapportering til det lokale AMU regelmessig om 
status på tiltak som er iverksatt er nødvendig. 
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Vedtak 
1. HAMU konstaterer at budsjettprosessen er gjennomført i tråd med 

forutsetningene om bred medvirkning i samsvar med vedtatt 
budsjettprosedyre. 

2. HAMU registrerer at det i flere klinikker foreligger risikovurderinger 
som krever tiltak innenfor arbeidsmiljøområdet. HAMU forutsetter at 
klinikk AMU’ene følger opp dette i løpet av budsjettåret gjennom aktiv 
bruk av risikovurderinger og tiltak knyttet til risikoområder. 

 
26/2019 Representasjon HAMU/ AU 2020 

Vedtak: 
Forslag til representasjon i HAMU og arbeidsutvalget (AU) 2020 vedtas i 
henhold til vedlagt forslag. 
 

27/2019 Møteplan HAMU 2020 
Vedtak 
Forslag til møteplan HAMU 2020 vedtas i henhold til vedlagt forslag.  
Møtet i desember 2020 forsøkes å utsettes noe på grunn av budsjettarbeid og 
frister. 
 

 Orienteringer 
 Orientering fra foretakshovedverneombudet 

Er nå tilbake som 100% FHVO fra 1.januar 2020 – går ut av rollen i VVNSD. 
Nytt hovedverneombud skal inn i VVNSD. 
 

28/2019 Faste skriftlige orienteringer 
1. Orientering fra bedriftshelsetjenesten 
2. Orientering om AML-brudd 
3. Orientering om sykefravær 
4. Årshjul 2020 HAMU 
5. Referat fra lokale AMU 

 
BEDRIFTSHELSETJENESTEN 
Roald Brekkhus fra bedriftshelsetjenesten orienterte kort om deres arbeid i 
Vestre Viken siste måned.  
 
Innspill fra FHVO 
Det er ønske om å få en oversikt over utviklingen og eventuelle «trender» 
innenfor enkelte saker – for eksempel rusbruk, seksuell trakassering.  
Dette bør stå i en samlet oversikt i årsrapporten fra BHT/ HMS.  

• HAMU ber arbeidsutvalget se på muligheten for å utarbeide en 
oversikt over hva som finnes av saker.  

 
AML BRUDD  
HAMU bemerker at årsaker til brudd nå er brutt ned; spesielt bruken av årsak 
«Annet». Dette ses på som svært positivt. 
 
Vedtak: 
HAMU tar de fremlagte sakene til orientering. 
 

 



Styrets arbeid 2020 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre orienteringer/merknader 
 

*Mandag 
        27. januar  
       (ved behov) 

   

Mandag   
24. februar 

 
Møtested: 
Drammen 

 
 

- Årlig melding 2019 
- Virksomhetsrapport pr 31. januar –  

o Økonomi 
o Bemanning 
o Pakkeforløp 
o Utilsiktede hendelser  
o Korridorpasienter  
o AML-brudd 

-  
-  

- Styreprotokoll fra styremøte i 
HSØ 19. desember  

- Foreløpig styreprotokoll  
HSØ 5. februar 

- HAMU 4. februar og SKU 11. 
februar 

- Brukerutvalg 13. januar og 
11. februar 

- Styrets arbeid 2020  

Tema: 
• Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–

2023 
• Pasientsikkerhet og kvalitet  

 
Andre orienteringer: 
• Orientering Nytt sykehus Drammen 

Onsdag  
26. feb 

Gardermoen 

-  -  Foretaksmøte – februar 
Styresamling i regi av HSØ 
OBD 2020 

Mandag  
30. mars 

 
Møtested: Bærum 

- Virksomhetsrapport februar kort/PPT 
vedlegg 

- Oppdrag og bestilling 2020 
- Årsberetning/årsregnskap 2019 
- ØLP 2021 -2024 
- Prokura  

- Foretaksprotokoller 26. 
februar  

- Foreløpig protokoll fra 
styremøte i HSØ 12. mars 

- Brukerutvalg16. mars 
- Styrets arbeid 2020 

Tema:  
• ØLP orientering om forutsetninger for 

2021 - budsjettprosessen 
• Rammeverk for virksomhetsstyring 
• Risikostyring  
• Rullering  - Strategisk plan   

 
Andre orienteringer: 
• Orientering fra Bærum sykehus  
• ADs møte med venneforeningene – 

tilbakemelde til styret 
• Orientering Nytt sykehus Drammen 

 
•  

Mandag  - Virksomhetsrapport mars  - HAMU 31. mars og SKU 14. Tema:  



Styrets arbeid 2020 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre orienteringer/merknader 
27. april 

Møtested: 
Ringerike 

 

- ØLP 2021 -2024 
-  Ledelsens gjennomgang 
-  

april 
- Brukerutvalg- 16. april 
- Foreløpig styreprotokoll l 

HSØ  29.-30 april 
- Styrets arbeid 2020 

• Teknologi 
• Forskning/innovasjon 
 
Andre orienteringer: 
• Orientering om årets lønnsforhandlinger? 
• Orientering fra Ringerike sykehus 
• Orientering Nytt sykehus Drammen 
•  
•Pasientombudene i Akershus og Buskerud – 
årsmelding 2019? 

*Mandag 
 25. mai  

(ved behov) 
 

 
 

-   

 
 
 

Onsdag 
15. juni 

 
Møtested: 
Drammen 

Virksomhetsrapport mai - kort PPT 
Virksomhetsrapport 1. tertial  

Eksterne tilsyn pr 1. tertial  
Ledernes ansettelsesvilkår 2020 
Styrets møteplan 2020 
 

- Foretaksprotokoll VV?  
- Vedtekter Vestre Viken? 
- Brukerutvalg 8. juni 
- HAMU 2. juni 
-  SKU 9. juni  
- Styrets arbeid 2020 

 

Tema:  
• Sykehus i nettverk 
• Kompetanseplanlegging/kartlegging 
 
Andre orienteringer: 
Orientering fra Drammen sykehus 
Orientering Nytt sykehus Drammen 
 

*Mandag  
31. august 

(ved behov)  
 

   

Mandag 
21. september 

Møtested: 
Kongsberg  

 
 

Virksomhetsrapport 2. tertial 
 

- Protokoll fra styremøte i 
HSØ 25. juni og 20. august 

- Tilleggsdokument for 
Oppdrag og bestilling 
2020?  

- Brukerutvalg 7. september 

Tema:  
• Arbeidsmiljø/sommerferieavviklingen 
Dialog med brukerutvalget 
• Mulig budsjettseminar:  Budsjett 2021 
 
Andre orienteringer: 



Styrets arbeid 2020 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre orienteringer/merknader 
- HAMU 1.  september og 

SKU 8. september 
- Styrets arbeid 2020 

• Orientering fra Kongsberg sykehus 
• Orientering Nytt sykehus Drammen 

Mandag 
26. oktober 

Møtested: 
Blakstad 

Virksomhetsrapport september 
kort/PPT vedlegg 
 

- Brukerutvalg 12. oktober 
- Foreløpig protokoll fra 

styremøte i HSØ 22.  
oktober 

- Styrets arbeid 2020 

Tema:  
• Samhandling med 

kommunene/primærhelsetjenesten 
 
Andre orienteringer: 
• Orientering fra PHR 
• Orientering Nytt sykehus Drammen 

Mandag 
16. november 

Møtested: 
Drammen 

 
 

- Virksomhetsrapport oktober Brukerutvalg 9. november 
SKU 10. nov og HAMU 3. 
november 

- Styrets arbeid 2020 
 

 
Andre orienteringer: 
• Orientering fra KIS 
• Orientering Nytt sykehus Drammen  
• Budsjett 2021  
Styreevaluering 2020 

Mandag 
14. desember 

 
Møtested: 
Drammen 

 

- Virksomhetsrapport november 
kort/PPT vedlegg 

- Budsjett og mål 2021 
- Oppnevning av nye representanter 

og leder i Brukerutvalget? 

Foreløpig protokoll fra 
styremøte i HSØ 25. -26. 
nov Brukerutvalg 9. 
desember 

- HAMU og SKU 3. desember 
- Styrets arbeid 2020/2021 

Tema:  
• ? 
 
Andre orienteringer: 
• Orientering Nytt sykehus Drammen  
Julemiddag 

 -   Dialogmøte med kommunene 2020  
30. november  

2021 -  - Foreløpig protokoll fra 
styremøte i HSØ 17. 
desember 
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