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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   25. februar  
Møtetid:   kl. 12 - 17 
Møtested:   Bærum sykehus, styrerommet 
 
PROGRAM    
 
 
Kl.12.00 – 17.00 Behandling av styresaker og andre orienteringer 
    
 
 
 
Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet.  
 
Ved forfall vennligst gi beskjed til: 
 
Styresekretær: Elin Onsøyen 
Telefon: 958 12 504 
E-post:  
elin.onsoyen@vestreviken.no 
 

Alternativt til: 
 
Cecilie Søfting Monsen 
Telefon: 928 64 147  
E-
post: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no 
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For styreleder Torbjørn Almlid 
 
Elin Onsøyen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til: Styret ved Vestre Viken  
Dato utsendt:18. februar 2019 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 1. 2019 
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Saksliste: 
 
GODKJENNINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
 Møteinnkalling styremøte 25. februar 
 

4/2019 
Godkjenning av styreprotokoll 21. januar 2018 
Vedlegg:  

1. Foreløpig møteprotokoll 21. januar 2018 
 

 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 

5/2019 

Årlig melding 2018 
Vedlegg:  

1. Årlig melding 2018 
2. Årsmelding fra brukerutvalget 

6/2019 

Oppdrag og bestilling 2019 
Vedlegg:  

1. Oppdrag og bestilling 2019 for Vestre Viken HF 
2. Styringsmål 2019 HSØ  
3. Styringsmål 2019 HOD 

7/2017 

Strategiplan 2019 -2022 
Vedlegg:  

1. Strategiplan 2019-2022 med vedlagt ensides oppsummering: 
a. Teknologistrategi  
b. Kompetansestrategi 
c. HMS-strategi 
d. Innovasjonsstrategi 

8/2019 
Virksomhetsrapport pr 31. januar  
Vedlegg:  

1. Virksomhetsrapportering PPT-presentasjon 
ORIENTERINGER 
   
9/2019 

Orienteringer 
Vedlegg: 

1. Brukerutvalg referat 21. januar  
2. Foreløpig styreprotokoll HSØ 31. januar 
3. Brukerutvalg referat 11. februar 
4. Sentralt kvalitetsutvalg referat 12. februar 
5. Foretaksprotokoll Vestre Viken HF 13. februar 
6. Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 15. februar 
7. Styrets arbeid 2019  

 ANDRE ORIENTERINGER 

 • Bærum sykehus v/ klinikkdirektør Jardar Hals 
 

EVENTUELT 

 

Styreevaluering 2018  
Viser til styreinstruks for Vestre Viken HF 2018-2020 i pkt 5 : 
Det skal årlig foretas en egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform.  

  
 



 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

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

 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
Godkjenning av møteprotokoll fra 21. januar 2019 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 4/2019 25.02. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møteprotokoll fra styremøte 21. januar godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 18. februar 2019 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg:   1. Foreløpig møteprotokoll 21. januar 2019 
 

 
 
 

 

Dato: 18. februar 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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 Dato: 21. januar 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Styremøte 

Dato: 21. januar 2019 

Tidspunkt: Kl. 16 – 17.50 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder  
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder  
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem – på video 
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem  
Erik Hauge Engebretsen   Styremedlem - vara 
Harald Bergan   Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
 
Brukerrepresentant Toril Krogsund deltok som observatør med møte og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør 
Kari Jussie Lønning Direktør kompetanse 
Halfdan Aass Direktør fag 
Mette Lise Lindblad Direktør økonomi  
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og kommunikasjon 
Cecilie B. Løken Direktør teknologi 
Rune A. Abrahamsen Prosjektdirektør 
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. 
Protokollfører: Elin Onsøyen 
 
 
Godkjenningssak 



 
 
 

2 
 

 
Sak 1/2018 Godkjenning av styreprotokoll for 17. desember 2018 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra styremøtet 17. desember 2018 godkjennes. 
 
 
Beslutningssak 
 
Sak 2/2019 Forprosjekt nytt sykehus i Drammen 
 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken. 
 
Oppsummering: 
- Forprosjektet for nytt sykehus i Drammen danner et godt grunnlag for å sikre befolkningen i 
opptaksområdet et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering 
innen både somatikk og psykisk helsevern og rus.  
Forprosjektet inneholder detaljerte beskrivelser av innholdet i det nye sykehuset og selve 
prosjektet. Sykehusets struktur og logistikk, både vertikalt og horisontalt, er utviklet for fleksibilitet 
i videre prosjektutvikling fram til byggestart og for fremtidig ombygging og utvidelse. Totalt areal 
er i forprosjektet 122.000 m². Det er også tilrettelagt for en mulig utvidelse av sykehuset på 
relevante steder med tanke på funksjon på ca. 40.000 m². 
Nytt sykehus etableres i et kommunikasjonsknutepunkt med god offentlige kommunikasjon, både 
med hensyn til nærhet til jernbane og buss. Tomten legger til rette for etablering av gode utearealer 
med gangstier og grøntareal for både sykehusets pasienter, besøkende, ansatte og byens beboere. 
- I dette prosjektet legges det til rette for god samhandling med de andre behandlingsstedene i 
helseforetak, med andre sykehus og kommunehelsetjenesten. Helseparken, som etableres nær 
sykehuset, legger et godt grunnlag for å understøtte og videreutvikle samarbeidet mellom 
sykehuset og kommunale helsetjenester, utdanningsinstitusjoner og annen helserelatert næring. 
Prosjektet har hatt en god og omfattende medvirkning fra medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud 
og brukerrepresentanter som har deltatt i 25 fokusgrupper. Disse fokusgruppene har arbeidet med 
utforming av funksjonsløsninger for det nye sykehuset. 
Investeringskalkylen viser 291 millioner kroner høyere enn styringsrammen på like under 10 
milliarder kroner som er fastlagt i mandatet. Den siste tiden har det vært samarbeid med Drammen 
kommune for å finne løsninger på infrastrukturen i området rundt sykehustomta på Brakerøya. 
Dette er nå landet, og avviket mellom investeringskalkylen og den fastlagte styringsrammen er 
forutsatt å kunne dekkes inn av følgende tiltak: 

• Bidrag fra Buskerudbypakke 2  
• Deling av infrastrukturkostnader med Drammen Helsepark  
• Redusert omfang og kvalitet på infrastruktur  
• Momsfradrag ved at Drammen kommune står som byggherre av offentlig infrastruktur 

Oppsummering av drøfting i saken: 
 
Styret kommenterte blant annet disse punktene i drøftingen: 

• Prosjektet er godt bearbeidet innen kostnadsrammen 
• Tomtevalget er framtidsrettet i et samfunnsperspektiv 
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• Ansattes representanter er bekymret for dimensjoneringen – flere senger og større areal 
ønskelig 

• Styret ønsker å følge opp Mottaksprosjektet  
• Det er krevende effektiviseringskrav for hele organisasjonen i årene som kommer 
• Ny teknologi og innovasjon må tas i bruk, og det er mulig å teste ut i småskala før innflytting  
• Organisasjonsutviklingen må starte nå 
• Vedtak om nytt sykehus gir mulighet for å få til nettverksamarbeid mellom sykehusene  
• Kulturbygging i foretaket og endring i organisasjonen blir viktig fram mot innflytting i nytt 

sykehus 
• Brukerutvalget er glad for vedtak da pasientene har ventet lenge på nytt sykehus og nytt 

sykehus gir mulighet for samkjøring mellom sykehusene 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret tar forprosjekt for nytt sykehus i Drammen til etterretning og anbefaler  
Helse Sør-Øst RHF å legge rapporten til grunn for gjennomføring av prosjektet. 

2. Det forutsettes at kostnadsrammen på 9 966 MNOK (prisnivå 2017 kroner) opprettholdes 
og at avviket mellom investeringskalkylen og den fastlagte styringsrammen dekkes inn av 
angitte tiltak.  

3. Styret gir sin tilslutning til oppdatert økonomisk langtidsplan 2018 og Delrapport økonomi. 
4. Styret ber administrerende direktør arbeide med å implementere forutsetningene i 

gevinstrealiseringsnotatet, slik at de økonomiske forutsetningene for utbyggingen sikres. 
Styret ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen. 

5. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
 

1. Styret tar forprosjekt for nytt sykehus i Drammen til etterretning og anbefaler  
Helse Sør-Øst RHF å legge rapporten til grunn for gjennomføring av prosjektet. 

2. Det forutsettes at kostnadsrammen på 9 966 MNOK (prisnivå 2017 kroner) opprettholdes 
og at avviket mellom investeringskalkylen og den fastlagte styringsrammen dekkes inn av 
angitte tiltak.  

3. Dokumentasjonen i denne styresaken viser med all tydelighet at bygging av nytt sykehus i 
Drammen er et stort og krevende økonomisk løft for Vestre Viken HF. Styret konstaterer at 
det forutsettes vesentlige effektiviseringer, omstillinger og innovasjon i hele organisasjonen 
både før sykehuset er innflyttingsklart og i årene etterpå. Det er viktig at dette er godt 
forankret og erkjent i hele organisasjonen.  

4. Styret legger til grunn at foretakets samlede kapasitet blir optimalt utnyttet etter at nytt 
sykehus  i Drammen er bygd slik at kapasitetsutfordringer håndteres i sykehusnettverket. 

5. I tilknytning til Strategisk plan 2019 -2022 ber styret om at det etableres en helhetlig plan 
for effektivisering, omstilling og innovasjon for å møte forutsetningene i foreliggende 
styresak og underliggende dokumenter. Styret legger til grunn oppdatert økonomisk 
langtidsplan.  

6. Styrets vedtak meddeles Helse Sør-Øst RHF. 
 

Protokolltilførsel fra de ansattes representanter i styret (Harald Bergan, John Egil Kvamsøe og Erik 
Hauge Engebretsen): 
 
Erfaringene fra Ahus og Østfold tilsier at planlegging av sykehus med høy utnyttelsesgrad (90 % 
gjennomsnittlig beleggsprosent i sengeavdelinger, 240 dager og 10 timer per dag for andre rom)  
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innebærer risiko for pasientbehandlingen, både direkte og i form av suboptimale arbeidsforhold for 
de som skal stå for behandlingen. Vi påpeker at aktivitetsøkningen fra 2013-2017 allerede har vært 
større enn forutsett.  Psykisk helse og rus er spesielt utsatt, i det all spesialisert behandling skal 
foregå på ett sted. Vi har gjentatte ganger i løpet av planleggingen påpekt risikoen for 
underdimensjonering av nytt sykehus i Drammen. Vi registrerer at HSØ har vedtatt at fremtidige 
sykehus i regionen skal bygges med ordinær utnyttelsesgrad. 
 
 
Orienteringer 
 
Sak 3/2019 Orienteringer 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 

 
Andre orienteringer 

• PHT – oppfølging av sak 56/2018 pkt 4 Fremtidig organisering av prehospitale 
tjenester. Nærmere redegjørelse kommer i styremøte 25. februar 

• Økonomisk resultat 2018 
• Strategisk plan 2019 -2022 

 
 
Eventuelt 
Ingen saker under dette punktet. 
 
 
 
Drammen 21. januar 2018 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
 
           
 
Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
 
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
 
Harald Bergan   Erik Hauge Engebretsen  John Egil Kvamsøe 



 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

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

 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
Årlig melding 2018 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 05/2019 25.02. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding 2018 for Vestre Viken, med de endringer som 
fremkom i styremøtet. 
 
 
 
 

Drammen, 18. februar 2019 
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dato: 18.  februar 2019 
Saksbehandler: Cecilie S. Monsen 
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http://www.vestreviken.no/


 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

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

 

 
 
Bakgrunn  
Ifølge § 14 i vedtektene for foretaket skal styret i Vestre Viken hvert år sende en melding til 
Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets rapport for foregående år og styrets plandokument for 
virksomheten. Frist for Årlig melding 2018 er 1. mars 2019. Meldingen utarbeides etter mal 
gitt av Helse Sør-Øst RHF. 
 
Årlig melding fra helseforetakene danner grunnlag for Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF til 
Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Saksutredning  
I tillegg til innledning inneholder Årlig melding to deler: 

• Rapporteringsdel (del II) hvor det rapporteres på hvordan helseforetaket har svart opp 
mål for 2018 i ”Oppdrag og bestilling” og øvrige bestillinger/pålegg gitt i foretaksmøter. 

• Styrets plandokument (del III) skal være av strategisk og overordnet karakter og vise 
hovedtrekkene i fremtidig drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av det 
regionale foretaket som eier. 

 
En foreløpig rapportering (del II) ble avgitt til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 20. januar 2018.  
 
Årlig melding forutsettes utarbeidet med medvirkning fra ansattes representanter og 
brukerutvalget.  Prosess ved utarbeidelse av Årlig melding 2018 er gjennomført i henhold til 
følgende plan: 
 

 
 
 
 
 

u 47/2018 
Mal årlig 
melding 
fra HSØ  

 

20.01.19  
Del II/ 

Rapport-
del 

sendes 
HSØ for 
RHF’s 
årlige 

melding 

04.02.19 
Gjennom-
gang med  

stabs-
ledelsen 

07.02.19 
Gjennom-
gang med 

tillitsvalgte 
/ verne-
tjeneste 

11.02.19 
Gjennom-
gang med 
Bruker-
utvalg 

12.02.19 
Gjennom-
gang med 
foretaks-
ledelsen 

25.02.19 
Styre-

behandling 

01.03.19 
Endelig 

frist for å 
oversende 

til HSØ 
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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. 

 

Utkastet til Årlig melding 2018 for Vestre Viken er gjennomgått med de foretakstillitsvalgte og 
foretakshovedverneombud i dialogmøte, og det er mottatt innspill som er innarbeidet i 
dokumentet.  
 
Brukerutvalget har fått gjennomgått utkastet med mulighet til å fremme innspill. 
Brukerutvalgets årsmelding for 2018 er for øvrig vedlagt Årlig melding. 
 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Styret får nå vedlagte Årlig melding for 2018 til behandling.  
 
Plandelen bygger på tidligere utarbeidede planer i Utviklingsplan 2035, Økonomisk langtidsplan 
og vedtatt budsjett og mål for 2018, i tillegg til de regionale føringer om mål og årlig oppdrag. 
 
Årlig melding for 2018 er utarbeidet i samsvar med eiers føringer. Etter styrets behandling vil 
meldingen bli sendt inn til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars 2019. 
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret vedtar det fremlagte forslag til 
Årlig melding 2018 for Vestre Viken, med de endringer som eventuelt fremkommer under 
styrets behandling av meldingen. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Årlig melding 2018 
2. Årsmelding fra brukerutvalget 
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VESTRE VIKEN HF 
 

ÅRLIG MELDING 2018 
 

til Helse Sør-Øst RHF 
 

Drammen, 28. februar 2019 
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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1. INNLEDNING 

1.1. Vestre Viken HFs oppgaver og organisering 
 
Vestre Viken helseforetak ble opprettet 1. juli 2009. Vestre Viken yter spesialiserte 
helsetjenester til befolkningen i 26 kommuner fordelt på 4 fylker.  Prehospitale tjenester 
ytes også, med unntak av prehospitale tjenester for kommunene Asker og Bærum som 
fortsatt utføres av Oslo universitetssykehus.  
 
Foretaket er organisert med 8 klinikker samt sentrale stabsavdelinger. Fire klinikker er 
organisert med utgangspunkt i de fire somatiske sykehusene, mens fire klinikker – 
klinikk for henholdsvis medisinsk diagnostikk, psykisk helse og rus, prehospitale 
tjenester og intern service – er organisert ut fra funksjoner på tvers av lokasjonene. 
Organisasjonskartet fremgår av figuren nedenfor.  
 

 
 
Den somatiske aktiviteten er fordelt på Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike 
sykehus med Hallingdal sjukestugu. Aktivitet innen psykisk helse og rus fordeler seg 
mellom sykehusavdelinger som ligger på Blakstad og 5 distriktspsykiatriske sentre. 
Virksomheten ved psykiatrisk avdeling Lier og psykiatrisk avdeling Blakstad ble 1. mars 
2018 slått sammen og samlokalisert på Blakstad.   (Asker, Bærum, Drammen, Ringerike 
og Kongsberg DPS), Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, samt Avdeling for rus og 
avhengighet med 5 lokasjoner.  
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Vestre Viken hadde gjennomsnittlig 9441 ansatte i 2018. Tallet inkluderer alle som 
hadde gyldig arbeidsavtale med foretaket (inkluderer også timelønnede). Brutto 
månedsverk har i gjennomsnitt vært 7175.  
 
Involvering av ansatte i virksomheten skjer gjennom foretakets tillitsvalgte og 
verneombud på alle nivåer. De er valgt av organisasjonene innenfor avtalt ramme. 
Involvering skjer gjennom informasjon, drøfting og forhandlinger.  
 
Brukerutvalget i Vestre Viken har i 2018 arbeidet i henhold til mandatet, som er i 
samsvar med regionale føringer. Årsmelding fra Brukerutvalget er vedlagt. 
 
Ungdomsrådet i Vestre Viken ble etablert i 2015. Det skal bidra til god 
brukermedvirkning for ungdom som er pasienter i helseforetaket - på ungdoms 
premisser, både med tanke på fysiske og psykiske helseutfordringer. Ungdomsrådet har 
hatt aktivitet hele driftsåret 2018.  

 

1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
 
Vestre Viken legger eiers visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag til grunn for sin 
virksomhet. 
Visjonen er: ”Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, 
uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi” 
 
Verdigrunnlaget er de tre nasjonale verdier for helsetjenesten: 

• Kvalitet 
• Trygghet 
• Respekt 

 

1.3. Mål for Vestre Viken HF i 2018 
 
Mål for foretaket formidles fra det regionale foretaket gjennom Oppdrag og bestilling. 
Styret vedtar budsjett og mål som 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 å bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet. 
 
De overordnede mål for 2018 har vært: 
1.  Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2.  Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3.  Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
  
 

1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll 
 
Forskrift Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten trådte i kraft 1. 
januar 2017. Vestre Viken har fulgt opp denne. Kvalitetssystemet i Vestre Viken er i 
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samsvar med kravene i denne forskriften og med Forskrift om systematisk helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid.  Hensikten med kvalitetssystemet er å sikre god styring og kontroll 
med virksomheten. Det gjennomføres Ledelsens gjennomgang (LGG) en gang årlig for å 
vurdere om system for internkontroll er virksomt, hensiktsmessig og effektivt. 
Klinikkene vurderer på avdelings- og klinikknivå om elementene i kvalitetssystemet 
fungerer som forutsatt. På foretaksnivå sammenfattes klinikkenes LGG-rapporter og det 
gjøres en overordnet risikovurdering om elementene i kvalitetssystemet er i henhold til 
krav og interne behov.  
 
Internkontroll inngår i administrerende direktørs organisering av 
virksomhetsstyringen. Det legges årlig en plan for overordnede revisjoner. Planen 
bygger på resultater i kvalitetssystemet og kilder er avvik, klager, risikovurderinger, 
tilsyn og innspill fra klinikker og staber. All revisjonsvirksomhet innen områdene 
kvalitet, HMS og legemiddelhåndtering blir koordinert. 
 
Fullmaktstruktur for de ulike ledernivåene er implementert. 
  
Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle kultur for åpenhet, samt for å avdekke og 
forebygge feil og mangler. Det er god meldekultur i virksomheten, og det meldes avvik 
og forbedringsområder i Synergi fra alle klinikker og avdelinger. Disse brukes 
systematisk til læring og forbedring. Vestre Viken har etablert en elektronisk 
tilbakemeldings-mulighet for pasienter/pårørende og samarbeidspartnere på internett 
som skal bidra til lav terskel for å melde feil og mangler. Systemet er en del av 
avvikssystemet og bidrar til at uønskede hendelser håndteres raskere og mer 
systematisk. 
 
Det rapporteres tertialvis til styret om eksterne tilsyn som er gjennomført og 
oppfølgingen av disse.  
 
Det rapporteres regelmessig til styret om styring og kontroll med budsjettoppfølging, 
mål for pasientbehandling mv.  
 
Det inngås årlig driftsavtaler mellom administrerende direktør og klinikkdirektører og 
tilsvarende mellom klinikkenes ledernivåer. Driftsavtalen konkretiserer den enkelte 
klinikks mål med utgangspunkt i Oppdrag og Bestilling for Vestre Viken. Klinikkene har 
regelmessige møter med administrerende direktør med oppfølging av elementene i 
driftsavtalene. 
 
Klinikkene gjennomfører risikovurderinger hvert tertial relatert til måloppnåelse av 
Oppdrag og bestilling fra HSØ. Resultatene sammenfattes i en overordnet 
risikovurdering for Vestre Viken. Risikovurderingene er en del av tertialvis rapportering 
til styret og er et gjennomgående verktøy i virksomhetsstyringen. 
 

1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte 
 
Brukerutvalget (BU) har i samarbeid med ledelsen i Vestre Viken utviklet gode 
arbeidsformer. Utgangspunktet for dette arbeidet har vært de 13 punktene for 
brukermedvirkning vedtatt i HSØ. Brukerutvalgets egen årsmelding for 2018 er vedlagt. 
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Brukerutvalget består av 10 personer, 7 kommer fra FFO, 1 fra SAFO, 1 fra 
Kreftforeningen og 1 fra RIO. Leder og nestleder deltar på styremøter og styreseminarer 
med møte- og talerett. 
 
Brukerutvalget har medlemmer som deltar i klinikkenes kvalitetsutvalg, i utvidede 
klinikkledermøter, samt i Vestre Vikens større prosjekter.   
Brukerutvalget er også representert i Vestre Vikens sentrale kvalitetsutvalg, 
forskningsutvalget samt utvidet ressursgruppe for trygg utskrivning. Brukerutvalget 
deltar i overordnet samarbeidsutvalg (OSU) og i de lokale samarbeidsutvalg. 
Brukerutvalget er representert i brukerutvalget for Nytt sykehus i Drammen.  
 
Brukerutvalget har i eget møte fått presentert utkast til årlig melding. Det ble gitt 
mulighet til å gi innspill. Utvalget takket for god gjennomgang og mener at brukernes 
perspektiv er godt ivaretatt. 

 
Ungdomsrådet gir råd og innspill til hvordan barn og unge kan få det bedre som 
pasienter og pårørende i Vestre Viken. Medlemmene i ungdomsrådet representerer 
ungdom med ulik bakgrunn i alder, kjønn og etnisitet, og har erfaringskompetanse fra 
både fysiske og psykiske helseutfordringer. Ungdomsrådet følges opp av koordinator fra 
lærings – og mestringssenteret (LMS) og kontaktpersoner fra avdelinger som behandler 
barn og unge.  

Det er gjennomført ni møter i 2018. Ungdomsrådet har deltatt på ulike arrangementer 
og møter med ansatte og ledere i flere avdelinger. Dette har blant annet medvirket til 
konkrete forbedringer av praksis i pakkeforløp psykisk helse. Et av medlemmene i 
ungdomsrådet deltar i brukerutvalget for Nytt Sykehus i Drammen. Vestre Viken har fått 
i oppdrag fra Helse Sør-øst og arrangere den første felles samlingen for alle ungdomsråd 
i regionen. Samlingen skal gjennomføres i 2019, og rådet har brukt 2018 til forberedelse. 
Rådet har også vært delaktig i prosjektet «overgang ungdom til voksen» og bidratt i 
utvikling av tilrettelagt pasientundersøkelse for ungdom.  

 
Vestre Viken arbeider for å sikre de ansattes medvirkning på alle nivåer i 
organisasjonen. Medvirkning fra ansatte er organisert gjennom fagforeningene og 
vernetjenesten sin representasjon, ved ansattvalgte representanter i Vestre Viken sitt 
styre samt gjennom direkte deltakelse i prosjekt- og arbeidsgrupper i utviklings- og 
omstillingsprosesser. For sentrale staber er det valgt et eget hovedverneombud.  
 
Det er inngått lokale samarbeidsavtaler med henholdsvis fagforeningene og med 
vernetjenesten. De respektive avtalene klargjør hvordan Hovedavtalens bestemmelser 
om informasjon, samarbeid og medbestemmelse skal praktiseres i Vestre Viken. 
Avtalene regulerer også hvordan ordningene skal være organisert samt hvor stort 
frikjøp er for den enkelte fagforening.  
 
For vernetjenesten er det utarbeidet en prosedyre og en samarbeidsavtale. Disse 
regulerer områder som ikke er omtalt i arbeidsmiljøloven, samt frikjøp og utgifter til 
kurs og møter. I tillegg beskriver den hvordan Arbeidsmiljølovens krav om informasjon, 
drøfting og medvirkningsplikt, samt de 12 prinsipper for medvirkning i omstilling, skal 
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oppfylles. Møtestruktur, deltakelse i styringsgrupper, arbeidsgrupper, prosjektgrupper 
med videre er satt i system. 
 
Tillitsvalgte og vernetjeneste har i eget møte fått presentert utkast til årlig melding. Det 
ble gitt mulighet til å vurdere meldingen samt gi innspill som er innarbeidet i årlig 
melding. 
 
2. SAMMENDRAG 

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer 
Gjennomsnittlig ventetid var 59 dager i 2018 innen somatikk. Foretaket nådde således 
ikke målet om reduksjon i forhold til 2017 på dette området. Innen psykisk helse og rus 
var gjennomsnittlig ventetid 43 dager for året som helhet, en klar reduksjon 
sammenliknet med 2017. Det har vært arbeidet systematisk med ventetiden innen 
psykisk helse og rus, og i 3.tertial 2018 var ventetiden mindre enn 40 dager, som har 
vært målet. 
 
Andel fristbrudd var 1,5 % for 2018. Det var i noen måneder en del fristbrudd ved 
øyeavdelingen pga. kapasitetsutfordringer, men det har vært få fristbrudd der de siste 
månedene. Ellers er fristbruddene spredt på flere fagområder.  De 4 siste månedene har 
andelen fristbrudd vært på < 1,0 %, således relativt få. Målet er at fristbrudd ikke skal 
forekomme. 
 
Pakkeforløpene innen psykisk helse og rusbehandling er forberedt i 2018 for oppstart 
primo 2019. 
 
Helseforetaket nådde ikke målet om at andel pakkeforløp gjennomført innenfor 
standard forløpstid skal være minst 70 %. Det er behov for forbedringsarbeid internt i 
foretaket samt forbedring av pasientflyt og samhandling, særlig med Oslo 
universitetssykehus. Dette arbeidet pågår. 
 
Vestre Viken fortsetter arbeidet med forebygging av sykehusinfeksjoner, og ligger 
fortsatt bedre enn målet på < 3 %.  
 
Det arbeides systematisk med reduksjon av bredspektrede antibiotika, men det er 
fortsatt et godt stykke igjen til målet. Dette arbeidet vil bli intensivert i 2019.   
 
Veksten innen somatisk pasientbehandling har vært større enn innen psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Voksenpsykiatri, isolert sett, har hatt 
større vekst i aktivitet enn somatikk, mens barne- og ungdomspsykiatri (BUP) dessverre 
har hatt en reduksjon i aktiviteten. Det er gjennomført tiltak for å øke aktiviteten innen 
BUP. Tiltakene videreføres og videreutvikles i 2019. 
 
Vestre Viken nådde det økonomiske resultatet som var budsjettert til et overskudd på 
200 MNOK. Foreløpig resultat er et overskudd på rundt 40 MNOK bedre enn budsjett. 
 

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering 
Vestre Viken ansatte ny administrerende direktør våren 2018. I tillegg ble det ansatt ny 
direktør økonomi samt direktør teknologi i nyopprettet stilling. Dette har medført noen 
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endringer internt i stabsområdet samt mellom stabsområdet og klinikk for intern 
service. 
 
Klinikk for psykisk helse og rus har samlet all aktivitet innen psykisk helsevern på 
sykehusnivå på Blakstad sykehus og avviklet Lier sykehus 1. mars 2018. Dette har vært 
en betydelig omstilling. Hele virksomheten skal så senere flyttes til nytt sykehus i 
Drammen.  
 
Det har på overordnet nivå vært arbeidet systematisk med strategiske planer innenfor 
flere fagområder.  
 
Utviklingsplan 2035 ble ferdigstilt og styrebehandlet mai 2018. 
 
Forprosjektet for Nytt sykehus i Drammen ble ferdigstilt desember 2018, og ble 
behandlet i Vestre Vikens styre i januar 2019. Vestre Viken har en prosjektorganisasjon 
som ivaretar medvirkning, forankring, virksomhetsutvikling og forberedelse til 
overtakelse av bygget i 2024/2025.  
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DEL II: RAPPORTERINGER 

 
 
3. RAPPORTERING FOR STYRINGSBUDSKAP 2018 
3.0. Innledning 

3.0.1 Helseforetakenes utviklingsplaner 
• Helseforetakets utviklingsplaner skal ferdigstilles i 2018. 

Utviklingsplan 2035 ble godkjent i styremøte 3. mai 2018.  
 
3.1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

3.1.1 Ventetid og fristbrudd 
• Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2017. 
• Innen 2021 skal gjennomsnittlig, samlet ventetid for alle tjenesteområder være under 

50 dager. For 2018 skal gjennomsnittlig ventetid være under 57 dager innen somatikk 
og under 40 dager innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus-behandling. 
Ventetid måles som årlig gjennomsnitt. 

• Ingen fristbrudd. 
• Median tid til tjenestestart skal reduseres sammenliknet med 2017. (Tiden mellom 

tidspunktet henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og tjenestestartdato 
(dato for når prosedyre er utført) for spesifikke sykdomsgrupper. Målet gjelder for 
sykdomsgrupper der tid til tjenestestart er tilgjengelig som nasjonale tall fra NPR.) 

• En større andel av pasientavtalene skal overholdes sammenliknet med 2017 (passert 
planlagt tid). Innen 2021 skal minst 95 prosent av avtalene overholdes. 

• Andelen fristbrudd i Helse Sør-Øst som helhet var 1,5 prosent i 2017. Tilsvarende tall i 
2016 var 1,2 prosent. Det forutsettes at de helseforetak som fortsatt har fristbrudd 
innretter driften slik at målet om null fristbrudd nås. 
 

Gjennomsnittlig ventetid samlet for alle fagområder var 58 dager i 2018, en dag mer 
enn i 2017. Innen somatikk var gjennomsnittlig ventetid 59 dager, noe som er to 
dager lengre enn målet. Antall opphold/konsultasjoner innen somatikken har vært 
høyere enn planlagt, men det har ikke kunnet hindre en noe økt ventetid. Arbeidet 
med ventetidsreduksjon planlegges intensivert i 2019, spesielt på fagområder som 
har lang ventetid. 
 
Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling var 43 dager i 2018. Det er høyere enn målet på 40 dager, men en klar 
bedring fra 2017 hvor gjennomsnittlig ventetid var 48 dager. I 3. tertial 2018 har 
ventetiden vært mindre enn 40 dager. Målet er således nådd i løpet av året. Det har 
vært gjort en rekke tiltak for å oppnå dette målet i år og i tiden fremover. Se også 
omtale under pkt. 3.2. 
 
Andel fristbrudd var 1,5 % i 2018, på samme nivå som i 2017. Det har vært få 
fristbrudd innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Innen 
somatikk hadde øyeavdelingen en del fristbrudd i første halvår 2018 på grunn av 
kapasitetsutfordringer Aktiviteten ved avdelingen har likevel vært høyere enn 
planlagt og høyere enn i 2017. De siste månedene har andel fristbrudd ved 
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avdelingen gått ned igjen. Ellers er fristbruddene spredt på fagområdene. De siste 4 
månedene har andel fristbrudd vært < 1,0 %, således relativt få. 
 
Andel pasienter med passert planlagt tid har ligget på om lag 9 % gjennom året. I 
løpet av året er det rettet økt oppmerksomhet mot at avtalene skal holdes, og det 
forventes bedring i 2019. 

 

3.1.2 Kreftbehandling 
• Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 

kreftformene skal være minst 70 pst. Variasjonen i måloppnåelse for pakkeforløp kreft 
på helseforetaksnivå skal reduseres. 

• Helseforetakene som gir behandlingstilbud til kreftpasienter må følge opp resultatene 
for pakkeforløp og forløpstid for kreftpasienter og bruke disse i sitt forbedringsarbeid 
slik at målet nås i 2018, jf. Oppdrag og bestilling 2018. 

• Oslo universitetssykehus gjennomfører 3-strøms MDT-møter for pakkeforløp kreft, 
fortrinnsvis gynekologisk kreft, lungekreft, urologisk kreft, GI-kreft og brystkreft med 
avansert behandling samt andre kreftgrupper der dette er egnet. Alle helseforetak og 
sykehus deltar på 3-strøms MDT-møter for pasientgrupper de utreder og behandler. 

 
Vestre Viken har ikke nådd målet om at 70 % av pakkeforløp for kreft gjennomføres 
innenfor standard forløpstid. I Vestre Viken ble 59 % av kreftpasientene behandlet 
innen standard forløpstid, noe som ligger godt under målet. Det ses en svak bedring 
mot slutten av året. Andelen er høyere for de pasienter som har hele sitt forløp innen 
eget foretak. Andelen behandlet innen standard forløpstid er høyest innen pasienter 
som behandles med kirurgi (66 %) og lavest for den gruppen som har fått 
strålebehandling (15 %).  
 
Det er behov både for forbedringsarbeid internt i foretaket, og for forbedring av 
pasientflyt og samhandling særlig med Oslo universitetssykehus. Det har vært 
arbeidet med å identifisere flaskehalser og forbedre forløpene. Vestre Viken har 
deltatt i regionalt arbeid for å bedre pasientflyt mellom foretakene i regionen. Dette 
har medført forbedringer i løpet av året, men det er behov for ytterligere arbeid i 
2019. Vestre Viken deltar i 3-strøms MDT-møter med Oslo universitetssykehus.  

 

3.1.3 Samarbeid mellom private og offentlige helsetjenester 
• Vestre Viken HF skal arbeide for bedre samordning mellom helseforetak, private 

leverandører og avtalespesialister for å sikre riktig kapasitet og god 
kapasitetsutnyttelse. 

Vestre Viken har benyttet samarbeid med avtalespesialister for å utnytte kapasiteten 
deres på noen områder hvor de har hatt muligheter for det. Det har sikret god 
kapasitetsutnyttelse.  

 

3.1.4 Helseforetakenes kjøp av helsetjenester fra private leverandører 
• For å sikre at Helse Sør-Øst RHF får en samlet oversikt over anskaffelser gjort av 

helseforetakene, skal slike anskaffelser rapporteres løpende til det regionale 
helseforetaket. Denne løpende rapporteringen skal samordnes med annen eksisterende 



12 
 

rapportering. Det skal tas inn en overordnet rapportering om gjennomføringen i årlig 
melding 2018. 
Vestre Viken har ikke inngått noen skriftlige avtaler om kjøp av helsetjenester fra 
private leverandører i 2018. 

 

3.1.5 Avtalespesialister 
• Helseforetaket skal innen utgangen av 2018 ha inngått samarbeidsavtaler med 

avtalespesialistene i sykehusområdet/opptaksområdet. 
Vestre Viken har inngått avtale med et begrenset antall avtalespesialister. Arbeidet 
med avtaler er dessverre av ulike årsaker blitt forsinket, men vil bli fullført i løpet av 
1. kvartal 2019. 

 
3.2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

3.2.1 Høyere vekst 
• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 
helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles 
i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og 
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold) (Årsverk 
er tatt ut som måleparameter.) Årsverkstall fra SSB gir ikke en fullstendig oversikt 
over årsverk etter sektor på grunn av reglene for innrapportering av fellespersonell.). 

 
Gjennomsnittlig ventetid    
Tabell oppdatert pr desember 2018: 

 
Det er spesielt BUP-feltet som har hatt gjennomsnittlig ventetid vesentlig over 
målkravet. Det har i 2018 blitt iverksatt tiltak for å få ventetiden ned.  
 
Vurderingstiden er redusert. I 2018 har det i perioder vært driftet kveldspoliklinikk 
ved Ringerike, Drammen, Asker og Bærum BUP. Det har vært arbeidet for å øke 
andelen spesialister i poliklinikkene, og dette arbeidet fortsetter i 2019. 
Seksjonslederne arbeider med møtestruktur, dagseffektivisering og oppfølging av 
medarbeidere alle steder. Det er gjort en gjennomgang av lederstruktur for å sikre 
hensiktsmessighet i forhold til størrelse, lederspenn og oppfølging av medarbeidere. 
 
Innen både Drammen BUP og DPS-ene er inntaksarbeidet nå endret slik at 
vurderingstiden reduseres og antall pasienter som tas inn til vurdering økes. 
 

pr 
desember Hittil i år Hittil i fjor

Faktisk 
endring fra i 

fjor

Budsjettert 
endring fra i 

fjor
Budsjett 
hittil i år

Avvik mot 
budsjett

Ventetid
Somatikk 59 57 3,6 % -1,7 % 56 5,4 %

VOP 42 45 -5,5 % -10,5 % 40 5,6 %
BUP 46 57 -19,0 % -30,2 % 40 16,0 %
TSB 37 38 -4,4 % 4,3 % 40 -8,3 %
SUM PHR 43 48 -9,9 % -15,9 % 40 7,1 %
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Alle tre fagområder innenfor psykisk helsevern og rus har ligger på målkravet om 
ventetid på under 40 dager i de tre siste månedene av 2018. 
 
Kostnader      
 

 
 
Kostnader pr tjenesteområde innenfor somatikk er 3,9 % over 2017-nivå, mens 
psykisk helse og rus (PHR) viser en økning på 4,5 % samlet sett. Veksten innen 
psykisk helsevern og rusbehandling har således vært høyere enn i somatikk.  
 
 
Aktivitet   
    

 
 
Aktivitetsvekst målt som antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rehabilitering viser en økning totalt på 3,1 % fra 
fjoråret. Aktiviteten er 0,7 % høyere enn budsjettert. Somatikken har en økning på 
4,3 % fra fjoråret og har dermed en større økning i antall polikliniske konsultasjoner 
enn PHR.    
 
Det er gjennomført en rekke tiltak for å øke aktiviteten innen BUP. I tillegg til 
tiltakene som er nevnt over for å redusere ventetiden, er det viktigste 
aktivitetsøkende tiltaket å planlegge aktivitet i forhold til skoleåret. Pasientene 
ønsker i mindre grad våre tjenester i skolenes friperioder.. Tilstedeværelse skal 
derfor styres bedre enn i dag til aktive perioder. 

 

Kostnader pr tjenesteområde
(eks avskrivning, legemidler og pensjon)

Estimat
2018

Faktisk
2017

Endring
2018-18 % endring

Somatikk  4 883  4 702   182 3,9 %

Voksen psykiatri  1 140  1 082   58 5,3 %
Barne- og ungdoms psykiatri   314   301   12 4,1 %
Tverfaglig rusbehandling   190   190   0 0,1 %
Sum psykisk helse og rus  1 643  1 573   70 4,5 %
Annet   371   363   8 2,2 %

SUM  6 897  6 638   260 3,9 %

pr 
desember Hittil i år Hittil i fjor

Faktisk 
endring fra i 

fjor

Budsjettert 
endring fra 

i fjor
Budsjett 
hittil i år

Avvik mot 
budsjett

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk 409 517 392 470 4,3 % 3,0 % 404 282 1,3 %

VOP 124 663 116 491 7,0 % -0,5 % 115 960 7,5 %
BUP 69 684 71 749 -2,9 % 6,4 % 76 320 -8,7 %
TSB 32 270 31 592 2,1 % 3,7 % 32 760 -1,5 %
SUM PHR 226 617 219 832 3,1 % 2,4 % 225 040 0,7 %
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Avdelingen har for øvrig utarbeidet tiltak for å klare aktivitetskravet for 2019. 
Følgende tiltak blir gjennomført: 

 
• Det er nedlagt et grundig arbeid med aktivitetsbudsjetter – fordelt på 

seksjonene. Tallene for 2019 er periodisert annerledes enn i 2018, ved å 
«brekke» aktiviteten ytterligere ned – pr måned og uke, og med teambudsjett 
pr seksjon. 

• Endret oppfølging og rapportering i 2019: Oppfølgingsmøter med alle 
seksjoner hver 14. dag, og ukentlige rapporter for å sikre et høyere 
aktivitetsfokus. 

 
Klinikk for psykisk helse og rusbehandling budsjetterer i 2019 samlet sett med en 
vekst i polikliniske konsultasjoner som er høyere enn vekst i somatikken både målt i 
forhold til budsjett 2018 og prognose 2018.   
 
Samdata for 2017 viser at det er en lavere dekningsgrad når det gjelder tjenester 
innen psykisk helsevern i Vestre Viken enn i regionen for øvrig. Det arbeides med 
effektivisering og produktivitetsforbedring, særlig innenfor psykisk helsevern for 
barn og unge. 
 

• I årlig melding 2018 fra helseforetak som gir tilbud innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal tiltakene beskrives og oppfølgingen 
av disse omtales sammen med oversikt over måloppnåelse. Utviklingen for henholdsvis 
barn og unge, voksne og gravide rusmisbrukere som gis behandling i henholdsvis 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal fremgå tydelig i 
omtalen. 

Seksjon for avgiftning Drammen har et avgiftningstilbud til gravide – både frivillig og 
tvang (HOL § 10-3).  
Etter avgiftning koordinerer seksjon avgiftning Drammen et videre behandlings-
tilbud; enten frivillig eller under tvang. Avdeling for rus og avhengighet (ARA) 
benytter avtaleplasser for behandling av gravide – så langt dette lar seg gjøre.  
ARAs avdelingsoverlege og overlege i seksjonen sitter i et spesialistteam i Vestre 
Viken. Andre avdelinger som bidrar i dette teamet utover ARA er avdeling for 
gynekologi og fødselshjelp Bærum, avdeling for gynekologi og fødselshjelp Drammen 
samt barne- og ungdomsavdelingen i Drammen. Ansvaret for driften av teamet er 
lagt på ARA.  

 
 

  

3.2.2 Tvang 
• Færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn i 2017. 
• Færre pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) enn i 

2017. 
 
     2017 2018 
Andel tvangsinnleggelser 18,9 % 22,6 % 
Antall pasienter med minst ett 
tvangsmiddelvedtak 

175 192 
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Virksomheten ved Psykiatrisk avdeling Lier og Psykiatrisk avdeling Blakstad ble 1. 
mars 2018 slått sammen og samlokalisert på Blakstad.  De første månedene var det 
høyt belegg og i perioder overbelegg. Dette vurderes til å være en medvirkende årsak 
til økning i bruk av tvunget psykisk helsevern. Vi ser en nedadgående tendens i de 
siste månedene i 2018. Dette sammenfaller med lavere beleggsprosent i samme 
periode. 
Det har i hele 2018 vært arbeidet med konkrete tiltak for å redusere 
tvangsmiddelbruk, dette arbeidet fortsetter.  

3.2.3 Pakkeforløp 
• Vestre Viken HF skal implementere pakkeforløpene for psykisk helse og rus. 
• Helseforetakene skal implementere pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Det vises 

til Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018-
2020. Forberedende aktiviteter gjøres høsten 2018 slik at det fra 1. januar 2019 er 
mulig å motta henvisninger til, og behandle pasienter i pakkeforløp for psykisk helse 
og rus. Dette inkluderer blant annet: / Sørge for at praksis i spesialisthelsetjenesten 
blir endret i tråd med anbefalingene i pakkeforløpene. / Etablere forløpskoordinatorer 
i spesialisthelsetjenesten. / Sørge for innføring av nødvendig funksjonalitet i EPJ-
systemene for mottak av henvisninger til pakkeforløp, registrering av koder og 
arbeidsflyt for håndtering av pakkeforløpene. / Sørge for at rapportering av 
forløpsinformasjon til Norsk pasientregister (NPR) gjøres etter gjeldende krav. 

 
Vestre Viken har i 2018 forberedt innføring av pakkeforløp slik at pasienter kan 
inkluderes fra 1 jan. 2019 slik som forutsatt.  Forløpene vil implementeres trinnvis, i 
tråd med nasjonal implementeringsplan. Følgende er gjennomført i 2018:  

 
o Dialogkonferanse med 26 kommuner om innføringen av pakkeforløp.  
o Utvikling av monitoreringsverktøy for forløpsstyring 
o Etablering av implementeringsteam i alle avdelinger og læringsnettverk for 

forløpskoordinatorer og implementeringsteamene 
o Et eget innsatsteam på klinikknivå følger opp arbeidet i avdelingene gjennom 

læringsnettverk, ledelse av arbeidsgrupper, veiledning, saksutredning for 
klinikkdirektør og ledergruppen, kontakt mot samarbeidsparter i 
kommunene, utarbeidelse av nyhetsbrev til implementeringsteam og ledere 
nivå 3-4, opplæring av ansatte, samarbeid med Helsedirektoratet og nettverk 
i Helse Sør-Øst, informasjonsarbeid ut mot fastleger mv.  

o Utarbeiding av fire e-læringskurs for ansatte i helseforetakene i Helse Sør-Øst  
o Forberedt anskaffelse av plattform (CheckWare) for elektronisk lagring av 

data og tilbakemeldingssystem på prosess og utfall av behandling  
 

3.2.4 Avvisning av pasienter ved distriktspsykiatriske sentre 
• Vestre Viken HF skal arbeide aktivt for å redusere avvisningsrate ved 

distriktspsykiatriske sentre innen psykisk helsevern. 
 

 
 
Vestre Viken har arbeidet aktivt gjennom hele 2018 for å redusere avvisningsraten 
ved de distriktspsykiatriske sentrene, ved tett oppfølging og dialog med avdelingene. 

2017 2018
Avvisningsrate DPS 27,4 % 23,6 %
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Det er gjennomført arbeid for å få lik praksis ved vurdering av henvisningene. Det er 
også påbegynt et arbeid hvor flere pasienter hvor det er tvil om de bør få et 
behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten, vil bli tatt inn til konsultasjon. Andelen 
avviste er noe redusert i 2018.  
 

3.2.5 Utskrivningsklare pasienter 
• Vestre Viken HF skal registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med kommunene 
for å forberede utskrivninger av disse pasientene, jf. innføring av betalingsplikt for 
kommunene fra 2019. 

 

 
 
Vestre Viken har registrert utskrivningsklare pasienter i lengre tid.  
Foretaket har hatt god dialog med kommunene for å forberede utskrivning av 
pasienter, jf. innføring av betalingsplikt for kommunene fra 2019. 
 

3.2.6 Avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
• Registrere avslutningstype og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling innen 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Vestre Viken har følgende rutiner for å sikre færrest mulige avbrudd: 

Ved behandlingsavbrudd / ikke planlagt utskrivelse / dropout i ARA: 
• Pasient bekrefter i et skjema med underskrift om at:  

o Utskrivelse er på eget ansvar og imot avdelingens råd.  
o Informasjon om overdosefare er mottatt.  
o Henvisende instans kan kontaktes nærmeste virkedag.  
o Navngitt pårørende – eventuelt andre samarbeidspartnere - kan 

informeres om utskrivelsen.  
o I henhold til tidligere signert avtale om behandlingsopphold vil seksjonen 

sende epikrise/sluttrapport til fastlege/henvisende instans – herunder 
også den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

• Det tilstrebes at pasienten gjennomfører en samtale med en spesialist i ARA – 
eventuelt bakvaktlege i klinikken før avreise – for vurdering.  

- Hvis gjennomføring av samtale ikke er mulig, får pasienten tilbud om å 
komme til samtale neste virkedag.  

• Det skal dokumenteres i DIPS pasientjournal: 
o Hvilke forebyggende tiltak som er blitt forsøkt.  
o Kontakten som er gjort med spesialist /bakvakt.  
o At det ovennevnte skjema er gjennomgått.  
o At utskrivelse er en dropout.  

 

3.2.7 Tilbud til barn og unge 
• Vestre Viken HF skal videreføre satsing på bedre helsetjenester til barn og unge i 

barnevernet, herunder bidra til regional utvikling av modeller for utredning av barn i 
barnevernet. Vestre Viken HF skal utvide det ambulante arbeidet inn mot barnevernet. 

2017 2018
Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter 3403 4129



17 
 

o Det er etablert ett ressursteam som veileder barnevernsinstitusjoner. Dette er et 
tilbud som vurderes til å fungere godt.  

o Det skal også etableres barnevernsansvarlige ved hver seksjon i lokal-
poliklinikkene i 2019.  

o Det skal vurderes etablering av kompetansenettverk. 
o Det nedsettes arbeidsgruppe for prosedyre og systemgjennomgang basert på den 

omfattende revisjonen i «Stina-saken» ved Sørlandet. 
o Avdelingen har vært gjennom en stor omorganisering internt som har krevd mye 

ressurser. Arbeidet knyttet mot barnevernet vil få ytterligere fokus i 2019.  
 

3.2.8 Tilbud til innsatte i fengsel 
• Vestre Viken HF skal iverksette tiltak for å øke tilgjengeligheten til psykisk helsevern 

for innsatte i fengsler, herunder språklige og kulturelt tilrettelagte tilbud for samiske 
innsatte. 

o Foretaket har 4 fengsler i sitt opptaksområde: Hassel fengsel får tjenester fra 
Kongsberg DPS, men skal nå nedlegges.   Ringerike fengsel får tjenester 
fra Psykiatrisk avdeling Blakstad, Ila fengsel får tjenester fra et eget team fra 
Bærum DPS og Drammen fengsel fra Drammen DPS. 

o Alle har samarbeidsavtaler med sine respektive fengsler og får tilbud både 
innen psykisk helse og rus. 

o I tillegg til ambulant tjeneste i fengslene får innsatte også poliklinisk 
behandling ved DPS, og ved behov har de tilgang til behandling på 
sykehusnivå ved Psykiatrisk avdeling Blakstad. 

 
3.3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

3.3.1 Pasientsikkerhetsprogrammet 
• Vestre Viken HF skal styrke innsatsen i pasientsikkerhetsprogrammet og sikre at 

tiltakspakkene fra pasientsikkerhetsprogrammet, inkludert kartlegging av 
pasientskader og pasientsikkerhetskultur videreføres etter 2018. 

• Rapportering: Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i 
pasientsikkerhetsprogrammet er implementert. / Mål: 100 % / Datakilde: RHFs 
rapportering til pasientsikkerhetsprogrammet / Publiseringsfrekvens: Årlig 
Pasientsikkerhetsprogrammet har 14 definerte innsatsområder for 
spesialisthelsetjenesten.  I perioden 2011 – 2016 ble 10 av innsatsområdene 
implementert ved alle relevante sengeposter. Ytterligere fire nye områder ble 
introdusert i 2017. Implementeringsarbeidet er godt i gang, og det gjennomføres 
målinger. Det foreligger planer for å nå målet på 100 % i løpet av 2019. I 2018 ble 
innsatsområde Sepsis på sengepost introdusert som pilot på en seksjon. Spredning 
av dette innsatsområdet til relevante sengeposter fortsetter i 2019.  
Trygg utskrivning har hatt et eget løp i Vestre Viken med eget læringsnettverk.  
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Resultater pr. 2. tertial 2018 
 
 

3.3.2 Infeksjoner og resistens 
• 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 2020 

sammenliknet med 2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 
2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner). 

• Bruken av bredspektret antibiotika i spesialisthelsetjenesten skal reduseres med 30 
pst. i perioden 2012 til 2020. I Helse Sør-Øst som helhet er bruken så langt redusert 
med ca. 8 prosent. Det legges til grunn at helseforetakene arbeider videre med tiltak 
på dette området. 

• Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
• Vestre Viken HF skal sikre utvikling av antibiotika styringsprogram i sykehus, i tråd 

med Helse- og omsorgsdepartements handlingsplan mot antibiotika resistens mot 
2020. 

Vestre Vikens bruk av bredspektrede antibiotika ble redusert fra 20,69 i 2012 til 
18,96 DDD/100 liggedøgn pr. 2. tertial 2018, dette tilsvarer en reduksjon på 8,4 %. 
(data fra Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i 
spesialisthelsetjenesten). Det må således arbeides med ytterligere tiltak. Det er 
utviklet antibiotika styringsprogram i tråd med departementets handlingsplan. Det 
er etablert antibiotikateam. Det er etablert data som kan følges ned på seksjonsnivå. 
En prosjektstilling for infeksjonsmedisiner i 20 % stilling har i deler av 2018 vært 
benyttet for å styrke arbeidet.   
 
Vestre Viken hadde en prevalens av sykehusinfeksjoner på 2,1 % av infeksjoner 
ervervet i eget foretak i de to nasjonale prevalensundersøkelser. Prevalensen ligger 
således godt under måltallet. Det er kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot å holde 
andelen så lav som mulig, og å gjøre forbedringer i smittevernarbeidet. situasjonen. 

 

3.3.3 Uønskede hendelser  
• Andel pasientskader basert på de årlige GTT-undersøkelsene er redusert med 25 pst. 

innen utgangen av 2018, målt ut fra undersøkelsen for 2012. 
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• Helseforetakene skal følge regionale føringer for håndtering av uønskede hendelser. 
Helseforetakene skal følge regional retningslinje for publisering av uønskede 
hendelser. 

Vestre Viken følger regional retningslinje for håndtering av uønskede hendelser. Det 
sees en økning i antall registrerte hendelser fra 8000 i 2017, til 8500 i 2018. Det er 
ingen økning av alvorlige hendelser i 2018. 
 
I påvente av en regional retningslinje for publisering av pasienthendelser, publiserer 
Vestre Viken tertialvis oversikt over melde- og varslingspliktige hendelser, 
klassifisert i henhold til NOKUP (Norsk klassifisering av uønskede pasienthendelser). 

Global Trigger Tool (GTT) 
Vestre Viken har gjennomført Global Trigger Tool siden 2010 på foretaksnivå med 
samme undersøkelsesteam. . Andel med skader oppstått i Vestre Viken var 16,2 % i 
2017 mot 12,5 % i 2012. Gjennomsnittet i Vestre Viken for perioden 2012-2017 er 
16,0 %. Det har således ikke vært noen reduksjon i perioden. Skader med betydelige 
konsekvenser er meget sjeldne, det har vært tre slike skader i løpet av de siste 5 
årene i Vestre Viken. Hyppigste skader er hendelser i forbindelse med legemidler, 
sårinfeksjoner etter operasjon, og urinveisinfeksjoner. Det gjelder både i Vestre 
Viken og nasjonalt.  

 
Andelen pasientskader målt ved GTT i Vestre Viken ligger gjennomgående litt høyere 
enn de nasjonale tallene. Nasjonalt var andelen 13,7 % både i 2017 og i 2012, noe 
som også var gjennomsnittet for perioden. Andre kvalitetsindikatorer gir ikke 
holdepunkter for at andel pasientskader er høyere i Vestre Viken enn ellers i landet. 
Det har vært lagt vekt på å få en god registrering av alle hendelser i Vestre Viken. 
 
Det har vært arbeidet betydelig med pasientsikkerhet de siste årene. Det har 
imidlertid ikke gitt noen effekt på GTT-registreringene. Det er imidlertid grunn til å 
understreke at skader med betydelige konsekvenser er meget sjeldne. 
 

3.3.4 Kvalitetsindikatorer 
• Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2017 (uansett årsak til 

innleggelse) / Datakilde: Folkehelseinstituttet / Publiseringsfrekvens: Årlig 
• Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 2017 / 

Datakilde: Folkehelseinstituttet / Publiseringsfrekvens: Årlig 
• Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 2017 / 

Datakilde: Folkehelseinstituttet / Publiseringsfrekvens: Årlig 
• Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 2017 / 

Datakilde: Folkehelseinstituttet / Publiseringsfrekvens: Årlig 
Folkehelseinstituttet har ikke kommet med 30-dagers overlevelse for pasienter i 
2017 ennå, slik at det ikke kan rapporteres på dette i årlig melding. 

 

3.3.5 Helse- og kvalitetsregistre 
• Rapportering: Andel episoder rapportert med korrekt behandlingssted til Norsk 

pasientregister / Mål: 100 % / Datakilde: Norsk pasientregister / 
Publiseringsfrekvens: Tertialvis 
Andel episoder rapportert med korrekt behandlingssted til Norsk Pasientregister er  
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81 %. Resultatet er basert på 2. tertial rapporter korrekt identifisering av 
behandlingsteder i NPR-meldinger.  
Det arbeides med å nå 100 % måloppnåelse. Det er tre områder som gjenstår som 
det arbeides videre med: 

o Feil i logistikken i meldingsuttrekket i DIPS, dette er en uttrekksfeil som DIPS 
må korrigere. 

o Org.nr på øverste nivå er ikke HF-nr, men Bærum sykehus org-nr på grunn av 
en feil før sammenslåingen til Vestre Viken HF. Det ventes på en avklaring fra 
DIPS om dette. 

o Hallingdal sjukestugu er ikke definert som eget behandlingssted. Dette pågår 
et arbeid med det.  

3.3.6 Legemiddelbruk, -forsyning og -håndtering 
• Det skal, i samarbeid med Sykehusapotekene, legges til rette for utvikling av lukket 

legemiddelsløyfe. 
 
Vestre Viken har innført CMS, regionalt IKT-verktøy for medikamentell 
kreftbehandling. Systemet bidrar til utvikling mot lukket legemiddelsløyfe.  
I forprosjekt nytt sykehus i Drammen er det gjennomført kartlegging og utarbeidet 
forslag til hvordan det skal tilrettelegges for lukket legemiddelsløyfe i nytt sykehus. 
Arbeidet er gjennomført i samarbeid med Sykehusapotekene. Dette arbeidet vil også 
være retningsgivende for de andre sykehusene i Vestre Viken 
 
Innføring av elektronisk kurve er planlagt i 2020, og vil legge grunnlag for videre 
arbeid med lukket legemiddelsløyfe. 

3.3.7 Korridorpasienter 
• Ingen korridorpasienter. 
• Å ligge i korridor er en uverdig situasjon for pasienten og et hinder for god kvalitet i 

behandlingen. I 2017 var andelen korridorpasienter 1,6 pst. i Helse Sør-Øst som helhet. 
Det vises til at det ikke skal være korridorpasienter, og helseforetaket må innrette sin 
virksomhet med sikte på at dette målet nås. 

Andelen korridorpasienter innen somatikk i var 2,0 % i 2018 mot 1,5 % i 2017, 
således en økning. Utviklingen er ikke tilfredsstillende. Den høyeste andelen 
korridorpasienter er ved Ringerike sykehus. Her er det iverksatt et nytt 
forbedringsarbeid for å identifisere tiltak for å redusere antall korridorpasienter. 
Ved alle sykehus er utnyttelse av total sengekapasitet, bruk av bufferrom ved 
overbelegg og arbeid med gode og effektive pasientforløp viktige tiltak for å holde 
korridorpasienter så lavt som mulig.   
 

3.3.8 Timeavtale 
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 

Pasientene har fått timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning i 88 % 
av tilfellene. Målet har vært 90 %. Lang planleggingshorisont på poliklinikkene er 
viktigste tiltak for å oppnå dette. 
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3.3.9 Kvalitets- og fagutvikling 
• Minst 20 pst. av pasienter med akutt hjerneinfarkt får intravenøs 

trombolysebehandling. 
• Minst 50 pst. av pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne 

behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. 
• Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 pst. 
• Vestre Viken HF skal implementere pakkeforløpene for hjerneslag. 
• Vestre Viken HF skal etablere rutiner for god overføring fra barne- til voksenorientert 

helsetjeneste ut fra best tilgjengelig kunnskap. Rutinene skal omfatte overføring 
internt i helseforetaket og ved utskriving til primærhelsetjenesten. Rutinene utarbeides 
i samarbeid med ungdomsrådet. 

• Vestre Viken HF skal redusere uberettiget variasjon i tilbudet til pasienter med kols, jf. 
SKDEs helseatlas. 

• Vestre Viken HF skal styrke arbeidet med tidlig diagnostisering og 
oppfølging/veiledning av autismespekterforstyrrelser (ASF), samt stimulere til 
forpliktende samarbeidsavtaler mellom helseforetak/sykehus og kommuner. 

• Pakkeforløp hjerneslag (akuttfasen) ble lagt fram i desember 2017, og blir 
implementert fra 2018. Helseforetakene må sikre at pakkeforløpene blir registrert i 
henhold til Helsedirektoratets informasjonsbrev. Helseforetakene bør følge med på de 
registrerte dataene gjennom norsk hjerneslagregisters digitale løsning. 

• Endring i screeningsprogrammet for livmorhalskreft trer i kraft nasjonalt 1. januar 
2019 og skal implementeres gradvis frem til 1. januar 2022. Overføring av volum av 
prøver fra avgivende helseforetak eller private leverandør til mottakende helseforetak 
skal avtales mellom partene og skje i takt med kapasitetsoppbygging eller -
nedbygging. 

Pr. 2. tertial 2018 fikk 14,4 % av pasientene i Vestre Viken med akutt hjerneinfarkt 
intravenøs trombolysebehandling. (Fra 2018 inngår også pasienter over 80 år også i 
beregningen). Det er noe lavere enn de siste årene. Trombolysebehandling gis ved 
alle foretakets fire somatiske sykehus og ved Hallingdal sjukestugu. Det er stor 
oppmerksomhet rettet mot å gi alle med indikasjon trombolysebehandling. En 
utfordring er at mange pasienter først blir innlagt etter tidsvinduet for 
trombolysebehandling.  
 
I 2017 fikk 54,2 % pasientene som mottok trombolysebehandling ved hjerneslag 
behandling innen 40 minutter. Det er etablert rutiner som skal sikre rask diagnostikk 
og oppstart av behandling, men det er behov for ytterligere forbedringsarbeid. 
 
Andel dialysepasienter som fikk hjemmehemodialyse (3) eller peritonealdialyse (22) 
er på 13,5 %. Dette er under målet på minst 30 %. Det tilstrebes å øke andelen ut fra 
vurdering av pasientenes egnethet og mest mulig effektiv bruk av tilgjengelige 
ressurser.  
 
Vestre Viken har implementert pakkeforløpene for hjerneslag i 2018. Det arbeides 
videre med kodepraksis og ferdigstillelse av system for oppfølging av resultater i 
2019.  
 
Vestre Viken har i samarbeid med ungdomsrådet utarbeidet og etablert rutiner for 
god overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste internt i helseforetaket og 
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ved utskriving til primærhelsetjenesten. Det er utarbeidet sjekklister som skal sikre 
at de ulike aspekter blir ivaretatt.  
 
Vestre Viken har fulgt opp arbeidet med implementering og oppfølging av 
pasientforløp KOLS som ble innført i 2016.  
 
BUPA har styrket tilbudet til pasienter med autismespekterforstyrrelser (ASF) i 
2018 ved at det er opprettet et ambulant team for blant annet de mest alvorlig syke i 
denne gruppen. I 2019 er det mål å styrke tilbudet ved at det utarbeides et felles 
pasientforløp ved habiliteringsavdelingen og BUPA for denne gruppen. På sikt vil det 
vurderes om denne kan utvikles til et hjem- til- hjem-pasientforløp.  
 
Vestre Viken har fulgt opp regionale føringer knyttet til endring i 
screeningprogrammet for livmorhalskreft og fremtidig behandling av prøver i denne 
forbindelse. 
 

3.3.10 Forskning og innovasjon 
• Antall kliniske behandlingsstudier er økt sammenliknet med 2017. Telling av 

pasientdeltakelse skal følge ny nasjonal standard når denne er etablert. 
Vestre Viken har vært med på pilottelling i juni 2018.  Man venter på nasjonal 
standard for telling og har derfor foreløpig ikke kunnet foreta dette utover den 
piloten som er gjennomført.  Vestre Viken arbeider kontinuerlig med å øke andelen 
pasienter inkludert i kliniske studier.  

 

3.3.11 Omlegging av «Raskere tilbake»-ordningen 
• «Raskere tilbake»-ordningen avvikles og inngår fra 2018 i ordinær drift. 

Helseforetakene skal sørge for en planmessig omlegging og integrering i ordinære 
pasienttilbud av de tiltak som har vist seg å ha god effekt og som har bidratt til 
samtidighet i behandling og arbeidsrettet bistand. Dette med grunnlag i anbefalinger 
fra de regionale helseforetakene til Helse- og omsorgsdepartementet i brev av 28. april 
2017 og supplerende dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene. 
Helseforetakene må ha poliklinisk tilbud for henholdsvis muskel-/skjelettlidelser og 
angst/depresjon operative fra januar 2018 i egen regi, eller sørge for at tjenestene 
gjøres tilgjengelig for eget opptaksområde gjennom avtaler med eller kjøp fra andre 
helseforetak eller private leverandører frem til helseforetaket har tilbudet etablert. 
Omleggingen innebærer at dette blir ordinær pasientbehandling og dermed vil kunne 
bli finansiert av ISF og laboratorie- og radiologiske takster. Pasienter som får 
behandling gjennom disse behandlingstilbudene skal fortsatt registreres til NPR med 
debitorkode 20. Det skal tilrettelegges for muligheten for følgeforskning knyttet til 
omleggingen, og det skal redegjøres for bruk av midler satt av til tilbudene som 
etableres og/eller videreføres. Det vil bli stilt krav om rapportering og oversendelse av 
planer for videreføring og utvikling av tilbudet som nevnt over. Helseforetaket bes 
innen 1. mars 2018 oversende informasjon om status og videre plan for omleggingen 
til Helse Sør-Øst RHF. Nedtrappings- og avviklingskostnader for tilbud som ikke vil bli 
videreført vil bli finansiert av overførbare midler fra den tidligere ordningen. Dette 
konkretiseres i direkte dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetaket. 
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Vestre Viken har fulgt opp omleggingen av «Raskere tilbake-ordningen». Det er i 
løpet av året etablert polikliniske tverrfaglige tilbud for pasienter med 
muskel/skjelettlidelser ved de fire somatiske sykehusene. Arbeidet er gjort som et 
nettverkssamarbeid mellom sykehusene. Det fysikalsk-medisinsk miljø ved 
Drammen sykehus har vært sentralt i oppbyggingen som er basert på de nasjonale 
anbefalingene. Tilbudet har et arbeidsrettet fokus. Det legges vekt på samarbeid med 
primærhelsetjenesten og med NAV. Poliklinikkene har også godt tverrfaglig 
samarbeid med psykisk helsevern. Det har vært en utfordring å rekruttere 
tilstrekkelig fysikalsk-medisinsk kompetanse. 
 
Vestre Viken hadde tidligere et tilbud innen ortopedi i «Raskere tilbake-ordningen». 
Dette er avviklet i tråd med vedtakene. 
 
Vestre Vikens tilbud til pasienter med angst og depresjon innen «Raskere tilbake-
ordningen» er inkorporert i daglig drift og utvidet i løpet av året. 
 

3.3.12 Samhandling med kommunehelsetjenesten 
• Det skal i samarbeid med Helsedirektoratet og kommunene etableres en ordning for 

opplæring og bruk av akutthjelpere (det vises til akuttmedisinforskriften § 5). Vestre 
Viken HF skal bidra i dette arbeidet. 
Det skal utarbeides en veileder til ordningen med akutthjelpere i kommunene, som 
en del av den nasjonale dugnaden « sammen redder vi liv». Denne veilederen er 
ennå ikke ferdig fra direktoratet sin side, og derfor har det ikke skjedd særlige 
endringer på dette området. Vestre Viken er imidlertid engasjert og aktive i dette 
arbeidet sammen med både kommuner og Helsedirektorat. 
 

• Rapportering: Antall helseforetak som deltar i læringsnettvettverk Gode pasientforløp 
i 2018. / Datakilde: Helseforetakene rapporterer for perioden 1.1.2017-31.12.2018. 
Vestre Viken har benyttet modell for læringsnettverk i utviklingen av fire 
pasientforløp hjem til hjem i samarbeid med kommunene. Vestre Viken har også 
benyttet modell for læringsnettverk i forbedringsarbeidet Trygg utskrivning. 
Foretaket deltar ikke i KS læringsnettverk Gode Pasientforløp. 
 

3.3.13 Brukermedvirkning 
• Rapportering: Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016 / 

Datakilde: Folkehelseinstituttet / Publiseringsfrekvens: Publisert i oktober 2017 
• Rapportering: Brukererfaringer med fødsel- og barselomsorgen i 2016 / Datakilde: 

Folkehelseinstituttet / Publiseringsfrekvens: Publisert i desember 2017 
• Rapportering: Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) i 2017 / Datakilde: Folkehelseinstituttet / Publiseringsfrekvens: 
Publisert i desember 2017 

• Bidra til opplæring av helsepersonell i samvalg og implementering av samvalgsverktøy 
fra Helsenorge.no. 

Vestre Viken følger opp rapportene med brukererfaring for egen læring og 
forbedring av tjenestene.  
 
I Vestre Viken skal helsepersonell ha kompetanse i samvalg. Det er opprettet enkel 
tilgang på intranettsiden med informasjon om samvalg og linker til elæringskurs. Det 
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er utdannet fem instruktører i samvalg. Disse er lært opp i regi av Helse Sør-Øst. 
Instruktørene ivaretar opplæring i samarbeid med klinikkene. Opplæringen tilpasses 
de enkelte fagmiljøenes behov og kompetanse. Det er i tillegg etablert en 
ressursgruppe med deltakere fra klinikkene og sentral stab som følger framdrift og 
organiseringen av opplæringen.  
 

 
3.4. Bemanning, kompetanse, ledelse og organisering 

3.4.1 ForBedring 
• Vestre Viken HF skal gjennomføre den felles kartleggingen av arbeidsmiljø og 

pasientsikkerhetskultur (ForBedring) i 2018 med metodikk som gjør det mulig å 
sammenlikne resultatene mellom sykehus og helseregioner. Det skal gjennomføres 
forbedringstiltak på identifiserte forbedringsområder når undersøkelsen er 
gjennomført. Videre skal resultater på nasjonale indikatorer for 
pasientsikkerhetskultur rapporteres til Helsedirektoratet. 

Spørreundersøkelsen ForBedring ble gjennomført i Vestre Viken i perioden 13.02.18 
– 13.03.18. Svarprosenten endte på 77 %.  
Rapportene fra undersøkelsen er en av flere datakilder til det systematiske arbeidet 
med å redusere risiko for uønskede hendelser i pasientbehandling og arbeidsmiljøet. 
God pasientsikkerhet og godt arbeidsmiljø skal sees i sammenheng, og resultatene 
fra undersøkelsen er et viktig verktøy for ledere i det videre forbedringsarbeidet. 
 
Det er etablert et samarbeid mellom de relevante fagmiljøene i stabene HR, HMS og 
medisin og helsefag slik at lederne kan få nødvendig støtte og opplæring.  I tillegg 
bidrar vernetjeneste i arbeidet.  Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) og klinikkvise 
AMU er også involvert. 
 
Gjennomgang av resultater for medarbeidere i enhetene samt utarbeidelse av 
handlingsplan hadde frist 01.06.18. Elektronisk handlingsplan for ForBedring og 
HMS-runden er utarbeidet i det elektroniske avvikssystemet Synergi. Verktøyet gjør 
det mulig å ta ut rapporter over handlingsplaner og tiltak på seksjons-, avdelings-, 
klinikk- og foretaksnivå, og er dermed også et godt oppfølgingsverktøy for 
linjeorganisasjonen. Det er også utarbeidet et årshjul for forbedringsarbeidet.  
 
Lederstøtte i oppfølgingsarbeidet ble gitt i 2018, og vil gis forsterket i 2019. 
Videre rapporteres det på nasjonale indikatorer for pasientsikkerhetskultur. 

 

3.4.2 Sykefravær 
• Vestre Viken HF skal arbeide for at sykefraværet i alle enheter reduseres med 

minimum 0,15 prosentpoeng i løpet av 2018. 
I 2018 ble det inngått mellom Vestre Viken og NAV Arbeidslivssenter Buskerud og 
Akershus avtale om forsterket innsats for å redusere sykefraværet. Avtalen sikret en 
gjensidig forpliktelse til å jobbe helhetlig, systematisk og målrettet med 
sykefraværsarbeidet. Forsterket innsats gir ansatte og ledere grunnleggende 
kompetanse innen sykefraværsarbeid samt inspirasjon til å tenke nytt og bredere i 
tilnærminger for å øke nærvær. 
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I tillegg har det vært arbeidet med tiltak nedfelt i IA-Handlingsplan 2018 for å 
redusere sykefraværet. Per november 2018 er sykefraværet redusert med 0,21 
prosentpoeng sett i forhold til fravær i 2017.   

 

3.4.3 Kompetanseutvikling 
• Vestre Viken HF skal samarbeide med Helse Sør-Øst RHF om å utvikle en felles regional 

strategi for å utdanne, rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos medarbeidere. 
• Vestre Viken HF skal, i dialog med de relevante utdanningsinstitusjonene, arbeide for å 

få utdanninger bedre i samsvar med tjenestenes behov og skal i denne dialogen også 
arbeide for at opptak av studenter og gjennomføring av praksis er tilpasset både 
kapasitet og læringsutbytter. 
Vestre Viken har utarbeidet Kompetansestrategi i 2018, som skal vedtas og 
implementeres primo 2019. Strategien tilkjennegir Vestre Viken sin ambisjon for:  
Å sikre fremtidens viktigste kompetanse og egenskap hos våre medarbeidere; 
toleranse – interesse – og engasjement for livslang læring. For nettopp å sikre 
tilgang på rett og tilstrekkelig kompetanse, vil Vestre Viken arbeide målrettet med å 
rekruttere, beholde, utvikle og utdanne medarbeidere og kommende helsepersonell. 

 
Vestre Viken har i 2018 vedtatt modellen for et helhetlig system for lederoppfølging 
hvor opplæring, oppfølging og utvikling av ledere står sentralt. Dette arbeidet 
implementeres i 2019.  

 
Vestre Viken har i 2018 implementert ny rekrutteringspolicy, som støtter opp om 
foretakets HR-strategi med fokus på fire områder; ledelse, beholde og rekruttere, 
kultur og kompetanseutvikling. Rekrutteringspolicyen er delt inn i tre 
rekrutteringsstrategier med tiltak, henholdsvis profesjonalisering av rekruttering, 
profilering og kompetanse. Prosjekt for implementering av ny spesialistutdanning 
for leger i spesialisering er re-organisert og arbeidet er intensivert i 2018. 

 
Ulike områder som omhandler utdanning er nå samlet på ett sted. Det gjelder 
spesialistutdanningen for leger (LIS1, 2 og 3), bachelor, master og videreutdanning, 
samt lærlinger. Vestre Viken har løpende dialog med utdanningsinstitusjonene om 
opptak av studenter og gjennomføring av praksis med tanke på kapasitet og 
læringsutbytter.  
 

3.4.4 Legers spesialistutdanning 
• Vestre Viken HF må sikre at det er utarbeidet planer og læringsaktiviteter for 

innfasing av ny spesialitet i akutt- og mottaksmedisin samt utarbeide planer og 
forberede iverksetting av del 2 og 3 i ny modell for legers spesialistutdanning. 
Vestre Viken har etablert et mottaksprosjekt for implementering av ny 
spesialistutdanning for leger, del 2 og 3. Innen 1.mars 2019 skal foretaket søke 
Helsedirektoratet om å bli/forbli utdanningsvirksomhet for mer enn 30 
spesialiteter, blant annet for ny spesialitet innen akutt- og mottaksmedisin.  

 
Det er, i henhold til ny spesialistforskrift, utarbeidet utdanningsplan med 
læringsaktiviteter for hver spesialitet. Mottaksprosjektet har utarbeidet planer for 
implementering og iverksettelse av ny spesialistutdanning for de som skal over på 
ny ordning fra 1.mars 2019.  
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3.4.5 Spesialsykepleiere 
• Vestre Viken HF skal ha en strategi som bidrar til gode rekrutterings- og 

utdanningsplaner for spesialsykepleiere innen ABIOK- og jordmorfagene. Herunder må 
det sikres praksisplasser tilpasset fremtidig behov i spesialavdelinger. 
Det har vært særskilt fokus på rekruttering og utdanning av spesialsykepleiere 
innen anestesi-, barneintensiv- intensiv-, og operasjonssykepleie (ABIO). Vi har fra 
januar - desember 2018 utdannet 27 spesialsykepleiere fordelt på ABIO.  

 
I august 2018 ansatte foretaket 24 nye sykepleiere i utdanningsstillinger innen 
ABIO.  

 
Man ser ut fra aldersframskrivning og frafall i klinikkene at det fremover fortsatt må 
fokuseres på rekruttering innen ABIO og spesielt operasjons- og 
intensivsykepleiere. Vestre Viken har praksisplasser til spesialstudenter innen 
ABIOK og til jordmorstudenter. 

 

3.4.6 Lærlinger 
• Vestre Viken HF skal ha lærlingplasser innen helsefagarbeiderfaget. 

Vestre Viken har lærlinger i helsearbeiderfaget i ulike løp ved tre av de somatiske 
sykehusene.  Drammen sykehus og Kongsberg sykehus har ansatte lærlinger i 
ordinære løp. Dette gjelder elever som har gjennomført fra vg. 2 helsearbeiderfag og 
som tegner en to års lærekontrakt med sykehusene. Drammen sykehus har for tiden 
18 lærlinger, mens Kongsberg sykehus har en. Ringerike sykehus har fire lærlinger 
etter vekslingsmodellen. Dette er et samarbeid med Hønefoss videregående skole 
hvor lærlinger veksler mellom undervisning i skole og opplæring i bedrift over fire 
år.  
 

3.4.7 Vaksine 
• Vestre Viken HF skal legge til rette for at alt personell hvert år får tilbud om 

sesonginfluensavaksine slik at WHO og EUs målsetning om 75 prosent 
vaksinasjonsdekning for helsepersonell kan nås. 
Alle ansatte i Vestre Viken har fått tilbud om influensavaksinering på sin lokasjon, 
enten i form av kollegavaksinering eller ved at personell fra HMS, smittevern 
og/eller bedriftshelsetjenesten har vært ute på lokasjonene og gjennomført 
vaksinering. Foretaket oppnådde en vaksinedekning på 54 % i 2018. 
For 2019 planlegges tettere oppfølging med hver enkelt klinikkledelse for enda 
bedre å kunne informere om viktigheten av vaksinering samt bedre 
tilgjengeligheten for vaksinering ytterliggere. 

 
3.5. Nasjonal samordning 

3.5.1 Oppgjørskontroll- og samkjøringsprosjektet 
• Vestre Viken HF skal, i samarbeid med Pasientreiser HF, bidra til operasjonaliseringen 

av oppgjørskontroll- og samkjøringsprosjektet i tråd med plan, herunder oppdatere 
lokale gevinstrealiseringsplaner. 
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Oppgjørskontroll(CTRL) og Samkjøringsprosjekt (Trapeze) er ikke iverksatt i Vestre 
Viken i 2018. Det vil ikke skje før i andre halvdel av 2019. Effektiviseringsgevinst vil 
ikke være realistisk å innhente før i 2020.  

 
3.6. E-helse - Modernisering og digitalisering 

3.6.1 Informasjonssikkerhet og personvern 
• Vestre Viken HF skal påse at krav som følge av EUs personvernforordning (GDPR) 

ivaretas, og sikre at de til enhver tid gjeldende krav til informasjonssikkerhet og 
personvern kontinuerlig ivaretas ved drift og forvaltning og hensyn tas i alle 
endringsprosesser. 

I forbindelse med at EUs personvernlovgivning ble endret i 2018, har en 
arbeidsgruppe i Vestre Viken arbeidet med å avdekke avvik og mangler i forbindelse 
med behandling av personopplysninger. Arbeidsgruppen har vært ledet av 
helseforetakets informasjonssikkerhetsleder-/personvernombud.  
 
Det ble gjort en kartlegging av hvordan Vestre Viken behandler personopplysninger 
samt en gjennomgang av informasjonssystemer og arbeidsmetodikk (HR), sett opp 
mot nytt regelverk. Svakheter og avvik som ble avdekket, er risikovurdert og 
gruppen har foreslått nødvendige tiltak som er egnet til å redusere risikoen.  
 
Det er videre arbeidet, i samarbeid med øvrige helseforetak i regionen, med revisjon 
av styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern, som oppdateres i 
helseforetaket kvalitetssystem innen utgangen av Q1 2019. 
 
Enkelte tilpasninger til personvernforordningen er gjennomført. Flere tiltak gjenstår, 
men konkretisering og gjennomføring har startet opp. Helseforetakets 
styringssystem for informasjonssikkerhet vil i løpet av kort tid bli oppdatert i 
samsvar med forordningen. 

 
 

• Vestre Viken HF skal bidra til å revidere felles regionalt styringssystem for 
informasjonssikkerhet i henhold til de krav og endringer som ligger i innføringen av 
EUs personvernforordning (GDPR) og effektuere endringene i eget styringssystem for 
informasjonssikkerhet. 
Vestre Viken HF har i 2018 vært delaktig i revisjonsarbeidet av felles regionalt 
styringssystem for informasjonssikkerhet.  
Informasjonssikkerhetsleder -/personvernombud ved helseforetaket, tok 
gruppeansvar for henholdsvis de styrende dokumenter «Organisering av 
informasjonssikkerhetsarbeidet» og «Grunnlag for oppslag i journal», samt var en 
aktiv aktør i innspill i arbeidsgruppen for «Overordnede prinsipper for regionalt 
styringssystem for informasjonssikkerhet» og «Loggføring av aktivitet og kontroll av 
logger». Det bemerkes at helseforetaket også har revidert og tilsluttet endringene i 
resterende dokumenter som utgjør styringssystem for informasjonssikkerhet. 

 
• Vestre Viken HF skal i takt med regional plan for utrulling av løsning for statistisk 

logganalyse bidra til at denne blir tatt i bruk. Statistisk logganalyse gir 
helseforetakene verktøy som gir mulighet for systematisk gjennomgang av logger. 
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Vestre Viken HF skal implementere rutiner for å gjennomgå identifiserte unormale 
oppslag og håndtering av uberettigede oppslag. 
Vestre Viken avventer regionalt Helse Sør-Øst prosjekt for etablering av statistisk 
logganalyse. 
Inntil løsning for statistisk logganalyse er implementert, foretas det periodiske 
stikkprøvekontroller. Det er videre implementert prosedyren «Loggføring av 
aktivitet og kontroll av logger». 

 
 

3.6.2 Gjennomføring av IKT-prosjekter 
• Prosjektveiviseren skal benyttes i alle IKT-prosjekter. Styringsdokumentasjon fra 

prosjektene skal være dokumentert, transparent og tilgjengelig. Vestre Viken HF skal 
benytte CA PPM for registering og oppfølging av alle IKT-prosjekter. 
Vestre Viken bruker Helse Sør-Øst prosjektveiviser i alle IKT-prosjekter, inkludert 
lokale prosjekter. Dokumentasjon i bruk under prosjektet og sluttrapporter blir 
lagret på lokalt filområde, da regional løsning ikke er egnet for dette formålet. Dette 
ser vi i regionale prosjekter også, der andre nettsteder (Projectplace, Sharepoint 
etc.) blir brukt i stor grad.  

 

3.6.3 Innføring av regionale løsninger 
• Sykehuspartner er felles tjenesteleverandør til helseforetakene i regionen innen IKT-, 

HR- og logistikktjenester. Sykehuspartner har ansvar for å levere fellestjenester, 
inklusive drift og forvaltning av infrastruktur og IKT-løsninger. 

• Vestre Viken HF skal sammen med Sykehuspartner kartlegge, planlegge og deretter 
iverksette applikasjonssanering og konsolidering. 

• Vestre Viken HF skal innføre regionale løsninger i henhold til regional 
gjennomføringsplan. 

• Vestre Viken HF skal bidra til gjennomføring av regionale prosjekter for innføring av 
modernisert Folkeregister og innføring av helse-ID. 

• Vestre Viken HF skal arbeide med IKT-standardisering, informasjonsdeling og mobile 
løsninger som understøtter gode og trygge pasientforløp. 

• Det skal etableres en standardisert og sikker IKT-infrastruktur som understøtter 
videre digitalisering. 

Vestre Viken har i 2018 mottatt regionale løsninger innen:  
- PACS 
- Medikamentell kreftbehandling 
- BAT (bestilling av tilganger)  
- ERP (økonomi og logistikk) 
Det er i samarbeid med Sykehuspartner avdekket nærmere 750 tjenester som skal 
vurderes i forhold til sanering og standardisering. Ved inngangen til 2019, er det 500 
tjenester som det skal tas stilling til videre. Dette gjøres i samarbeid med ISOP 
programmet regionalt og lokalt GDPR prosjekt.  
 
For området sikker og standardisert IKT infrastruktur, så har Sykehuspartner 
etablert programmet STIM. Dette vil først tre i kraft i 2019. Et av prosjektene innen 
STIM, er fulldekning WIFI. Dette er under etablering i dag.  
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3.7. Økonomiske krav og rammer og krav til aktivitet 
• Vestre Viken HF skal forebygge evt. uønskede tilpasninger som følge av omleggingen 

av finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern og rusbehandling i 2017. 
Omleggingen skal brukes som et virkemiddel for å understøtte ønsket faglig innretning 
av disse tjenestene. 
Det er ikke noen holdepunkter for uønskede tilpasninger som følge av omlegging av 
finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern og rusbehandling. 
Omstillinger i psykisk helsevern og rusbehandling gjøres ut fra faglige vurderinger.  

3.7.1 Drift og investering 
• Vestre Viken HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og 

slik at de kommer pasientene til gode. Vestre Viken HF skal i 2018 basere sin 
virksomhet på de tildelte midler. 

 
Tildelte midler 2018: 

 
 
I prognosen for 2018 er inntekter 23 MNOK lavere enn i OBD.  Basisrammen ble 
redusert med 73,1 MNOK ved revidert nasjonal budsjett (RNB) som følge av 
reduserte pensjonskostnader.  
 
ISF-refusjoner er 49,9 MNOK høyere enn angitt i OBD.  27,8 MNOK av det positive 
avviket skyldes økningen i ISF-enhetspris i 2018.  Resten er økning knyttet til ISF-
refusjon på H-resepter som er totalt 27,9 MNOK høyere enn budsjett (inkl. pris-
økningen).  
 
Vestre Viken har budsjettert med basisfinansiering, forskningsmidler og statlige 
tilskudd i tråd med tildeling fra Helse Sør-Øst .  ISF-refusjoner er budsjettert i 
klinikkene basert på erfaring og forventede endringer i budsjettåret.   
 
Foretaket har anvendt midlene som forutsatt i budsjett og leverer et resultat bedre 
enn budsjett.  
 

• Sikre god drift og budsjetterte resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg 
og utstyr. 

Vestre Viken har budsjettert med et overskudd på 200 MNOK i 2018, i tråd med 
forutsetninger fra ØLP 2018-2021.  Prognosen viser et overskudd på 248 MNOK som 
er 48 MNOK bedre enn budsjettert.  Gode økonomiske resultater bidrar med 
nødvendig likviditet til å sikre investeringsnivået i foretaket. 
 

NOK tusen
Oppdrag og 

bestilling Prognose Avvik
Basisramme 5 436 830 5 363 769 -73 061 

herav kvalitetsbasert finansiering 38 717 38 717 0
Forskning 6 550 6 550 0
Statlig tilskudd 3 498 3 498 0
ISF-refusjoner totalt 2 620 332 2 670 203 49 871
Inntekter i alt 8 067 210 8 044 020 -23 190 
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3.7.2 Resultat 
• Årsresultat 2018 for Vestre Viken skal være på minst 200 millioner kroner. 

 
 
Vestre Viken har en prognose på 248 MNOK, som er 48 MNOK bedre enn budsjett.  
Økning skyldes hovedsakelig økning i ISF-enhetspris og god styring av driften. 

 
• Investeringer skal budsjetteres innenfor helseforetakets tilgjengelige 

investeringsmidler i 2018, det vil si likviditetstildelingen for 2017 med tillegg av 
budsjettert bruk av oppspart likviditet, og eventuelle salgs-/gavemidler. I tråd med 
forutsetningene fra økonomisk langtidsplan skal egenkapitaltilskudd til 
pensjonsinnretningene samt netto likviditet fra lokale IKT-investeringer gjennomført 
av Sykehuspartner, salderes innenfor helseforetakets tilgjengelig investeringsmidler. 

Tilgjengelig likviditet til investeringer i 2018, inkludert fri likviditet fra 2017, ved 
inngangen til 2018 utgjorde 471 MNOK for 2018. Planlagt investeringsbudsjett for 
2018 var 420 MNOK. I tillegg ble det overført 41 MNOK fra 2017 til 2018 for 
prosjekter som ikke ble ferdigstilt i 2017. 
 
Investeringsrammen for 2018 ble redusert med 20 MNOK etter at resultatet i 2017 
ble vesentlig dårligere enn prognosen. 
 
Til grunn for tilgjengelig likviditet ble det forutsatt salg av personalboliger ved 
Bærum sykehus med totalt 44 MNOK. Salget ble ikke sluttført i sin helhet i 2018 og 
det endte med salg for 15 MNOK. En del av midlene forventes realisert våren 2019, 
og vil således inngå i rammen for 2019, totalt 14 MNOK. 
 
Finansiell leasing var forutsatt med 110 MNOK, men endte med 85 MNOK på grunn 
av forsinkelse i mammografibussen. 
 
Total finansiering etter korreksjoner, inkludert gavemidler, lokale IKT-investeringer 
og EK-innskudd, ligger for 2018 på 417 MNOK.  Prognosen for investeringer er på 
om lag 350 MNOK. En endelig avstemming over tilgjengelige midler gjøres med Helse 
Sør-Øst ved endelig regnskapsavleggelse i mars 2019. 
 

3.7.3 Likviditet og investeringer 
• Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til 

drift og investeringer. 
Vestre Viken er ansvarlig for en effektiv styring av kontantstrømmer samt styring av 
tilgjengelig likviditet til drift og investeringer. Foretaket arbeider kontinuerlig med å;  

o utarbeide forventningsrette likviditetsprognoser  

NOK tusen
Resultatkrav oppdrag og bestilling 200 000
Økning ISF-enhetspris 27 823
Utsatt gevinst ved salg -10 000 
Netto gevinst ordinær drift 30 177
Inntekter i alt 248 000
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o optimalisere kontantstrømmene ved å fremskynde innbetalinger og tilsvarende 
forskyve utbetalinger i tid (herunder utnytte kontraktsfestet kredittid der dette 
er hensiktsmessig)  

o minimalisere effektiv kredittid ved å fokusere på avtaleinnhold og sikre effektive 
ordreregistrerings-, fakturerings- og purrerutiner, blant annet ved bruk av 
regional avtale om innfordringstjenester  

o sørge for effektive betalingsrutiner for inn- og utbetalinger  
o søker å minimalisere kredittrisiko  

Det utarbeides årlig en regional økonomisk langtidsplan, hvor helseforetakene 
leverer innspill gjennom foretakenes egne økonomiske langtidsplaner. Denne 
langtidsplanleggingen er etablert som et nyttig verktøy for overordnet langsiktig 
planlegging i helseforetakene av ressursbruk knyttet til drift og investering. Det vises 
for øvrig til etablerte prinsipper for likviditetsstyring i Helse Sør-Øst. 
 

• Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2018 
skal ikke benyttes til investeringer i 2018 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst 
RHF. 
Vestre Viken styrer likviditet i tråd med Finansstrategi for Helse Sør-Øst.  
 

• Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før 
etablering av nye investeringsforpliktelser. 

Overskuddslikviditet 
Det er etablert praksis at overskudd inneværende år kan benyttes til investeringer i 
etterfølgende år, og at egenkapitalinnskuddet til pensjonsinnretning salderes 
innenfor tilgjengelig investeringsmidler.  
 
Investering  
Vestre Viken har etablert månedlig rapportering på investeringsprosjekter inklusive 
fastsettelse av prognose.  Prognosen benyttes for å sikre at totale investeringer for 
året ikke overskrider finansieringsrammer, og på denne måten ta høyde for 
resultatrisiko ved pågående investeringsprosjekter før etablering av nye.  
 

3.7.4 Overføring av likviditet - driftskreditt 
• Det legges til grunn at helseforetakene skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende 

driftskredittrammer, samt innretter virksomheten innenfor økonomiske rammer og 
krav som følger av vedtak i foretaksmøter i 2018, herunder oppdrag og bestilling 2018 
som er gitt i foretaksmøte 14. februar 2018, slik at det bidrar til at Helse Sør-Øst RHFs 
«sørge for»-ansvar oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig utvikling over 
tid. 

Vestre Viken legger til grunn driftskredittrammen, aktivitets- og vekstforutsetninger, 
samt resultatkrav fra Helse Sør-Øst ved årlig budsjettering og langsiktig planlegging 
(for eksempel i forbindelse med rullering av ØLP).    
 
Vestre Viken har planlagt og styrt virksomheten for 2018 basert på oppdrag og 
bestillingsdokumentet for 2018, resultatkrav, aktivitets- og vekstforutsetninger for 
økonomisk langtidsplan, samt tilgjengelige rammer for driftskreditt gjennom året.  
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• Vestre Viken HF skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse 
Sør-Øst RHF. 

Driftskredittrammen til Vestre Viken har gjennom 2018 vært på MNOK 1 622 000. 
Foretakets likviditet har vært godt innenfor den avtalte kreditrammen hele året med 
et gjennomsnittlig trekk på MNOK 954.000.  Fortsatt overskudd og sparing har 
bidratt til stadig lavere trekk på driftskreditten.  Det har ikke vært nødvendig for 
foretaket å søke om utvidet kassekreditt de siste årene. 
 
I forbindelse med overgangen til regional ERP erfares forsinkede oppgjør mot 
helseforetakets leverandører. Prosessen fra faktura kommer inn i økonomisystem til 
den er betalt er mer krevende enn forutsett og vil forårsake økte kostnader i forhold 
til belastning av forsinkelsesrenter. Utfordringen er dog ikke så stor at den skaper 
utfordringer knyttet til total likviditetsstyring.  
 

• Helse Sør-Øst RHF skal forespørres i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut 
over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende 
dokumentasjon for dette behovet. 

Likviditetsstyring skal bidra til størst mulig grad av forutsigbarhet i helseforetakets 
likviditetssituasjon. Helseforetak skal via løpende oppfølging av foretakets 
likviditetsbeholdning settes i stand til å møte sine finansielle forpliktelser, samtidig 
som det ikke bindes opp mer kapital enn nødvendig for dette.  
 
En forutsetning for dette er at helseforetaket gjennom presisjon og kvalitet i 
likviditetsprognoser og likviditetsstyring gir Helse Sør-Øst RHF et realistisk bilde av 
fremtidige forhold som påvirker likviditetssituasjon.  
 
Ved behov for utvidelse av ramme benyttes allerede etablerte rutiner opp mot Helse 
Sør-Øst RHF. 
 

3.7.5 Økonomisk handlingsrom 
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Vestre 

Viken HF skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og investeringer er 
realisert, både når det gjelder kvalitet og økonomi. 

Vestre Viken har gjennom sin virksomhetsstyring tett oppfølging av 
resultatutviklingen i foretaket og oppnåelse av foretakets planlagte resultatmål. 
Gjennom 2018 har flere av klinikkene vært særskilt fulgt opp som følge av sviktende 
resultatoppnåelse. Handlingsplaner utarbeides og følges tett. Investeringsnivået 
justeres dersom resultatene ikke oppnås.  
 
 I 2018 viser Vestre Viken en resultatprognose som er i tråd med forutsetninger fra 
ØLP.   
 

3.7.6 Investerings- og utbyggingsprosjekter 
• Helse Sør-Øst RHF avsetter regional likviditet i 2018 i forbindelse med nytt sykehus i 

Drammen. I forbindelse med prosjektet for nytt sykehus i Drammen skal helseforetaket 
avsette nødvendige ressurser til utvikling av virksomhetsmodell, driftskonsepter og 
bemanningsplanlegging samt planer for gevinstrealisering. Dette arbeidet skal 
avstemmes med Helse Sør-Øst RHFs prosjektorganisasjon. Videre har helseforetaket 
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ansvar for å sikre medvirkning fra ansatte og bruker i alt arbeidet som omfatter 
investerings- og utbyggingsprosjektene. 

I forbindelse med utarbeidelsen av forprosjekt for Nytt sykehus i Drammen har 
Vestre Viken avsatt 8 MNOK til egen prosjektorganisasjon i 2018. Det er i forbindelse 
med dette arbeidet utarbeidet en gevinstrealiseringsplan som sikrer at kartlagte 
gevinster fra konseptfasen lar seg gjennomføre gjennom byggets utforming og 
løsninger.  
 
Prosjektorganisasjonen har hatt ansvar for å sikre involvering av brukere og ansatte 
i egen organisasjon. Dette har omfattet forankring av tiltak og løsninger med over 
150 medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste og brukere. 

 

3.7.7 Krav til aktivitet 
• Aktiviteten skal være i henhold til aktivitetskravet for 2018. 

 
MÅL 2018: 

 

Aktivitet i 2018 Somatikk VOP  BUP TSB 

ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm.) 
legemidler) i henhold til "sørge for"-ansvaret 115 669 16 772 23 161 6 240 
Pasientbehandling         
Antall utskrivninger døgnbehandling 70 274 3 332  176  578 
Antall liggedøgn døgnbehandling 246 270 77 518 4 940 15 200 
Antall oppholdsdager dagbehandling 31 991  0  0  0 
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 404 282 121 160 76 320 32 760 
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Somatikk      
Aktivitet innenfor somatikk inkludert H-resepter målt som antall ISF-poeng er 704 
poeng foran krav i OBD. Av dette er ISF-poeng knyttet til H-resepter 1231 foran krav i 
OBD.  Pasient casemiks i 2018 har en lavere gjennomsnittlig DRG-indeks enn 
budsjettert.  Antall utskrivninger og liggedøgn er lavere enn krav i OBD. Vestre Viken har 
gjennom flere år dreid aktivitetsveksten fra døgn til dag- og poliklinikkbehandlinger. 
Antall dagbehandlinger og antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn krav i OBD.   

 
Psykisk Helse og Rus   
Det har vært en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og rus på 3,1 % fra 2017 
til 2018. Aktiviteten er samlet sett 0,7 % høyere enn budsjett. Den største utfordringen 
har vært innen BUP-feltet som oppnådde en poliklinisk aktivitet i 2018 som var 2,9 % 
lavere enn i 2017 og 8,7 % lavere enn budsjett. 

 
Det er gjennomført en rekke tiltak for å øke aktiviteten innen BUP. I tillegg til tiltakene 
som er nevnt over for å redusere ventetiden, er det viktigste aktivitetsøkende tiltaket å 
planlegge aktivitet opp mot skoleåret. Tilstedeværelse skal styres i langt større grad enn 
i dag til aktive perioder. 

 
3.8. Øvrige krav 

3.8.1 Beredskap og sikkerhet 
• Vestre Viken HF skal gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne beredskapsplaner 

og rutiner i tråd med revidert Nasjonal helseberedskapsplan. 

Aktivitet i 2018 Somatikk VOP BUP TSB
ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm. legemidler) "sørge for" ansvaret
Krav i oppdrag og bestilling 115 669 16 772 23 161 6 240
Foreløpig resultat 2018 116 373 18 121 22 317 5 276
Avvik 704 1 349 -844 -964 

Pasientbehandling
Antall utskrivninger døgnbehandling
Krav i oppdrag og bestilling 70 274 3 332 176 578
Foreløpig resultat 2018 69 632 3 132 136 760
Avvik -642 -200 -40 182

Antall liggedøgn døgnbehandling
Krav i oppdrag og bestilling 246 270 77 518 4 940 15 200
Foreløpig resultat 2018 242 267 66 264 4 346 16 411
Avvik -4 003 -11 254 -594 1 211

Antall oppholdsdager dagbehandling
Krav i oppdrag og bestilling 31 991 0 0 0
Foreløpig resultat 2018 33 434 0 0 0
Avvik 1 443 0 0 0

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
Krav i oppdrag og bestilling 404 282 121 160 76 320 32 760
Foreløpig resultat 2018 407 499 124 663 69 684 32 270
Avvik 3 217 3 503 -6 636 -490 
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• Vestre Viken HF skal delta i arbeidet med å forberede implementering av ny 
sikkerhetslov. 

Vestre Viken har etablerte beredskapsplaner i tråd med nasjonale planer. Det er 
gjennomført opplæring i proaktiv stabsmetodikk for ledergruppen. Krav i henhold til 
ny sikkerhetslov er under implementering.  

 

3.8.2 Redningshelikoptertjeneste 
• Vestre Viken HF skal ha avtaler med Forsvaret. Avtalene skal sikre leveranse og 

etterfylling av medisinsk forbruksmateriell. 
Dette er ikke aktuelt for Vestre Viken. 

 

3.8.3 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser 
• Vestre Viken HF må følge opp hovedfunnene og anbefalingene i Riksrevisjonens 

undersøkelse om bierverv. 
Resultatet av Riksrevisjonens undersøkelsen viste blant annet høy grad av 
underrapportering av bierverv og at retningslinjer for bierverv er lite kjent. Vestre 
Viken sine retningslinjer for bierverv har i 2018 vært på agendaen i 
foretaksledelsen for avklaring av forhåndsgodkjenning og fullmakt til å godkjenne 
bierverv. Fullmakten videreføres på nivå 2. Det legges ut en årlig melding i GAT om 
at ansatte må registrere bierverv i personalportalen. I 2018 er antall ansatte med 
registrerte bierverv 420, som er en økning på 50 ansatte siden rapportering i 2017.  

 

3.8.4 Arbeidslivskriminalitet 
• Ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter skal det sikres at 

leverandører følger lover og regler. Helseforetakene skal i årlig melding redegjøre for 
resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens 
anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. 

Vestre Viken har foretatt en gjennomgang av foretakets rutiner knyttet til kontrakter 
med leverandører. Det er nært samarbeid mellom innkjøpsavdelingen i Vestre Viken 
og Sykehusinnkjøp som forestår de fleste anskaffelsesprosesser på vegne av Vestre 
Viken. Det er fortsatt ikke inngått en fast tjenesteavtale med Sykehusinnkjøp som 
kan regulere slike forhold. Sykehusinnkjøp har imidlertid gode maler for å ivareta 
informasjonsplikt til leverandører.  
 
Gjennomgang av kontrakter inngått av Vestre Viken direkte har avdekket noen 
mangler knyttet til informasjonsplikten. Det er forbedringsområder knyttet til 
foretakets oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår mot leverandørene. Det vil 
iverksettes tiltak knyttet til dette i løpet av 2019. Det vil tilsvarende være en 
avveining hvorvidt det skal pålegges en fast egenrapportering fra leverandørene og 
til Sykehusinnkjøp/Vestre Viken. Forutsetning for å lykkes med dette krever at det 
iverksettes oppfølging og kontroller. Dette er et område som det vil jobbes videre 
med i 2019 i samarbeid med Sykehusinnkjøp. 
 

 
4. ANDRE RAPPORTERINGER 
 



36 
 

4.1. Oppfølging av andre oppdrag 
Rapportering av andel fødsler der jordmor ikke har vært til stede i aktiv fødsel – data for 3. 
tertial 2018 
I tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling ble det bedt om rapportering av andel 
fødsler hvor jordmor ikke har vært til stede i aktiv fødsel for 3. tertial 2018. Vestre Viken 
har fire fødeavdelinger. Avvik som beskrevet over er registrert ved tre av 
fødeavdelingene, men ved Bærum sykehus er registreringen dessverre kun foretatt i 
årets to første tertialer. Avvik for 3. tertial er derfor beregnet ut fra erfaringene fra de to 
første tertialene, da forholdene vurderes å være de samme som i 3. tertial. Dette gir en 
samlet avviksfrekvens på 5,65 % i Vestre Viken. Avviksfrekvensen er høyest ved Bærum 
sykehus. Det er ikke registrert avvik ved Kongsberg sykehus. Det vil bli arbeidet videre 
med å redusere avvik i 2019. 
 

4.2. Andre forhold ved driften 
 
Basert på tidligere vedtatt konseptfase for nytt sykehus i Drammen, styresak 006-2017 i 
Helse Sør-Øst RFH, er det i 2018 gjennomført etterfølgende forprosjekt. 
Det nye sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, 
Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken opptaksområde.  
 
Nytt sykehuset på Brakerøya skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad 
sykehus og samlokalisere somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). Det nye sykehuset skal i tillegg til eksisterende funksjoner også 
inneholde stråleterapi som ny funksjon. 
 
Gjennom forprosjektet har alle funksjoner blitt endelig plassert basert på 
nærhetsprinsipper og flyter. Alle rom er uttegnet og utstyr definert. Sykehuset har et 
bruttoareal på totalt 122 000 m².  
 
I løpet av forprosjektet er det utarbeidet forslag til detaljregulering for sykehusområdet 
på Brakerøya.  Denne planlegges godkjent i Lier og Drammen kommuner høsten 2019.  
Forprosjektet har blitt ledet av Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med Vestre Viken. Det har 
vært bred medvirkning fra de ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere for å utvikle 
mest mulig funksjonsdyktige, pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger for det nye 
sykehuset. 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

 
5. UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER 
 
For nærmere omtale av utviklingstrender og rammebetingelser vises det 
til Utviklingsplanen 2035 og Økonomisk langtidsplan 2018-2021. 
 
 
6. STRATEGIER OG PLANER FOR VESTRE VIKEN HF 
 
Frem mot 2035 er Vestre Vikens hovedmål å skape pasientens helsetjeneste. Det er 
fastsatt i utviklingsplanen at dette skal realiseres gjennom seks delmål. 
 

 
Strategiplan 2019-2022 utarbeides som oppfølging av Utviklingsplanen 2035. 
Strategiplanen operasjonaliserer målområder fra Utviklingsplanen og danner 
grunnlaget for driftsavtaler for klinikkene for 2019. Strategiplan 2019-2022 
styrebehandles 25. februar 2019.  
 
Høsten og vinteren 2018/2019 har Vestre Viken hatt prosesser for å etablere 
overordnede strategier innen kompetansearbeid, HMS, innovasjon og teknologi. 
Strategiene skal høres og vedtas vinteren 2019. Disse kommer i tillegg til allerede 
vedtatte strategier innen forskning, kommunikasjon og ernæring. 
 
Arbeid med Nytt sykehus i Drammen er et viktig område for helseforetaket.  
Forprosjektet er til behandling i HSØ. Mottaksprosjekt er under etablering. 
 
 

https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035#vedtatt-utviklingsplan-2035
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DEL IV: VEDLEGG 

 
VEDLEGG 1: Årsmelding fra Brukerutvalget 
 



ÅRSMELDING FRA BRUKERUTVALGET VESTRE VIKEN 2018 

Brukerutvalgets sammensetning 2018 

Brukerutvalget har i 2018 bestått av representanter fra følgende bruker-
organisasjoner: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og 
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO). 

1.  Toril Krogsund Leder     FFO Buskerud 
2.  Heidi Hansen      RIO 
3.  Torunn Viervoll      FFO Akershus 
4.   Dordi S. Strand       FFO Akershus 
5.  Bjørn Tolpinrud      Kreftforeningen 
6.  Kjell Jensen (til 16.04.18)    FFO Buskerud 
7.  Lillemor Sandberg      FFO Buskerud 
8.  Rune Hansen Gunnerød     FFO Buskerud 
9.  Elisabeth Schwencke     FFO Buskerud 
10.       Franck Tore Larsen     SAFO 

 
Utvalgets leder og nestleder har inngått i Arbeidsutvalget sammen med 
sekretær og representant fra administrerende direktørs stab. Disse har i 
felleskap satt opp saksliste for Brukerutvalgets møter. 
 
Ved oppnevning av nye representanter fikk brukerutvalget tre nye medlemmer 
ved inngangen til 2018. Disse kom fra FFO Buskerud, FFO Akershus 
Kreftforeningen. Heidi Hansen fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ble 
valgt til nestleder for et år. Som følge av en person trakk seg, har  
Brukerutvalget bestått av 9 medlemmer fra 16.04.18 og ut året 2018. 
  
Faste aktiviteter 
 
Brukerutvalget har hatt 10 plenumsmøter og behandlet 61 saker. Leder og 
nestleder har deltatt på helseforetakets styremøter som observatører med 
tale- og forslagsrett. De har også bidratt til at Brukerutvalget har vært fast 
representert i Sentralt kvalitetsutvalg og Overordnet samarbeidsutvalg. Alle 
medlemmer har deltatt jevnlig på møtene i klinikkenes kvalitetsutvalg, på ulike 
ledermøter og seminarer samt i annen virksomhet dersom det har vært ønske 
om det fra klinikkenes side. Også fast deltagelse i Forskningsutvalget, i de lokale 
samarbeidsutvalgene og i etikk komitéene ved to klinikker har vært viktige 
bidrag fra Brukerutvalget.  



 
Noen fokusområder  
 
Tema utvalget har vært opptatt av i 2018: 
 

• Etisk kvalitet, ivaretagelse av taushetsplikten og hensynsfull 
informasjonsformidling ved alvorlig sykdom. 

• Samvalg og kurspakke, presentasjon ved Læring og mestringssenteret  
• Brukerutvalgets og de enkelte medlemmers rolle og forhold til mandatet 
• Bruk av tilbakemeldinger fra pasienten i forbedringsarbeidet 
• Bidra i klinikkene med foredrag og erfaringer 
• Erfaringsutveksling mellom klinikkene i Vestre Viken HF 

 
Utover dette har Oppdrags- og bestillingsdokumentet fra Helse sør øst bidratt 
til å gi arbeidet i brukerutvalget retning og fokus.  
 
Nytt sykehus, utviklingsplan og strategiplaner   
 
Arbeidet med nytt Drammen sykehus har pågått i hele 2018. Prosjektleder har 
deltatt jevnlig på Brukerutvalgets møter for å orientere om status i prosjektet, 
svart på spørsmål og tatt imot innspill. Brukerutvalget har også bidratt i flere av   
Arbeidsgruppene tilknyttet ulike funksjonsområder. Utvalgsleder har deltatt i 
styringsgruppen. 
 
Vestre Viken helseforetaks utviklingsplan, «Utviklingsplan 2035» ble vedtatt av 
styret i mai 2018. Forut for dette, ble den sendt på høring og Brukerutvalget 
leverte høringsuttalelse. 
 
I løpet av 2018 har områdene teknologi, innovasjon, og kompetanseutvikling 
blitt gjenstand for mer systematisk tilnærming. Arbeidsgrupper ble oppnevnt 
innen de tre områdene og utvikling av strategier påbegynt. Brukerutvalget har 
bidratt i arbeidsgruppene. 
 
Det ble ansatt ny Direktør i VVHF i 2018. Lisbeth Sommervoll ble presentert i 
brukerutvalget møte 7 mai. Det ble nærmere dialog etter hånden og 
brukerrepresentantene informerte om saker de er opptatt av på årets siste 
Brukerutvalgsmøte. Her ble også foreløpig skisse til overordnet strategiplan 
presentert og muligheter for tettere samarbeid med direktøren omtalt. 
 
 



Annen virksomhet 

Brukerutvalget har også deltatt i følgende arbeidsgrupper og aktiviteter: 

• Sammenslåing av sykehusene Lier og Blakstad 
• Forebygging av selvmord, Pasientsikkerhetsprogrammet 
• Trygg utskrivning, Pasientsikkerhetsprogrammet 
• Barn som pårørende til pasienter med rusproblemer, pakkeforløp 
• Pasienter med rusproblemer ved graviditet, pakkeforløp 
• Flytting av Tyrifjord døgnseksjon til Thorsberg døgnseksjon 
• Standardisering tilbudene døgnseksjonene Avdeling rus og Avhengighet 
• Programkomité Helse Sør Østs samling for Ungdomsråd  
• Tur og omvisning for Brukerutvalget på Hallingdal Sjukestugu 

 

Konferanser 
 
Brukerutvalget deltok på regional konferanse i Tønsberg og på Helse sør østs 
konferanse for Brukerutvalg på Oslo Universitetssykehus. Tema var henholdsvis 
pakkeforløp og brukermedvirkning. To medlemmer av utvalget deltok også på 
det årlige høstseminaret som Senter for medisinsk etikk arrangerte. 
 
Samarbeid med pasientombudet 
 
Pasient- og brukerombudet i Buskerud har deltatt jevnlig på Brukerutvalgets 
plenumsmøter. Samarbeidet har vært nyttig og bidratt til økt oppmerksomhet 
på pasientenes opplevelser og enkelte ganger på svikt i klinikkenes rutiner. Som 
følge av dette har utvalget tatt initiativ til dialog med ansvarlig ledelse og 
anmodet om gjennomgang av rutiner og systemer. 
 
Samarbeidet med ledelsen 
 
Brukerutvalget legger vekt på et tett samarbeid med foretaksledelsen og 
opplever at denne på sin side legger vekt på å bruke utvalgets ressurser. Dette 
forholdet har gjort Brukerutvalgets arbeid i 2018 godt og meningsfylt. 
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Drammen, 18. februar 2019  
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 18. februar 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
  
   
    
  

 
  

  
  
  
  
  
  

 
  

mailto:postmottak@vestreviken.no
http://www.vestreviken.no/


 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

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

 

 
Bakgrunn  
Årlig fastsetter Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) krav til og rammer for de regionale 
helseforetakene. På denne bakgrunn utarbeider Helse Sør-Øst RHF krav til de enkelte 
helseforetakene gjennom oppdrag- og bestilling. Oppdrag og bestilling 2019 (OBD) for Vestre 
Viken ble overlevert i foretaksmøte den 13. februar 2019, og er vedlagt saken. 
 
Saksutredning  
 
Oppdrag og bestilling 2019 er utarbeidet av Helse Sør-Øst med utgangspunkt i 
styringsbudskapene som er gitt til det regionale helseforetaket fra Helse- og 
omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2019 og foretaksprotokoll datert 15. januar 2019. 
Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, 
regionale strategier og lignende. 
 
Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging 
uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes 
som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/ oppdrag som ikke 
er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene, 
vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst i den faste oppfølgingen av 
helseforetaket. 
 
I oppdrag og bestilling 2019 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles samlet, 
slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør- Øst RHF vil følge opp 
styringsbudskap under Mål 2019 i de faste oppfølgingsmøtene med Vestre Viken HF. Vestre 
Viken HF skal også følge opp styringsbudskapene under Annen oppgave 2019. 
 
Vestre Viken HF skal, innen for de ressurser som blir stilt til rådighet, igangsette tiltak som 
understøtter satsingsområdene i regional utviklingsplan: 
 
1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
3. Redusere uønsket variasjon 
4. Mer tid til pasientrettet arbeid 
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 

 
Det ble fremhevet behov for spesiell innsats for å overholde prioriteringsregelen om at det skal 
være høyere vekst i polikliniske opphold innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn i somatikk. Innføring av pakkeforløp for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehabehandling må følges særskilt slik at dette prioriteres tilstrekkelig og får 
ønsket effekt for pasientene. 
 
Det ble også presisert behov for forbedringsarbeid generelt, og spesielt for å oppnå bedre 
måloppnåelse innen pakkeforløp for kreft og reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika. 
Resistensproblematikk og overforbruk av bredspeltrede antibiotika på lang sikt kan være en av 
de største truslene vi står overfor. 
 
Styret i Vestre Viken HF er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i 
OBD 2019 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder. 
 
Styret i Vestre Viken HF er også ansvarlig for at gjeldende fullmaktstruktur følges i henhold til 
dagens fullmaktstruktur, må styret i Helse Sør-Øst RHF behandle investeringsprosjekter over en 
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viss størrelse før arbeidet med disse kan igangsettes. Dette gjelder også første fase av 
prosjekteringen. 
 
 
Oppdrag og bestilling har strukturert målkravene i henhold til følgende inndeling: 

Innledning 
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
4. Tildeling av midler og krav til aktivitet 
5. Oppfølging og rapportering 

 
For å sikre at eiers oppdrag gjennomføres i Vestre Viken er det etablert et system for inngåelse 
av driftsavtaler i linjen. Driftsavtaler operasjonaliserer og spesifiserer oppdrag til klinikkene. 
Tilsvarende inngår administrerende direktør avtaler i en oppdragsplan for 2019 med 
stabsdirektørene. Ledernivå 2-4 har driftsavtaler. I driftsavtalene et det er innarbeidet krav om 
etterlevelse av oppdragsdokument og andre sentrale dokumenter for virksomhetsstyringen i 
2019. I forhold til hvorledes måloppnåelse er planlagt vises også til sak som er behandlet av 
styret i desember om budsjett og mål for 2019. 
 

Administrerende direktørs vurderinger  
Administrerende direktør viser til at oppdrag og bestillingsdokumentet (OBD) som nå foreligger 
er i tråd med de forventninger som er lagt til grunn for arbeidet i foretaket for 2019. Oppfølging 
av oppdraget er igangsatt gjennom driftsavtaler og oppdragsplan for 2019.  
 
Rapportering om gjennomføring og resultater skjer i den ordinære rapporteringen til styret og 
eier. Klinikkene rapporterer månedlig til administrerende direktør. Administrerende direktør 
forslår på denne bakgrunn at styret tar oppdrag og bestilling 2019 til etterretning. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Oppdrag og bestilling 2019 for Vestre Viken HF 
2. Styringsmål 2019 HSØ  
3. Styringsmål 2019 HOD  
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OPPDRAG OG BESTILLING 201  

FOR 

VESTRE VIKEN HF 

 
 

Foretaksmøte 13. februar 2019 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Styringsmål 2019

Redusere unødvendig

venting og variasjon i

kapasitetsutnyttelsenMål 2019 
• Redusere gjennomsnittlig 

ventetid sammenliknet med 2018. 

Under 55 dager i alle helseforetak 

innen 2019• Redusere median tid til 

tjenestestart sammenliknet med 

2018
• Overholde en større andel av 

pasientavtalene sammenliknet 

med 2018 (passert planlagt tid). 

Overholde minst 93% av avtalene 

innen 2019• Andel pakkeforløp innenfor 

standard forløpstid skal være minst 

70% for hver kreftform. 

Variasjonen mellom 

helseforetakene skal reduseres 

• Minst 60% av pasienter med 

hjerneinfarkt som er 

trombolysebehandlet, får denne 

behandlingen innen 40 minutter 

etter innleggelse 

• Understøtte god drift og oppnå 

resultatkrav, for å kunne investere 

i utstyr, teknologi og bygg

Mål 2019• Redusere andel pasientskader på 

regionalt nivå i 2019 sammenliknet 

med 2017 (GTT-undersøkelsene)

• Arbeidet med HMS og 

pasientsikkerhet må ses i 

sammenheng. Andel "enheter med 

modent sikkerhetsklima" ved hvert 

helseforetak skal være minst 60%

• 20% reduksjon i forbruk av 

bredspektret antibiotika i 

sykehusene i 2019 sammenliknet 

med 2012 • Ingen korridorpasienter

• Minst 70% av epikrisene sendt 

innen 1 dag etter utskrivning fra 

somatisk helsetjeneste

• Antall nye kliniske behandlings-

studier er økt med 5% i 2019 

sammenliknet med i 2017 

• Styrke arbeidet med å utdanne, 

rekruttere, beholde og utvikle 

medarbeidere i et trygt og 

stimulerende arbeidsmiljø

• Arbeide med IKT- standardisering 

for å understøtte informasjons-

sikkerhet, informasjonsdeling, 

mobile og brukervennlige løsninger

Prioritere psykisk helsevern

og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling

Bedre kvalitet
og pasientsikkerhet

Igangsette tiltak som understøtter satsingsområdene i regional utviklingsplan:

1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring

2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester

3. Redusere uønsket variasjon

4. Mer tid til  pasientrettet  arbeid

5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

Mål 2019• Høyere vekst innen psykisk 

helsevern (PHV) og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) 

enn for somatikk på regionnivå

• Andel pakkeforløp gjennomført 

innen forløpstid for utredning skal 

være minst 80% (for PHBU og 

PHV)
• Andel pakkeforløp gjennomført 

for behandling i poliklinikk skal 

være minst 80% (for PHBU, PHV 

og TSB)
• Andel pakkeforløp gjennomført 

innen forløpstid fra avsluttet 

avrusning til påbegynt behandling 

TSB i døgnenhet skal være minst 

60%
• Minst 50% av epikrisene er sendt 

innen 1 dag etter utskrivning fra 

PHV og TSB• Antall pasienter med 

tvangsmiddelvedtak i PH (døgn-

behandling) skal reduseres i 2019

• Redusere gjennomsnittlig 

ventetid til under 40 dager innen 

PHBU og PHV, og under 35 

dager i TSB • Redusere avvisningsrater ved 

poliklinikkene innen psykisk 

helsevern
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0. Innledning 

Gjennom oppdrag og bestilling gis Vestre Viken HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF 
for 2019. Vestre Viken HF skal også sette seg inn i overordnede føringer og 
styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og 
foretaksmøteprotokoller i 2019 og grunnlaget for disse. 
 
Flere av oppdragene som er gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller til 
Helse Sør-Øst RHF må gjennomføres på regionalt nivå og omtales ikke i oppdrag og 
bestilling. Det forutsettes likevel at Vestre Viken HF medvirker og/eller tar del i 
oppfølgingen når det er nødvendig. Helse Sør-Øst RHF vil i så fall komme tilbake med 
nærmere informasjon om medvirkning/oppfølging for det enkelte oppdrag. 
 
Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt 
oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap 
som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, 
samt krav og oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles 
krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av 
Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket. 
 
I oppdrag og bestilling 2019 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles 
samlet, slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst 
RHF vil følge opp styringsbudskap under Mål 2019 i de faste oppfølgingsmøtene med 
Vestre Viken HF. Styringsbudskap under Annen oppgave 2019 vil bli fulgt opp dersom 
det er behov. Vestre Viken HF skal rapportere avvik i forhold til oppgaveløsningen. 
Styret og ledelsen i Vestre Viken HF har ansvar for å følge med på Helsedirektoratets 
kvalitetsindikatorer og evt. iverksette tiltak for å bedre kvaliteten i tjenestene. 
 
Det må påregnes at det i løpet av året vil komme supplerende eller nye styringsbudskap. 
Disse vil bli gitt i foretaksmøter eller i form av egne brev, men vil ikke medføre at dette 
dokumentet blir revidert. Det er likevel viktig at disse styringsbudskapene integreres i 
styrings- og rapporteringssystemene. I august vil det bli utarbeidet et tilleggsdokument 
til oppdrag og bestilling som gir oversikt over styringsbudskap fra Helse Sør-Øst RHF 
etter foretaksmøtet i februar 2019. 
 
I årlig melding 2019 skal det som hovedregel rapporteres på alle styringsbudskap under 
overskriftene Mål 2019 og Annen oppgave 2019. Årlig melding skal også omfatte 
styringsbudskap som er gitt i løpet av året i foretaksmøter og tilleggsdokument til 
oppdrag og bestilling. Der måloppnåelsen ikke er tilfredsstillende, skal årlig melding 
inneholde oversikt over tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse og forventet tid 
for full måloppnåelse. 
 
Det vil mot slutten av året bli utarbeidet egen mal for årlig melding der de endelige 
rapporteringskravene vil fremkomme. 
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0.1 Overordnede føringer 

- Hovedmål 

Virksomheten ved Vestre Viken HF skal i 2019 innrettes med sikte på å nå følgende 
hovedmål: 
 
1.  Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2.  Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3.  Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Helseforetaket skal igangsette tiltak som understøtter satsingsområdene i regional 
utviklingsplan: 
 
1.  Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
2.  Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
3.  Redusere uønsket variasjon 
4.  Mer tid til pasientrettet arbeid 
5.  Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 
 
- Pasientens helsetjeneste 

Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver 
enkelt pasient oppleve respekt og åpenhet, og medvirkning i valg av egen behandling og 
hvordan den skal gjennomføres. Brukere skal involveres i beslutningsprosesser gjennom 
samvalg slik at de sikres reell innflytelse. Pasientene skal oppleve helhetlige og 
sammenhengende tjenester også mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det må 
etableres gode arenaer og systemer for informasjonsutveksling, veiledning og 
kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det skal legges til 
rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, som også innebærer 
bruk av tolketjenester når det er behov for det. Samiske pasienters rett til og behov for 
tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom 
utredningsfasen, og når beslutninger tas. 
 
- Tilgang til spesialisthelsetjenester 

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til 
spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Vestre Viken HF skal 
følge opp dette innenfor sitt ansvarsområde. Dette skal skje innenfor de ressurser som 
blir stilt til rådighet. 
 
- Omstilling av spesialisthelsetjenester 

Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal ikke gjennomføres 
før dialog, og kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Dette gjelder 
særlig ved betalingsplikten for kommunene for utskrivningsklare pasienter innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, som innføres fra 1. januar 
2019. Det er en forutsetning at omstillingen gir brukerne et kontinuerlig og like godt 
eller bedre tjenestetilbud enn før. 
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- Deltagelse i regionale prosjekter 

Når helseforetaket anmodes om bistand i prosjekter ledet av Helse Sør-Øst RHF skal 
nødvendige ressurser til å gjennomføre prosjektene stilles til disposisjon. Utgifter til 
reise etc. i forbindelse med prosjektarbeidet skal som hovedregel dekkes av 
helseforetaket. 
 

0.2 Nye dokumenter som skal legges til grunn for utvikling av tjenesten 

Følgende nye nasjonale dokumenter skal legges til grunn for utvikling av tjenesten: 
 

• Nasjonal kreftstrategi (2018-2022) Leve med kreft 
• Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre 
• Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023 
• Meld. St. 11 (2018-2019) Kvalitet og pasientsikkerhet 2017 

 
Følgende nye regionale dokumenter gjøres gjeldende og skal legges til grunn for 
utvikling av tjenesten: 
 

• Regional utviklingsplan 2035 (vedtatt i styret for Helse Sør-Øst RHF 13. 
desember 2018) 

• Delstrategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst (vedtatt i styret for Helse 
Sør-Øst RHF 13. september 2018) 

• Regional plan for avtalespesialistområdet (vedtatt i styret for Helse Sør-Øst RHF 
14. juni 2018) 
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1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Helseforetaket skal i 2019 understøtte god drift og oppnå resultatkrav, for å kunne 
investere i utstyr, teknologi og bygg. 
 

1.1 Spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver 

Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. 
Bedre samarbeid mellom private og offentlige helsetjenester betyr bedre utnyttelse av 
ledig kapasitet, økt valgfrihet og nye arbeids- og samarbeidsformer. Pasientene skal 
slippe unødvendig ventetid. Pasientforløpene skal være gode og effektive. Det er innført 
pakkeforløp for kreft, hjerneslag, psykisk helse og rus. Disse er målsatt i 2019, se 
hovedmål 1 og 2. Kunnskap om variasjon i kapasitetsutnyttelsen skal brukes aktivt som 
grunnlag for å øke kapasitet og gi mer likeverdig tilgang til helsetjenester. 
 

1.2 Gjennomsnittlig ventetid 

Mål 2019 
• Redusere gjennomsnittlig ventetid sammenliknet med 2018. Under 55 dager i alle 

helseforetak innen 2019. Innen 2021 skal gjennomsnittlig ventetid være under 50 
dager i alle regioner. [Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 

 

1.3 Overholdelse av pasientavtaler 

Mål 2019 
• Median tid til tjenestestart skal reduseres sammenliknet med 2018. [Tiden mellom 

tidspunktet henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og tjenestestartdato 
(dato for når prosedyre er utført) for spesifikke sykdomsgrupper. Målet gjelder for 
sykdomsgrupper der tid til tjenestestart er tilgjengelig som nasjonale tall fra NPR. 
Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 

• Helseforetaket skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 
2018 (passert planlagt tid). I 2019 skal helseforetaket overholde minst 93 % av 
avtalene. Innen 2021 skal minst 95 % av avtalene overholdes. [Andel 
pasientkontakter som har passert planlagt tid av totalt antall planlagte 
pasientkontakter. Må måles med samme uttrekksdato som året før.] 

 
Annen oppgave 2019 
• Det vises til Dokument 3:2 (2018–2019) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen 

av statlige selskaper i 2017, der det bl.a. vises til at bedre planleggingssystemer og 
administrasjon fører til bedre utnyttelse av legeressursene slik at flere pasienter får 
time innen planlagt tid. Helseforetaket skal følge opp funnene i Riksrevisjonens 
undersøkelse. 

 

1.4 Kreftbehandling 

Mål 2019 
• Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 

kreftformene skal være minst 70 % Variasjonen mellom helseforetakene skal 
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reduseres. [Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 
krefttyper) innen maksimal anbefalt forløpstid. Andel pakkeforløp som har en 
forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller 
strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og 
tykk- og endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, 
skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, nevroendokrine svulster, føflekkreft, 
peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, 
galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, 
eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom. Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer 
dette tertialvis.] 

 

1.5 Behandling av hjerneslag 

Mål 2019 
• Minst 60 % av pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne 

behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. [Datakilde er Helsedirektoratet 
som publiserer dette tertialvis.] 

 

1.6 Uønsket variasjon 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal, basert på analyser av uønsket variasjon i effektivitet, 

kapasitetsutnyttelse og forbruk på tvers av helseforetakene, identifisere: 
 
o minst ett område der foretaket har gode resultater eller stor framgang, hvilke 

faktorer som har bidratt til denne måloppnåelsen og hvordan denne kunnskapen 
kan brukes til å bedre måloppnåelsen på andre områder. 

o minst to områder der foretaket har svake resultater/høy risiko, og utarbeide en 
tiltaksplan for å bedre måloppnåelsen på disse områdene. I utarbeidelsen av 
tiltaksplanen skal det eksplisitt vurderes hva man kan lære av andre helseforetak 
som har bedre måloppnåelse. 

 
Tilbakemelding skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 1. oktober 2019. Helse Sør-
Øst RHF er pålagt å orientere Helse- og omsorgsdepartementet om status i arbeidet 
innen 1. november 2019. 
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2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 

For at pasientene skal få rett tilbud på riktig nivå bør man styrke arbeidet med 
henvisningsrutiner i samarbeid med fastleger og andre med rett til å henvise, samt med 
kommunale helsetjenester og andre relevante aktører. Det er et mål å sikre system og 
rutiner for å ivareta brukernes innflytelse og medvirkning både på system- og 
individnivå. Psykisk helsevern og TSB skal, avhengig av pasientens behov, tilby sine 
tjenester i samhandling med kommunen. Dette er spesielt viktig overfor barn og unge og 
for pasienter med behov for koordinerte og samtidige tjenester. Videre må det legges til 
rette for å forebygge kriser, akuttinnleggelser og bruk av tvang. 
 
Seks pakkeforløp for psykisk helse og rus innføres fra 1. januar 2019. Helse Sør-Øst RHF 
og helseforetakene skal sørge for at praksis i spesialisthelsetjenesten blir endret i tråd 
med anbefalingene i pakkeforløpene. Målet er å sikre økt brukerinnflytelse, 
sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid. Pakkeforløpene er 
også et redskap for styrket ledelse og styring av virksomheten. 
 
Helseforetaket skal fortsette å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). 
 
Helseforetaket skal bidra til at tjenestetilbudet er forutsigbart og at uønsket variasjon 
reduseres gjennom systematisk kvalitetsforbedring og styrket ledelse. 
 
Mål 2019 
• Helseforetaket skal i 2019 redusere gjennomsnittlig ventetid til under 40 dager 

innen PHBU og PHV, og under 35 dager i TSB. [Datakilde er Helsedirektoratet som 
publiserer dette tertialvis.] 

• Helseforetaket skal i 2019 redusere avvisningsrater ved poliklinikkene innen psykisk 
helsevern. [Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 

 

2.1 Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk på regionnivå 

Mål 2019 
• Det skal på regionnivå være høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for 

somatikk. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal 
prioriteres innen psykisk helsevern. Dette måles ved gjennomsnittlig ventetid (som 
årlig gjennomsnitt), kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon 
synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). Det skal 
være prosentvis større økning i kostnader og aktivitet. Gjennomsnittlig ventetid skal 
være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern voksne, lavere enn 40 dager for 
psykisk helsevern barn og unge og lavere enn 35 dager for TSB i 2019. Innen 2021 
skal gjennomsnittlig ventetid være lavere enn 35 dager for psykisk helsevern barn og 
unge og lavere enn 30 dager for TSB. [Datakilde for gjennomsnittlig ventetid: 
Helsedirektoratet. Datakilde for kostnader: de regionale helseforetakenes regnskap. 
Datakilde for polikliniske opphold: Helsedirektoratet (ISF).] 
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2.2 Pakkeforløp psykisk helsevern 

Mål 2019 
• Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk helsevern 

barn og unge skal være minst 80 %. [Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer 
dette tertialvis.] 

• Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for psykisk 
helsevern barn og unge skal være minst 80 %. [Datakilde er Helsedirektoratet som 
publiserer dette tertialvis.] 

• Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk helsevern 
voksne skal være minst 80 %. [Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette 
tertialvis.] 

• Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for psykisk 
helsevern voksne skal være minst 80 %. [Datakilde er Helsedirektoratet som 
publiserer dette tertialvis.] 

 

2.3 Pakkeforløp tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Mål 2019 
• Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid fra avsluttet avrusning til påbegynt 

behandling TSB i døgnenhet skal være minst 60 %. [Datakilde er Helsedirektoratet 
som publiserer dette tertialvis.] 

• Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for TSB 
skal være minst 80 %. [Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 

 

2.4 Forløpskoordinatorer innen psykisk helsevern og TSB 

Annen oppgave 2019 
• Virksomheter som behandler pasienter innen psykisk helsevern for voksne, barn og 

unge og TSB skal oppnevne forløpskoordinatorer med nødvendige fullmakter. 
 

2.5 Tvangsbruk i psykisk helsevern 

Mål 2019 
• Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) skal 

reduseres i 2019. [Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette årlig.] 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal redusere bruk av tvangsmidler gjennom bl.a. å implementere 

føringer og anbefalinger i regional rapport, jf. «Økt frivillighet - Regional plan for 
riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst». 
Implementere føringer og anbefalinger i «Regional rapport om reduksjon i bruk av 
tvangsmidler i psykisk helsevern i Helse Sør-Øst 2018». 
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2.6 Epikrise 

Mål 2019 
• Minst 50 % av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk 

helsevern for voksne og TSB. [Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette 
tertialvis.] 
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3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Helseforetaket skal i 2019: 
 
• styrke arbeidet med å utdanne, rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. 
• arbeide med IKT-standardisering for å understøtte informasjonssikkerhet, 

informasjonsdeling, mobile og brukervennlige løsninger. 
 

3.1 Kvalitet og pasientsikkerhet 

Kontinuerlig forbedring skal være målet for virksomhetenes arbeid innen alle områder. 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten er et viktig 
verktøy i dette arbeidet og skal implementeres på alle nivåer. Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsmålinger, kvalitetsregistre, forskningsbasert kunnskap og 
pasienterfaringer må brukes aktivt i utformingen av tjenestetilbudet og i systematisk 
forbedringsarbeid. Fra 2019 innføres en prøveordning, hvor de regionale 
helseforetakene mottar ISF-refusjon per registrerte pasient i utvalgte medisinske 
kvalitetsregistre. 
 
Det skal legges vekt på å etablere helhetlige og koordinerte pasientforløp mellom 
helseforetak og sykehus og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og 
omsorgstjeneste, inkludert fastlegene. Rehabilitering skal være en del av pasientforløpet 
der dette er naturlig. Det må sikres god informasjonsoverføring i alle deler av forløpet. 
Det vises til Riksrevisjonens rapport (Dokument 3:2 (2017–2018)), om helseforetakenes 
praksis for utskrivning av somatiske pasienter til kommunehelsetjenesten. 
 
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon og opplæring av 
pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling. 
 
Det viktigste arbeidet for å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet skjer lokalt. Med 
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring har ledere fått et verktøy som skal ligge til 
grunn for leder og styres oppfølging av arbeidet med kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet. Styret og ledelsen i Vestre Viken HF har også et ansvar for å følge med 
på annen type informasjon om virksomheten, som for eksempel andre 
kvalitetsindikatorer fra Helsedirektoratet. 
 
- Forbedringsområder og innsatsteam 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal styrke innsatsen med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, 

herunder arbeid med innsatsteam, kvalitetsarbeid, forbedringsarbeid, arbeid med 
pakkeforløp og logistikk ved poliklinikkene. Helseforetaket skal utpeke en lokal 
kontaktperson som skal bidra i et regionalt innsatsteam for koordinering, felles 
innsats og oppfølging. 
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3.1.1 Generelt kvalitetsarbeid 

- HMS og pasientsikkerhet 

Mål 2019 
• Arbeidet med HMS og pasientsikkerhet må sees i sammenheng. Andel «enheter med 

modent sikkerhetsklima» (jf. definisjon i pasientsikkerhetsprogrammet) ved hvert 
helseforetak skal være minst 60 %. [Minst 60 % av medarbeiderne i enheten skårer 75 
eller høyere. Variasjonen mellom helseforetakene skal reduseres. Datakilde skal være 
ForBedring. Dette publiseres årlig.] 

 
- Bruk av bredspektrede antibiotika 

Mål 2019 
• Helseforetak skal, som del av det langsiktige arbeidet med å redusere 

sykehusinfeksjoner, prioritere å oppnå 20 % reduksjon i bruk av bredspektrede 
antibiotika i 2019 sammenliknet med 2012. (Målet i 2020 er en reduksjon på 30 % 
sammenliknet med 2012 målt ved disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 
2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med ensymhemmer og kinoloner). 
[Datakilde skal være sykehusenes legemiddelstatistikk. Dette publiseres tertialvis.] 

 
- Legemidler 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal etablere rutiner for samstemming av legemiddellister, herunder 

rutiner for gjennomgang av gyldige resepter i reseptformidleren, for å sikre at disse 
samsvarer med oppdatert legemiddelliste for den enkelte pasient. 

 
- Korridorpasienter 

Mål 2019 
• Ingen korridorpasienter. [Datakilde skal være Helsedirektoratet. Dette publiseres 

tertialvis.] 
 
- Pasientsikkerhetsprogrammet 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal videreføre arbeidet fra pasientsikkerhetsprogrammet, 

implementere handlingsplanen og redusere variasjon i pasientsikkerhetsindikatorer. 
 
- Uønskede hendelser 

Mål 2019 
• Andel somatiske pasientopphold med pasientskade i 2019, målt med metoden GTT, 

skal reduseres på regionalt nivå sammenliknet med 2017. [Datakilde er GTT-
undersøkelsene – Helsedirektoratet. Dette publiseres årlig.] 

 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal, i en samlet risikoanalyse basert bl.a. på GTT-data og nasjonale og 

lokale kvalitets- og pasientsikkerhetsindikatorer, identifisere: 
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o minst ett område der foretaket har gode resultater eller stor framgang, hvilke 
faktorer som har bidratt til denne måloppnåelsen og hvordan denne kunnskapen 
kan brukes til å bedre måloppnåelsen på andre områder. 

o minst to områder der foretaket har svake resultater/høy risiko, og utarbeide en 
tiltaksplan for å bedre måloppnåelsen på disse områdene. I utarbeidelsen av 
tiltaksplanen skal det eksplisitt vurderes hva man kan lære av andre helseforetak 
som har bedre måloppnåelse. 

• Det skal innføres måltall for registrering av skadedata i Norsk pasientregister fra 
2020. Helseforetaket skal i 2019 arbeide målrettet for å få opp registreringsandelen. 

 
3.1.2 Somatikk og rehabilitering 

- Epikrise 

Mål 2019 
• Minst 70 % av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk 

helsetjeneste. [Datakilde skal være Helsedirektoratet. Dette publiseres tertialvis.] 
 
- Fødsel og fertilitet 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal ha det økonomiske ansvaret for hormonpreparater i de tilfeller 

kvinner i fertil alder får tilbud om å ta ut egg hvis behandling av alvorlig sykdom kan 
gå utover fertiliteten. 

• Helseforetaket skal rapportere hvordan nasjonal faglig retningslinje for 
barselomsorgen er implementert, spesielt hvordan anbefalingen om 
utreisevurdering er fulgt opp. 

 
- Organdonasjon 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal i 2019 følge opp og videreføre arbeidet med å øke antall 

organdonorer. 
 
3.1.3 Samhandling og brukermedvirkning 

- Brukermedvirkning 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal delta i de nasjonale brukerundersøkelsene i regi av 

Folkehelseinstituttet, og resultatene skal brukes aktivt i forbedringsarbeid. Dette 
omfatter også løpende brukererfaringsundersøkelser innenfor psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling som vil bli utviklet og implementert i løpet av 
2019. 

 
- Samarbeid med kommunehelsetjenesten 

Betalingssatsen for kommunene for utskrivningsklare pasienter er 4 885 kroner i 2019. 
 
Det vises til Dokument 3:2 (2017–2018) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av 
statlige selskaper i 2016, sak 2 Helseforetakenes praksis for utskrivning av somatiske 
pasienter til kommunehelsetjenesten. Riksrevisjonen har i sin rapport påpekt at 
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informasjonen helseforetakene sender kommunehelsetjenesten om utskrivning av 
pasienter, ikke har en kvalitet som sikrer helhetlige og koordinerte pasientforløp. 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal følge opp Riksrevisjonens anbefalinger om helseforetakenes 

praksis for utskrivning av pasienter, og påse at det er etablert interne systemer og 
kontroller for å sikre at ansatte kjenner til regelverk og benytter prosedyrer og 
rutiner ved utskrivning av pasienter. 

• Helseforetaket skal styrke arbeidet med tiltak innen området arbeid og helse. Det 
vises til inngått avtale mellom Helse Sør-Øst RHF og NAV hvor helseforetakene og 
NAV anbefales å inngå forpliktende samarbeidsavtaler lokalt. 

 

3.2 Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten 

I Riksrevisjonens undersøkelse av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i 
spesialisthelsetjenesten påpeker Riksrevisjonen mangler ved styrenes oppfølging av 
kvalitet og pasientsikkerhet. Det vises også til at forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, § 6 d, slår fast at virksomhetens ledelse 
skal ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på 
etterlevelse av myndighetskrav, og over områder hvor det er behov for vesentlig 
forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten. Forskriften 
stiller også krav om å planlegge, gjennomføre, evaluere og eventuelt korrigere tiltak som 
kan minimalisere risikoen som er avdekket. I dette arbeidet er det av vesentlig 
betydning at styrene må ta en mer aktiv rolle i oppfølgingen av kvalitet og 
pasientsikkerhet. 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetakets styre må informeres om ansvaret for oppfølging av kvalitet og 

pasientsikkerhet, jf. forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. 

• Helseforetaket må gi styremedlemmene nødvendig opplæring i internkontroll og 
risikostyring. 

 

3.3 Beredskap og sikkerhet 

Det vises til NATO-øvelsen Trident Juncture, Helseøvelsen 2018 og cyberhendelsen i 
Helse Sør-Øst RHF i 2018. Videre vises det til sikkerhetsloven og Helsedirektoratets 
nasjonale risiko- og sårbarhetsanalyse for helsesektoren i 2017 og 2018. 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal evaluere og følge opp erfaringer og læringspunkter fra livedelen 

av Trident Juncture, Nasjonal helseøvelse 2018. 
• Helseforetaket skal implementere ny sikkerhetslov. 
• Helseforetaket skal følge opp Helsedirektoratets nasjonale risiko- og 

sårbarhetsanalyse for helsesektoren, jf. oppdrag i 2018. 
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3.4 Innkjøp 

- Helseforetakets bestillerfunksjon overfor Sykehusinnkjøp HF 

Helseforetaket skal implementere rutine for anvendelse av ny «Kravspesifikasjon IKT-
tjenester og Informasjonssikkerhet for MTU» i forbindelse med anskaffelser innenfor 
kategoriene medisinskteknisk utstyr og behandlingshjelpemidler. 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, ferdigstille rutiner som 

følge av ny funksjonsdeling mellom helseforetaket og Sykehusinnkjøp HF. 
 
- Implementering av vedtatt innkjøp- og logistikkstrategi 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal bidra i arbeidet med å dokumentere og implementere felles 

arbeidsprosesser. Helseforetaket skal videre delta i arbeidet med å verifisere og 
realisere regional handlingsplan for utrulling av avdelingspakkelogistikk i Helse Sør-
Øst. 

 

3.5 Personell, utdanning og kompetanse 

- Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere 

Det vises til tidligere stilte krav om å bygge opp om en heltidskultur for å redusere 
bruken av deltid og vikariater. Målet er flest mulig ansatte i hele faste stillinger, noe som 
også er et viktig bidrag for å øke pasientsikkerheten og kvaliteten i pasientbehandlingen. 
Det er et ledelsesansvar å sikre at det arbeides målrettet med å videreutvikle en 
heltidskultur, og med å utdanne, rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. Det vises 
også til tidligere stilte krav om å sørge for at alle helseforetak har læreplasser innen 
helsefagarbeiderfaget. Det må også sikres at andelen stillinger for helsefagarbeidere 
opprettholdes. Dette er områder som helseforetakene har arbeidet godt med over flere 
år. Det er et langsiktig arbeid å utvikle heltidskultur, og beholde og utvikle 
medarbeiderne. Rapporteringen på arbeidet viser gode resultater. Det er viktig at 
helseforetaket satser på å fremme ledelse, og spesielt utviklingen av gode team, 
ledergrupper og at ledelse og koordinering av pasientforløp prioriteres. Arbeidet vil bli 
fulgt opp videre. 
 
- ForBedring 

Annen oppgave 2019 
• Undersøkelsen ForBedring skal gjennomføres årlig og tiltak følges opp. Dette gjelder 

spesielt i forhold til arbeidsbelastning. 
 
- Bierverv 

Det vises til krav i oppdrag og bestilling 2018 om oppfølging av Riksrevisjonens 
undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv. Av helsepersonelloven andre 
ledd går det fram at arbeidsgiveren kan kreve at helsepersonell med autorisasjon eller 
lisens gir opplysninger om all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet utfører som 
selvstendig næringsdrivende, for andre arbeids- eller oppdragsgivere i Norge eller i 
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utlandet, og om eierinteresser, samarbeidsforhold o.l. Helseforetaket skal innføre krav 
om at dette skal gjøres. 
 
Annen oppgave 2019 
• Alle arbeidsgivere i spesialisthelsetjenesten skal innføre meldeplikt for ansatt 

helsepersonell etter helsepersonelloven § 19 andre ledd i løpet av 2019. Meldeplikt 
etter bestemmelsen omfatter «all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet 
utfører som selvstendig næringsdrivende, for andre arbeids- eller oppdragsgivere i 
Norge eller i utlandet, og om eierinteresser, samarbeidsforhold o.l.» 

 
- Fordeling av nye legestillinger 

Oppretting av legestillinger skal fortsatt skje i tråd med behovene i henhold til de 
regionale helseforetakenes «sørge for»-ansvar, det helsepolitiske styringsbudskapet og 
de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. Gode lokale, regionale og nasjonale 
analyser av kompetansebehov framover skal legges til grunn for de regionale 
helseforetakenes fordeling av leger til helseforetakene og mellom spesialiteter. De 
regionale helseforetakene skal særlig vurdere behovet for legestillinger til spesialiteter 
der utdanningskapasiteten i dag anses å være for lav og spesialiteter der behovet for 
legespesialister vil endre seg i årene fremover som en følge av befolkningsutvikling, 
sykdomsutvikling og organisatoriske endringer i helsetjenesten. 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal bidra til at Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet til enhver 

tid er oppdatert. 
 
- LIS 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal ha iverksatt ny ordning for legenes spesialistutdanning i henhold 

til kravene i spesialistforskriften. Det skal påses at leger i spesialisering del 2 og 3 får 
gjennomført Helsedirektoratets anbefalte minimumstall for praktiske kliniske 
ferdigheter, sammenstilt i prosedyrelister. 

 
- Grunnutdanning 

Grunnutdanning omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter 
hvor studentene har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommunene har ansvar 
for de videregående skolene. Fylkenes opplæringskontor skal i samarbeid med 
praksisarenaene sikre læreplasser i de yrkesfaglige utdanningene. 
 
- Praksisplasser 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal iverksette tiltak for å forbedre avviklingen av 

praksisundervisning for de som utdannes i helseyrkene innenfor rammene av 
helseforetakenes ansvar for praksisundervisning og opplæring. 
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- Utdanning helsepersonell 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal medvirke til å utvikle innholdet i utdanningene slik at disse er i 

godt samsvar med tjenestenes behov, og medvirke i RETHOS-prosjektet til å forme 
fremtidsrettede utdanninger. 

 
- Videreutdanning 

Videreutdanning omfatter bl.a. ulike studier ved fagskoler, høgskoler og universiteter 
hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og arbeidsplass). Høgskoler og 
universiteter som tilbyr videreutdanning skal i forkant inngå avtaler med 
helseforetakene om praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes løst i 
samarbeidsorganet. Spesialistutdanning for leger skal ivaretas i samsvar med den nye 
spesialistforskriften. 
 
- Inkluderingsdugnad 

Regjeringen lanserte 20. juni 2018 en inkluderingsdugnad, hvor hovedmålsettingen er 
økt yrkesdeltakelse. I inkluderingsdugnaden er det et mål om at minst 5 % av nyansatte 
skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller med «hull i CVen». 
 

3.6 Forskning og innovasjon 

- Kliniske behandlingsstudier 

Mål 2019 
• Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt med 5 % i 2019 sammenliknet med 

2017. [Datakilde skal være CRIStin. Dette publiseres årlig.] 
 
- Samarbeid med næringslivet 

Utvikling av ny teknologi og mer presis diagnostikk og behandling gjennom innovasjon 
og næringslivssamarbeid er sentralt for å skape en bærekraftig helse- og 
omsorgstjeneste i framtiden. Et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
næringslivet om forskning, innovasjon og innovative anskaffelser er viktig for å få dette 
til. 
 

3.7 IKT-utvikling og digitalisering 

Innbygger og pasient skal ha tillit til at personopplysninger behandles på en trygg og 
sikker måte. Helseforetaket skal prioritere ivaretakelse av informasjonssikkerhet og 
personvern gjennom oppfølging av krav til teknologi, prosesser og kultur. Det er viktig å 
bygge på tidligere erfaringer når det gjelder IKT-sikkerhet og personvern. 
 
Regjeringen har som mål at flere helsetjenester digitaliseres. De regionale 
helseforetakene er pålagt å samarbeider med Direktoratet for e-helse for å sikre 
forutsigbarhet i arbeidet med utvikling av digitale innbyggertjenester på helsenorge.no. 
Regionenes bruk av etablerte nasjonale e-helseløsninger skal økes for å sikre et 
likeverdig tilbud. 
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Det er et politisk mål å legge til rette for gode digitale helseløsninger slik at pasienter 
kan behandles og følges opp hjemme. Det pågår flere prosjekter på dette området i 
landets helseforetak. Det er behov for å løfte erfaringer og lære av hverandre. 
 
3.7.1 Regionale IKT-prosjekter 

Helseforetaket skal bidra til standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur 
gjennom: 
 
• lokal forankring av mandat og beslutninger 
• å bidra til å definere de funksjonelle kravene 
• å bidra med nødvendige fagressurser i henhold til programmets gjennomføringsplan 
• å sette av ressurser til helseforetakets forberedelser og tilrettelegging av 

programmets leveranser (budsjett, nødvendige lokale IKT-tiltak, mottaksprosjekt 
etc.) 

 
Helseforetaket skal koordinere og prioritere alle bestillinger på en hensiktsmessig måte 
til Sykehuspartner HF før dette kommuniseres til Sykehuspartner via ett kontaktpunkt. 
Formålet er at helseforetakene selv skal prioritere egne bestillinger, og for å unngå at 
det blir sendt tilnærmet like bestillinger. 
 
Helseforetaket skal delta i utarbeidelsen av regionalt vedtatt samhandlingsmodell og -
arkitektur for IKT og MTU. 
 
I det videre saneringsarbeidet vil det være nødvendig å se på porteføljene på tvers av 
helseforetakene og søke å dekke samme funksjonsområde med den samme 
applikasjonen. Helseforetaket skal bidra til å redusere variasjonen av utvalgte 
applikasjoner med inntil 25 % innen januar 2020. 
 
De utvalgte applikasjonene knyttes til tre kategorier: 
 
1. Applikasjoner som kan erstattes med foreslåtte standardiserte applikasjoner. 
2. Applikasjoner som noen helseforetak har beholdt, mens andre har sanert. 
3. Applikasjoner som kun benyttes på ett helseforetak. 
 
Helseforetaket skal fortløpende, og spesielt i forbindelse med migrering til Windows 10, 
aktivt bidra til å identifisere applikasjoner og tjenester som ikke skal videreføres på ny 
plattform. 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal bidra til en samordnet regional styring av prosjektporteføljen i 

Helse Sør-Øst RHF ved å benytte felles prosjektstyringsverktøy for regionen for alle 
IKT-prosjekter. Bidraget skal omfatte oppstart av nødvendige mottaksprosjekter for 
regionale innføringsprosjekter og migrasjon og sletting av data fra gamle IKT-
løsninger når nye innføres. Helseforetaket skal ikke initiere konkurrerende 
aktiviteter til regionale prosjekter, programmer og anskaffelser. 
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3.7.2 Dataansvar og informasjonssikkerhet 

Helseforetaket er selvstendig ansvarlig for at det føres protokoll over hvilke 
personopplysninger de behandler (behandlingsaktiviteter). Sykehuspartner HF skal i 
løpet av 2019, i samarbeid med Regionalt Sikkerhetsfaglig Råd (RSR), utarbeide og 
implementere en regional mal og standard for protokollen, slikt at hvert enkelt foretak 
kan fylle ut sine behandlinger. 
 
Helseforetaket skal bidra å redusere digitale sårbarheter innenfor infrastrukturområdet 
ved å: 
 
• redusere antallet lokale gamle (legacy-) domener. 
• migrere tjenester fra lokale datarom til godkjente datasentre. 
• etterleve regionale sikkerhetsprinsipper. 
 
Helseforetaket skal sørge for at implementering av evt. lokalt anskaffet utstyr innfrir 
regionale krav til informasjonssikkerhet, støttes av underliggende infrastruktur og 
understøtter regionale strategier. 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal implementere endringene fra regionalt styringssystem for 

informasjonssikkerhet («ISMS») i eget lokalt styringssystem, herunder lokale 
prosesser og rutiner. 

• Helseforetaket skal implementere regionale risikoakseptkriterier, herunder 
identifisere risikonivå mht. tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet lokalt. 

 

3.8 Bygg og eiendom 

Helseforetakenes bygningsmasse representerer store verdier og er viktig for 
kjernevirksomheten. God eiendomsforvaltning krever langsiktig planlegging. De 
regionale helseforetakene skal i 2019 arbeide videre med å legge til rette for en 
husleieordning med sikte på en mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring. 
Husleieordningen vil bygge på et felles sett av prinsipper slik at det blir mulig å 
sammenligne helseforetakene innbyrdes. 
 
Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger gjelder fra 1. 
januar 2020. Her er sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling unntatt 
frem til 1. januar 2025. For øvrige bygninger i spesialisthelsetjenesten gjelder forbudet 
fra 1. januar 2020, med mindre en søker og får innvilget unntak dersom særlige grunner 
foreligger. De regionale helseforetakene skal planlegge og gjennomføre utfasing av 
oljefyring slik at spesialisthelsetjenesten overholder forbudet. 
 
Annen oppgave 2019 
• De regionale helseforetakene skal arbeide videre med å legge til rette for en felles 

husleieordning med sikte på en mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring, 
herunder utarbeide en veileder for felles prinsipper for ordningen. Helseforetaket 
skal bidra i dette arbeidet i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. 

• Helseforetaket skal planlegge og gjennomføre utfasing av oljefyring i sine bygg slik at 
forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger gjeldende fra 1.1.2020 
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etterleves. For sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling skal 
utfasing skje innen 1.1.2025. 
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4. Tildeling av midler og krav til aktivitet 

4.1 Økonomiske krav og rammer 

4.1.1 Drift og investering 

Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige 
prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. Det er et mål at det er 
skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Vestre Viken HF 
skal sikre at gevinster av utviklingsarbeid og investeringer er realisert, både når det 
gjelder kvalitet og økonomi. 
 
Mål 2019 
• Vestre Viken HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og 

slik at de kommer pasientene til gode. Vestre Viken HF skal i 2019 basere sin 
virksomhet på de tildelte midler. 

 
4.1.2 Resultat 

Kravet til økonomisk resultat 2019 er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF. 
Resultatkravet er basert på helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan, endrede 
forutsetninger som følge av statsbudsjettet for 2019 samt konkret vurdering av 
situasjon og risiko for helseforetaket knyttet til årsbudsjettet for 2019. 
 
Mål 2019 
• Årsresultat 2019 for Vestre Viken HF skal være på minst 255 millioner kroner. 
 
- Prioriteringsregelen 

Mål 2019 
• Vestre Viken HF skal i 2019 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i samsvar 

med kravene til oppfyllelse av prioriteringsregelen fastsatt fra Helse Sør-Øst RHF. 
Det samme kravet gjelder til kostnadene fordelt per tjenesteområde. Det vises til 
vedlagte tabeller med budsjett 2019 som viser oversikt over innrapporterte tall for 
prioriteringsregelen sammenlignet med 2018. Andre relevante tabeller for 
budsjettert aktivitet er også vedlagt. 

 
4.1.3 Likviditet og investeringer 

Tilgjengelig likviditet til investeringer i 2019 videreføres på nivå med 2018, pris- og 
lønnsjustert til i alt 121,5 millioner kroner for Vestre Viken HF, forutsatt et resultat i 
henhold til resultatkrav for 2019.  
 
Investeringer skal budsjetteres innenfor helseforetakets tilgjengelige investeringsmidler 
i 2019, det vil si likviditetstildelingen for 2019 med tillegg av budsjettert bruk av 
oppspart likviditet, og eventuelle salgs-/gavemidler. I tråd med forutsetningene fra 
økonomisk langtidsplan skal egenkapitaltilskudd til pensjonsinnretningene, samt netto 
likviditet fra lokale IKT-investeringer gjennomført av Sykehuspartner HF, salderes 
innenfor helseforetakets tilgjengelig investeringsmidler. 
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Annen oppgave 2019 
• Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til 

drift og investeringer. 
• Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 

2019 skal ikke benyttes til investeringer i 2019 uten etter særskilt avtale med Helse 
Sør-Øst RHF. 

• Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter 
før etablering av nye investeringsforpliktelser. 

 
4.1.4 Overføring av likviditet - driftskreditt 

Utbetalingene til helseforetaket skjer innen den syvende arbeidsdag i hver måned. 
Månedlig overføring utgjør normalt 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Enkelte 
tilskudd mv vil bli utbetalt i sin helhet i januar 2019. 
 
Helse Sør-Øst RHF skal forespørres i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut 
over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende 
dokumentasjon for dette behovet. 
 
Mål 2019 
• Vestre Viken HF skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse 

Sør-Øst RHF. 
 
Annen oppgave 2019 
• Det legges til grunn at helseforetaket skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende 

driftskredittrammer, samt innretter virksomheten innenfor økonomiske rammer og 
krav som følger av vedtak i foretaksmøter i 2019, herunder oppdrag og bestilling 
2019 som er gitt i foretaksmøte 13. februar 2019, slik at det bidrar til at Helse Sør-Øst 
RHFs «sørge for»-ansvar oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig 
utvikling over tid. 

 
4.1.5 Økonomisk handlingsrom 

Mål 2019 
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Vestre 

Viken HF skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og investeringer er 
realisert, både når det gjelder kvalitet og økonomi. 

 
4.1.6 Investerings- og utbyggingsprosjekter 

Annen oppgave 2019 
• Helse Sør-Øst avsetter regional likviditet i 2019 i forbindelse med nytt sykehus i 

Drammen med inntil 1 191 millioner kroner, hvorav 833 millioner kroner i ekstern 
lånefinansiering. 
 
I forbindelse med prosjektet for nytt sykehus i Drammen skal helseforetaket avsette 
nødvendige ressurser til utvikling av virksomhetsmodell, driftskonsepter og 
bemanningsplanlegging samt planer for gevinstrealisering. Dette arbeidet skal 
avstemmes med Helse Sør-Øst RHFs prosjektorganisasjon. Videre har helseforetaket 
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ansvar for å sikre medvirkning fra ansatte og bruker i alt arbeidet som omfatter 
investerings- og utbyggingsprosjektene. 

 
4.1.7 Evalueringer i etterkant av alle investeringsprosjekter 

Det vises til NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten 
(Kvinnsland-utvalget) og omtalen av utvalgets arbeid i Prop. 1 S (2017–2018). Her 
foreslås det blant annet at Sykehusbygg HF skal få en mer sentral rolle. For å sikre gode 
og effektive sykehusbygg må det gjennomføres gode driftsmessige analyser i forkant av 
utbygginger, og det må kunne vurderes i etterkant om planlagte driftsgevinster blir 
realisert. Det bør derfor gjennomføres evalueringer i etterkant av alle 
investeringsprosjekter hvor det minimum vurderes gevinstrealisering og logistikk i 
bygget. Valgte driftskonsepter og dimensjonering skal også evalueres. Det er byggherre 
som er ansvarlig for evalueringene, mens Sykehusbygg HF må være ansvarlig for å 
håndtere kunnskapsdelingen. Evalueringskriterier må rettes inn mot brukerne og 
virksomhetens krav. Helseforetaket har ansvar for at vedtatte veiledere og standarder 
tas i bruk. 
 

4.2 Aktivitetskrav 

Aktivitet i 2019 Somatikk VOP  BUP TSB 

ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm. 
legemidler) i henhold til "sørge for"-ansvaret 120 391 18 648 24 744 5 562 
Pasientbehandling         
Antall utskrivninger døgnbehandling 71 931 3 107  134  760 
Antall liggedøgn døgnbehandling 243 913 65 785 4 320 16 870 
Antall oppholdsdager dagbehandling 33 841  0  0  0 
Antall inntektsgivende polikliniske opphold 420 177 131 140 77 083 33 220 
 
Mål 2019 
• Vestre Viken HF skal i 2019 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i samsvar 

med aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. En oversikt over de detaljerte kravene 
er tatt inn i vedlegg. 
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5. Oppfølging og rapportering 

Helse Sør-Øst RHF vil i oppfølgingsmøtene med helseforetaket følge opp Mål 2019 og 
eventuelt andre kvalitetsindikatorer ved behov. I Årlig melding 2019 skal helseforetaket 
rapportere på Mål 2019 og Andre oppgaver 2019. Frist for innsendelse av styrets årlig 
melding er 1. mars 2020. 
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VEDLEGG 

A. Detaljert økonomitabell 

VESTRE VIKEN HF 2019 
Basisramme 2018 inkl. KBF 5 436 830  
Nye forhold inn mot 2019   
KBF 2018 tilbakelegging av uttrekk basis 35 850 
KBF 2018 uttrekk av KBF- bevilgning -38 717 
Inntektsmodell 2019, fra ØLP 2019-2022 55 640 
RNB 2018 - pensjon, som i ØLP 2019-22  -73 282 
Ervervet hjerneskade barn og unge 1 288 
Basisramme 2019 før statsbudsjettet  5 417 610  
Endringer som følge av Prop 1S 2019   
Prisomregning 136 532 
Økt aktivitet, alle tjenesteområder 64 491  
Avbyråkratiseringsreformen ABE   
# uttrekk basisramme ABE -29 546  
# ABE lagt tilbake 29 522  
Kvalitetsbasert finansiering, KBF   
# uttrekk basisramme KBF  -36 423  
# bevilget sfa score på kvalitetsparametere  38 856  
Legemidler   
Legemidler i basis 2018, gjenstående basis  15 389  
Andre forhold fra Prop. 1   
Overføring fra basis til ISF- PHV  -10 096  
Overføring fra basis til ISF- TSB  -1 581  
Utskrivingsklare pasienter - PHV  -12 110  
Utskrivingsklare pasienter - TSB  -1 896  
Komp. for manglende prisjustering av egenandeler  5 336  
Nasjonal inntektsmodell   14 491  
Barn som pårørende mot økt egenandel  2 068  
Nye forhold fra Helse Sør-Øst RHF   
Inntektsmodellen - innføring av nye elementer  -6 424  
PET - netto fordeling av 20 mnok  3 241  
Endret fin.ordning lab/rad-fordeling av 215 mnok  35 266  
Endret fin.ordning lab/rad-tilbakeføring av IM effekt  65 032  
Dyre legemidler-aktivitetsavhengig del private ideelle  736  

Basisramme 2019 inkl. KBF 5 730 494  

Strategiske forskningsmidler, fra post 72   7 919  
Øremerkede midler, fra post 78  1 095  
Statlige tilskudd, post 70 3 731  
Turnustjeneste  2 429  
Omlegging av arbeidsgiveravgift   1 303  

Sum faste inntekter  5 743 239  
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ISF- refusjoner   
herav somatikk  2 687 970  
herav psykisk helsevern og TSB  134 477  

Sum ISF- refusjoner 2 822 446  

Sum inntekter  8 565 686  
 

B. Detaljert aktivitetstabell 

SOMATIKK 
 Antall pasientbehandlinger 
 TOTAL AKTIVITET 2019 

Antall utskrivninger døgnbehandling(Total) 71 931 
Antall liggedøgn døgnbehandling (Total) 243 913 
Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) 33 841 
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) 420 177 

Fordeling av antall ISF-poeng 
 DØGNBEHANDLING 2019 

Fordeling av antall ISF-poeng   
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) 82 682 
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) 
(Døgnbehandling) 0 
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) 816 
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) 1 416 
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling) 84 914 
Andel ISF-poeng (Døgnbehandling) i % av totalen 74,4 % 
    
DAGBEHANDLING 2019 
Fordeling av antall ISF-poeng   
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) 8 159 
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) 
(Dagbehandling) 0 
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Dagbehandling) 0 
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) 32 
Sum ISF-poeng (Dagbehandling) 8 190 
Andel ISF-poeng (Dagbehandling) i % av totalen 7,2 % 
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen region 
(iht. "sørge for"-ansvaret) 91 657 
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen og andre 
regioner 93 105 
    
POLIKLINISK VIRKSOMHET 2019 
Fordeling av antall ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet)   
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) 21 002 
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) 
(Poliklinisk virksomhet) 0 
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Poliklinisk virksomhet) 0 
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) 85 



27 
 

Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) 21 087 
Andel ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) i % av totalen 18,5 % 
Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen region (iht. "sørge for"-
ansvaret) 21 002 
Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen og andre regioner 21 087 
    
PASIENTADMINISTRERTE LEGEMIDLER (H-RESEPTER) 2019 
Fordeling av ISF-poeng knyttet til pasientadministrerte legemidler    
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler, som inngår i ISF-ordningen tidligere år, 
for pasienter bosatt i eget opptaksområde, uavhengig av hvem som har utstedt resept (iht. 
"sørge for"-ansvaret) 7 198 
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler, som inngår i ISF-ordningen fra og med 
inneværende år, for pasienter bosatt i eget opptaksområde, uavhengig av hvem som har 
utstedt resept (iht. "sørge for"-ansvaret) 535 
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler (H-resepter) 7 732 
    
TOTALT ANTALL ISF-POENG 2019 
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret  
(Pasienter bosatt i egen region) 112 659 
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret for aktivitet utført 
i eget helseforetak 111 843 
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) (pasienter bosatt i egen og andre 
regioner) 114 191 
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) for aktivitet utført i eget helseforetak 113 375 
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk, pasientadministrerte legemidler) iht. "Sørge 
for"-ansvaret (pasienter bosatt i egen region/opptaksområde) 120 391 
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk for pasienter bosatt i egen og andre regioner 
og pasientadministrerte legemidler for pasienter bosatt i eget opptaksområde) 121 924 
 
PSYKISK HELSEVERN 

 PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (VOP) 2019 
Psykisk helsevern for voksne (VOP) Sum DPS og sykehus   
Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP) 3 107 
Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) 65 785 
Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) 131 140 
Kjøp fra private institusjoner (VOP)   
Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP Private) 0 
Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP Private) 0 
Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP Private) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) 6 200 
PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE (BUP) 2019 
Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP) 134 
Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) 4 320 
Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) 77 083 
Kjøp fra private institusjoner   
Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP Private) 0 
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Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP Private) 0 
Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP Private) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (BUP Private) 0 
    
TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) 2019 
Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB) 760 
Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) 16 870 
Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 33 220 
Kjøp fra private institusjoner   
Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB Private) 0 
Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB Private) 0 
Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB Private) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (TSB Private) 0 
 





Styringsmål 2019

Helseminister Bent Høie

Redusere unødvendig 
venting og variasjon 
i kapasitetsutnyttelsen 

Hovedmål 2019

• Redusere gjennomsnittlig
ventetid sammenliknet med
2018. Under 50 dager i alle
regioner innen 2021

• Redusere median tid til
tjenestestart sammenliknet
med 2018

• Overholde en større
andel av pasientavtalene
sammenliknet med 2018
(passert planlagt tid).
Overholde minst 95% av
avtalene innen 2021

• Andel pakkeforløp innenfor
standard forløpstid skal
være minst 70% for hver
kreftform. Variasjonen
mellom helseforetakene
skal reduseres

• Minst 60% av pasienter
med hjerneinfarkt som er
trombolysebehandlet, får
denne behandlingen innen
40 minutter etter innleggelse

Hovedmål 2019

• Høyere vekst innen psykisk
helsevern (PHV) og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB) 
enn for somatikk på regionnivå.

• Andel pakkeforløp
gjennomført innen forløpstid
for utredning skal være minst
80% (for PHBU og PHV)

• Andel pakkeforløp
gjennomført for behandling
i poliklinikk skal være minst
80% (for PHBU, PHV og TSB)

• Andel pakkeforløp gjennomført
innen forløpstid fra avsluttet
avrusning til påbegynt
behandling TSB i døgnenhet
skal være minst 60%

• Minst 50% av epikrisene
er sendt innen 1 dag etter
utskrivning fra PHV og TSB

• Antall pasienter med
tvangsmiddelvedtak i PH
(døgnbehandling) skal
reduseres i 2019

Hovedmål 2019

• Redusere andel pasientskad-
er på regionalt nivå i 2019
 sammenliknet med 2017
(GTT-undersøkelsene)

• Arbeidet med HMS og
pasient-sikkerhet må ses i
sammenheng. Andel “enheter
med modent sikkerhetsklima”
ved hvert helse-foretak skal
være minst 60%

• 30% reduksjon i forbruk av
bredspektret antibiotika i syke
husene i 2020 sammenliknet
med 2012

• Ingen korridorpasienter

• Minst 70% av epikrisene
er sendt innen 1 dag etter
utskrivning fra somatisk
 helsetjeneste

• Antall nye kliniske
 behandlings studier er økt
med 5% i 2019 sammenliknet
med i 2017

Prioritere psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling

Bedre kvalitet 
og pasientsikkerhet
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Bakgrunn 
Styret i Vestre Viken behandlet Utviklingsplan 2035 i styremøte 3. mai 2018, sak 25/2018.  
Det ble samtidig vedtatt at det med grunnlag i utviklingsplanen skulle utarbeides en strategiplan 
med planhorisont for de neste fire år. Mandat for strategiplan 2019-22 ble vedtatt i styremøte 
27. juni 2018, sak 37/2018. Styret er blitt orientert om arbeidet underveis. 
 
Saksutredning 
Styrende dokumenter og rammer for strategiplanen er: 

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

styresak 30/2017 
• Oppdrag og bestilling for Vestre Viken 2019 
• Vedtatte strategier og strategier i arbeid 

 
Styret har tidligere vedtatt Ernæringsstrategi 2017-2020 (sak 44/2017) og Forskningsstrategi 
2019-2022 (sak 38/2018). Styret har også vedtatt Handlingsplan for likeverdige helsetjenester 
til innvandrerbefolkningen 2019-2022 (sak 47/2018). Det har parallelt med strategiplan vært 
arbeidet med strategier for innovasjon, teknologi, kompetanse og HMS. Sammendrag av disse 
ligger som vedlegg til strategiplanen. Det arbeides videre med en eiendomsstrategi for de deler 
av foretaket som ikke omfattes av nytt sykehus i Drammen og BRK-prosjektet. 
 
Forslag til strategiplan har vært på intern høring i klinikker og staber, i tillegg til brukerutvalg, 
tillitsvalgte og vernetjenesten. Kommunene er i overordnet samarbeidsutvalg orientert om 
arbeidet. 
 
Strategiplanen er utformet som et såkalt driverdiagram med ett driverdiagram for hvert av de 
seks målområdene i utviklingsplanen. Venstre kolonne angir målet, midtre kolonne 
(primærdriver) beskriver hvordan Vestre Viken skal komme dit, mens kolonnen til høyre 
(sekundærdriver)beskriver hva som skal gjøres. Grønne bokser er tiltak som skal prioriteres i 
2019, og blir fulgt opp med konkrete bestillinger i driftsavtaler til klinikkene og oppdrag til 
stabene. 
 
Administrerende direktørs vurderinger 
Utviklingsplan 2035 beskriver hvordan Vestre Viken skal utvikle helsetjenestene.  
Foretaket skal gi gode og trygge helsetjenester nær der folk bor. Strategiplanen for 2019 – 2022 
angir hvordan foretaket skal arbeidet de neste årene for å nå målene i utviklingsplanen.  
 
Vestre Viken skal skape pasientens helsetjeneste med høyt faglig nivå, god kvalitet og 
pasientsikkerhet. For å oppnå dette skal Vestre Viken arbeide med virksomhetsutvikling med 
sykehus i nettverk og utvikling av organisasjonen samt med å sikre bærekraftig økonomi. For å  
oppnå dette trenger foretaket et forpliktende lederskap, medvirkning og samarbeid fra ansatte 
og brukerne, god samhandling med kommunehelsetjenesten, god risikostyring og kontinuerlig 
oppmerksomhet på pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Strategiplan 2019 – 2022 er 
utarbeidet for å være et sentralt verktøy for å nå disse målene  
 
På denne bakgrunn anbefaler adm. direktør styret om å vedta den foreliggende strategiplanen 
for 2019-2022. 
 
Vedlegg: 1. Strategiplan 2019-2022 med vedlagt ensides oppsummering: 
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Strategiplan 2019-2022 



Mål i utviklingsplan 2035 



Mål 1 
Styrke 

pasienten 

Brukerutvalget skal 
gi systematiske 
tilbakemeldinger på 
tjenestene 

Brukernes erfaringer 
skal være en 
selvfølgelig del av all 
tjenesteutvikling 

Alle medarbeidere 
skal møte pasient og 
pårørende med 
respekt. 
Kommunikasjon 
mellom pasient og 
helsepersonell skal 
være likeverdig 

Brukerrepresentanter deltar i viktige utviklings- og 
beslutningsprosesser 
 
 

Alle pasienter møter  helsepersonell som praktiserer  
prinsippene for samvalg 

Alle klinikker tar i bruk kommunikasjonsprogrammet 4 
gode vaner 

Brukerrepresentanter deltar i  lederutviklings-
programmet 

Vestre Viken tar i bruk metodikk for tjenestedesign 

Brukere med erfaringskompetanse deltar i arbeidet 
med kontinuerlig forbedring 



Mål 2  
Skape trygge 
og helhetlige 
pasientforløp 

Ingen skal komme til 
skade. Risikostyring skal 
bidra til bedre 
pasientsikkerhet 

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

Helsetjenestene skal 
være likeverdige.  
Tjenestene skal ta hensyn 
til hva som er viktig for 
pasienten og hvor det er 
best for pasienten å 
være. Nye arbeidsformer 
skal tas i bruk for å sikre 
helhetlige tjenester 
 

Tilbudet til barn og 
unge skal være 
helhetlig og 
sammenhengende 

Alle pasienter skal ha en 
plan for hva vi har tenkt å 
gjøre. Den som skal følge 
opp helsehjelpen skal 
motta nødvendig 
informasjon 

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

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

 
Vestre Viken utvikler samarbeid for å styrke 
behandlingstilbudet til pasienter med både somatisk og 
psykisk sykdom 

Grønt kors Alle bruker Grønt kors 

Alle seksjoner bruker tavler 

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

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

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

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

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

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

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

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



Mål 3:  
Styrke 
samhandling 
og nettverk 

Vestre Viken skal 
etablere gode 
faglige møteplasser  
og nettverk 

Vestre Viken skal 
følge beste praksis 

Vestre Viken skal legge 
til rette for riktig bruk  
av rehabiliterings- 
ressursene 

Vestre Viken styrker teknologisamarbeidet med 
kommunene 

Vestre Viken samarbeider om 
 prosjektene Helse og arbeid 

Klinikkene gjennomgår i samarbeid fagtilbudene på 
prioriterte områder 

Vestre Viken etablerer felles kriterier for henvisning  
til privat spesialistrehabilitering 

Vestre Viken inviterer fastlegene til samarbeid om 
felles henvisningskriterier til privat 
spesialistrehabilitering 

Vestre Viken etablerer faglige nettverk og fagråd på 
prioriterte områder 

Vestre Viken arbeider systematisk med å 
standardisere og redusere uønsket variasjon  

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

Vestre Viken arbeider systematisk med å standardisere 
og redusere uønsket variasjon 



Mål 4: 
Forbedre 
pasient-
behandlingen 
gjennom 
forskning, 
innovasjon og 
teknologi 

Vestre Viken skal  
øke forsknings-
aktiviteten 

Vestre Viken skal 
øke innovasjons-
aktiviteten 

Klinikkene øker andel pasienter som er inkludert 
i klinisk forskning 

Vestre Viken skal 
ta i bruk  
ny teknologi 

Klinikkene tilrettelegger for økt forskningsaktivitet 

Klinikkene inkluderer brukere i forskningsaktiviteten 

Vestre Viken tilrettelegger for  
tjenesteinnovasjon 
tjenesteinnovasjon 

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

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

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

Forbedre Vestre Vikens evne til å ta i bruk ny teknologi 

Klinikkene deltar aktivt i innføring av elektronisk kurve 

Vestre Viken etablerer program for å ta i bruk  
medisinsk avstandsoppfølging 

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



Mål 5:  
Sikre personell 
med rett 
kompetanse 

Vestre Viken skal ha 
ledere som utøver 
forpliktende 
lederskap 

Forbedringsarbeid 
skal være integrert i 
alt vi gjør 

Vestre Viken skal være 
en lærende 
organisasjon 

Vestre Viken skal 
bidra i utdanning av  
helsepersonell 

Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring styrer vårt 
arbeid 

Vestre Viken etablerer helhetlig system for  
lederoppfølging 

Vestre Viken bruker ForBedring i arbeid med  
pasientsikkerhet og HMS 

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

Medarbeidere tar  i bruk ny kunnskap og nye 
arbeidsmetoder 
 

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

Vestre Viken utvikler og styrker samarbeidet med 
utdanningsinstitusjonene  

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

Vestre Viken etablerer et felles system for simulering 
og ferdighetstrening  

Vestre Viken implementerer ny spesialistutdanning for 
leger 
 

Vestre Viken følger opp rekrutteringssvake områder med 
konkrete tiltak 

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



Mål 6:  
Sikre 
bærekraftig 
økonomi 
 

Vestre Viken skal  
følge beste 
praksis 

Vestre Viken skal 
utvikle og 
vedlikeholde 
eiendomsmassen 

Vestre Viken skal 
utvikle 
virksomheten 

Vestre Viken har aktiv risikostyring – ingen skal  
komme til skade 

Vestre Viken gjennomfører tiltak for å redusere  
innkjøpskostnader, herunder ubegrunnet forbruk av 
gjestepasientkostnader og kjøp av rehabiliteringstjenester 

Vestre Viken gjennomgår den samlede behandlings- 
kapasiteten og fagkompetansen  

Vestre Viken øker bruk av avstands- 
kompenserende teknologi 

Vestre  Viken  følger opp prosjektene nytt sykehus  
i Drammen og BRK 

Vestre Viken vurderer bruk av bygningsmasse og 
avhender eiendom i tråd med plan 

Vestre Viken forenkler og standardiserer teknologiske 
løsninger 

Vestre Viken fremmer helse gjennom miljøvennlig drift  

Vestre Viken bruker avvikssystemet til læring og 
forbedring 

Vestre Viken arbeider systematisk med å 
standardisere og redusere uønsket variasjon 

Vestre Viken vurderer egen  konkurransedyktighet  
innen prioriterte områder  

Vestre Viken etablerer mottaksprosjektet nytt sykehus 
Drammen 



Vedlegg 

• Teknologistrategi 
• Kompetansestrategi 
• HMS-strategi 
• Innovasjonsstrategi 



 

 

Teknologistrategi 
Vestre Viken helseforetak 

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

Innsatsområde Mål Tiltak 

 

Raskere oppnå effekt 
for å yte bedre 
helsetjenester 

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

 

Integrerte, 
brukervennlige og 
driftssikre løsninger 

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

applikasjoner 
• Økt fokus på virksomhetsarkitektur og dataflyt 

 

Trygge og helhetlige 
helsetjenester 
nærmest mulig 
pasienten 

• Etablere program for medisinsk 
avstandsoppfølging 

• Legge til rette for mobile sikkerhetsløsninger, 
arbeidsflate og applikasjoner 

 

Realisere nytt sykehus 
og optimalisere 
teknologi 

• Utnytte potensiale for innovativ 
teknologiutvikling 

• Sikre felles teknologiutviklingsprosjekter 
• Teste og pilotere i eksisterende sykehus 

 

Oppnå rask og 
innovativ utvikling 
gjennom samarbeid 

• Etablere løsninger for samhandling 
• Etablere samarbeid med helseforetak, 

næringslivet, teknologiklynger, akademia og 
kommuner 

• Heve kompetansen på innovative anskaffelser 

 

Sikre 
teknologiutvikling  
i tråd med behov 
 

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

 
 



 
 

Kompetansestrategi for Vestre Viken 2019–2022 

Satsingsområde Mål Strategiske tiltak 
 

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

Styrke pasientens 
helsetjeneste - 
pasientperspektiv  
og bruker- 
medvirkning. 
 

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

effektiv kommunikasjon mellom pasient og 
helsepersonell. 

• Bedre muligheten for pasientens egen oppfølging og 
overvåking av sykdom  
 

 
 

Ta i bruk teknologi  
- forbedre 
kompetanse. 

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

simulering og ferdighetstrening. 
 

 Tilrettelegge for 
samordning og 
følge medisinsk 
utvikling. 

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

 Vestre Viken skal  
være en lærende 
organisasjon. 

• Styrke alle yrkesgruppers kompetanse  
i systemet for kontinuerlig forbedring.  

• Tilrettelegge for mer læring fra klinisk praksis. 
 

En faglig attraktiv 
arbeidsplass. 

 
 
 

Utvikle system  
for kompetanse-
planlegging og  
sammensetning. 

• Anskaffe og utvikle lederverktøy  
for kompetanseplanlegging. 

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

 
 

 

Forbedre 
kompetanse- 
utvikling. 

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

• Utvikle eller anskaffe en forbedret metodikk for 
rekruttering. 
 

 Arbeide med 
omdømmebygging. 

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

Utdanning av 
helsepersonell. 

Samarbeide  
bedre med 
utdannings-
institusjonene. 

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

• Sørge for tilgang på sårbar kompetanse. 
   

 Forbedre praksis. 
 
 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

pasientsikkerhet 
 

Sikring  
 

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

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

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

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

oppfølging 
 

Helsefremmende 
arbeidsplass 

• styrke det helsefremmende HMS-perspektivet gjennom forebyggende 
arbeidsmiljøarbeid 

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

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

 
Fysisk 
arbeidsmiljø 

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

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

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

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

 

http://ehandbok/document/38075


 

Innovasjonsstrategi 2019–2022 
 

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

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

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

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

 
Mål Tiltak 

Innovasjon skal føre til en bedre og 
mer effektiv helsetjeneste 
 

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

innovasjonsprosjekter 
• Etablere infrastruktur for idéfangst, prosjektstyring 

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

innovasjon 
• Øke forskningsbasert innovasjon 

Vestre Viken skal fremme 
innovasjon og nytenkning 

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

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

dokumenter  
• Øke kompetansen på innovasjon blant ansatte 

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

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

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

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

• Etablere og tilrettelegge for helseklynger for 
forskning, innovasjon og utvikling med regionale 
aktører 
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr januar 2019 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 8/2019 25.02.19 
 
 
Forslag til vedtak 
 

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

 
 
 
 
 

 
Drammen, 18. februar 2019 

 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 13. februar 2019 
Saksbehandler: Sheryl Swenson 
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Bakgrunn 
 
Administrerende direktør legger fram rapportering pr januar i tråd med styrets årshjul.  
 
Saksutredning 
 
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr 31.januar 2019 
er oppsummert i måltavlen under:  
 

 
 *Prognose ventetid avviklet for pasienter er ventetid ved årets slutt 
 
Økonomi  
I januar 2019 ble det foretatt en oppdatert aktuarberegning, som gir en økning i 
pensjonskostnader på 109 MNOK for året. Endrede renteforutsetninger er årsaken til 
kostnadsøkningen. Pensjonsøkning føres med 9,084 MNOK pr måned. I Revidert Statsbudsjett 
(RNB) er det forventet at helseforetakenes vil tildeles basisfinansiering som følge av 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 18 603 18 603 255 000

Mål 21 250 21 250 255 000

Avvik -2 647 -2 647

I fjor 21 623 21 623 241 946

2 Virkelig 9 860 9 860 112 659

Mål 10 031 10 031 112 659

Avvik -171 -171 0

I fjor 9 868 9 868 107 970

3 Virkelig 15 264 15 264 164 360

Mål 16 066 16 066 164 360

Avvik -802 -802 0

I fjor 14 978 14 978 156 933

4 Virkelig 6 664 6 664 77 083

Mål 7 998 7 998 77 083

Avvik -1 334 -1 334 0

I fjor 6 862 6 862 69 684

5 Virkelig 57 57 55

Mål 55 55 55

Avvik 2 2 0

I fjor 61 61 59

6 Virkelig 41 41 40

Mål 40 40 40

Avvik 1 1 0

I fjor 47 47 43

7 Virkelig 91,6 % 91,6 % 93,0 %

Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 %

Avvik -1,4 % -1,4 % 0,0 %

I fjor 0,0 % 0,0 % 90,4 %

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 3,3 % 3,3 % 2,0 %

9 Virkelig 7 180 7 188 7 235

Mål 7 103 7 117 7 235

Avvik 77 71 0

I fjor 7 045 7 074 7 175

11 Virkelig 2,4 % 2,4 % 2,0 %

Mål 2,0 % 2,0 % 2,0 %

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

I fjor 2,0 % 2,0 % 2,5 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

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

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

AKTIVITET Voksenpsykiatri 
og rusbehandling Polikliniske 
konsultasjoner
ANTALL

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

KVALITET
Overholdelse pasientavtaler 
(passert planlagte tid)
ANDEL

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 
(neste måned)

HR
AML brudd
ANDEL

AKTIVITET Barne- og 
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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pensjonsøkning.  Inntil da vises pensjonsøkning på egen linje og holdes utenfor resultat fra 
ordinær drift. 
 
Resultat pr 31.januar fra ordinær drift (eksklusiv økte pensjonskostnader) viser et overskudd på 
18,6 MNOK, som er 2,6 MNOK bak budsjett.  Det er foretatt betydelige avsetninger i januar 
resultat for å kompensere for manglende fakturamottak og utfordringer knyttet til innføring av 
regional ERP.  Dette gjelder bl. annet H-reseptinntekter og -kostnader, avskrivninger og 
gjestepasientkostnader for somatikk.  Det er derfor større usikkerhet knyttet til resultatet for 
januar enn normalt. 
 
Prognosen for året viser et overskudd i tråd med budsjett.  
 
Driftsinntekter er 7,3 MNOK lavere enn budsjett og 39 MNOK høyere enn januar i fjor. ISF-
inntekter, inkludert ISF-refusjoner på H-resepter, er 1,1 MNOK bak budsjett.   Andre inntekter er 
6,4 MNOK lavere enn budsjett, hvorav om lag 2,7 MNOK skyldes manglende føring av nye H-
resepter i 2019 med refusjon fra HSØ.  Kostnader er redusert tilsvarende.     
 
Driftskostnader, inklusive finans og eksklusiv økte pensjonskostnader, er 4,6 MNOK lavere enn 
budsjettert.  Varekostnader er 7,5 MNOK lavere enn budsjettert, hovedsakelig pga lavere 
kostnader for H-resepter og medisinsk forbruksvare enn budsjettert.  Det er også positivt 
budsjettavvik på gjestepasientområdet, avskrivninger, andre driftskostnader og finansområdet.  
Lønn viser et overforbruk på 5,2 MNOK knyttet i stor grad til høyere bruk av variabel lønn enn 
budsjettert. Januar lønn inkluderer variable lønn fra romjul.  Dette ble avsatt for i 2018, men 
avsetning vil tilbakeføres først i årsoppgjør 2019 (avsettes kun en gang i året). Budsjettene skal 
ta høyde for denne periodiseringen, men fordi forbruk i 2018 var større enn normalt, har dette 
gitt et negativ budsjettavvik i januar.   
 
Aktivitet  
DRG-poeng 
Samlet aktivitet hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 171 poeng lavere enn budsjett, 
og om lag på samme nivå som i januar i fjor. Antall pasientbehandlinger er høyere enn budsjett.  
ISF-refusjoner for H-resepter er avsatt i tråd med budsjett.  
 
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus  
Aktivitet innenfor voksenpsykiatri og rusbehandling målt i antall polikliniske konsultasjoner er 
802 bak budsjett hittil i år, og 151 konsultasjoner foran samme periode i fjor.   
 
Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 1334 konsultasjoner bak 
budsjett, og er 198 konsultasjoner bak samme periode i fjor. Det er iverksatt flere tiltak for å øke 
behandlinger i barne- og ungdomspsykiatrien. Det arbeides blant annet med utvidelse av 
kapasiteten for kveldspoliklinikk ved Drammen BUP. Lignende tiltak er under planlegging ved 
Bærum BUP. 
 
Kvalitet  
Ventetid somatikk 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk i januar er 57 dager.  Dette er noe 
høyere enn målet for året på 55 dager, men er lavere enn i januar i fjor. Målet for 2019 er kortere 
ventetid enn i fjor. 
 
Ventetid psykisk helse og rus  
Gjennomsnittlig ventetid samlet for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
er 41 dager i januar, betydelig kortere enn i januar i fjor. Det var en gunstig utvikling i ventetider 
på området i løpet av 2018. I 2019 er målene differensiert med ventetid på mindre enn 40 dager 
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innen psykisk helsevern for voksne og barn/unge og mindre enn 35 dager innen rusbehandling. 
Ventetidene i januar var henholdsvis 40 dager for psykisk helsevern voksne, 43 dager for 
barn/unge og 36 dager for rusbehandling. 
 
Overholdelse av pasientavtaler (passert planlagte tid)    
Andel overholdt pasientavtaler er 91,6 % pr januar, mot mål på 93 %. Det vil bli rettet økt 
oppmerksomhet mot dette området i 2019. 

 
Korridorpasienter  
I januar var andel korridorpasienter i somatikk 2,2 %. Dette er lavere i januar i fjor, men stadig 
for høyt. Det er høyest andel korridorpasienter ved Ringerike sykehus. Her pågår et 
forbedringsprosjekt. Det arbeides ellers kontinuerlig med å gjøre opphold i korridor så få og 
korte som mulig. Det er imidlertid utfordrende å unngå korridorpasienter ved høy aktivitet. 
 
HR  
Brutto månedsverk 
Totale brutto månedsverk pr februar er 7180, som er 63 månedsverk flere enn budsjettert og 
135 flere enn pr februar fjor.  Det er flere brutto månedsverk enn budsjettert i både januar og 
februar måned. Noe av overforbruk skyldes høyere forbruk i romjul 2018 enn forventet. 
 
AML-brudd 
Det var 2877 AML-brudd i januar. Dette tilsvarer AML-brudd på 2,4 % av alle vakter i foretaket. 
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Risikovurdering  
Risikovurdering i forbindelse med budsjett 2019 opprettholdes pr januar.

 
 
Identifisert risikoområder: 
 

 
 

Risk 
ID

Fare (uønsket hendelse)

1 Manglende oppnåelse av planlagte tiltak i klinikkene

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

3 Oppnår ikke responstider 

4 BUP oppnår ikke planlagt aktivitet og ventetider

5 Manglende gevinstrealisering ved Blakstad

6 Redusert medarbeidertilfredshet

7 Redusert pasientopplevd kvalitet
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Administrerende direktørs vurderinger    
Resultatet for januar viser et overskudd på 18,6 MNOK, 2,6 MNOK lavere enn budsjett, 
eksklusive økte pensjonskostnader. Det har vært et større omfang av avsetninger og estimater i 
januar måned enn normalt, blant annet som følge av enkelte utfordringer med ny ERP løsning. 
Det vurderes å være tilstrekkelig sikkerhet for at den reelle resultatutvikling er i tråd med, eller 
bedre enn rapportert resultat pr januar.   
 
Pasientbehandling målt i DRG og polikliniske konsultasjoner er lavere enn budsjett i januar både 
for somatikk og psykisk helse og rus.  Antall polikliniske konsultasjoner innenfor Barne- og 
ungdomspsykiatri er spesielt bekymringsfull, da aktiviteten er lavere enn i januar i fjor.  Flere 
tiltak er iverksatt og forventes å gi en god utvikling fremover. Administrerende direktør vil ha en 
særskilt oppfølging med dette området for å sikre ønsket utvikling.  
 
Flere av kvalitetsindikatorene viser positiv utvikling med kun mindre avvik fra mål.   Ventetiden 
innen psykisk helse og rus viser kun 1 dag over plan, mens ventetiden innenfor somatikk er 2 
dager over plan. Korridorpasienter er fortsatt over plan, men lavere enn i januar i fjor. 
  
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapport pr januar til orientering.  
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapportering pr januar 2019 
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 Virksomhetsrapportering  

pr januar 2019 
 

Vedlegg til styresak 8/2019  
Vestre Viken  

 
 

Pr 13.februar 2019 
 



Innledning 

• Presentasjonen viser utvikling og status pr.
januar 2019:
– Resultat
– Aktivitet
– HR
– Styringsparametre

• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ
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Pensjonsøkning – januar aktuar 

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.

• Pensjonsøkning føres i felles økonomi med 9,084 MNOK pr
måned, og gir resultatavvik mot budsjett for pensjonskostnader.

• I Revidert Statsbudsjett (RNB) vil helseforetakenes tildeles mer
basisfinansiering  som følge av pensjonsøkning.  Inntil da vises
pensjonsøkning på egen linje og holdes utenfor resultat fra
ordinær drift.

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



 Kommentarer pr januar 2019 
• Totalresultat pr 31.januar viser et overskudd på 9,5 MNOK.  

Dette er 11,7 MNOK bak budsjett. Resultat fra ordinær drift 
(eksklusiv pensjonsøkningen) viser et overskudd på 18,6 
MNOK, som er 2,6 MNOK bak budsjett. 
– ISF-inntekter er 1,2 MNOK bak budsjett i januar 
– Øvrige driftsinntekter er 6,2 MNOK bak budsjett 
– Det er et overforbruk på lønn og innleie på 5,9 MNOK i januar 
– Varekostnader er 7,5 MNOK lavere enn budsjettert i januar 

• Det er foretatt betydelig avsetning i januar resultat for å 
kompensere for manglende fakturamottak og utfordringer 
knyttet til årsavslutning og innføring av ERP.  Dette gjelder bl. 
annet kostnader og inntekter for  H-resepter, avskrivninger og 
gjestepasientkostnader for somatikk.  Det er derfor større 
usikkerhet knyttet til januar resultatet enn normalt. 
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Måltavle pr januar – Økonomi og aktivitet 
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1 Virkelig 18 603 255 000

Mål 21 250 255 000

Avvik -2 647

I fjor 21 623 241 946

2 Virkelig 9 860 112 659

Mål 10 031 112 659

Avvik -171 0

I fjor 9 868 107 970

3 Virkelig 15 264 164 360

Mål 16 066 164 360

Avvik -802 0

I fjor 14 978 156 933

4 Virkelig 6 664 77 083

Mål 7 998 77 083

Avvik -1 334 0

I fjor 6 862 69 684

AKTIVITET Barne- og 
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

AKTIVITET Voksenpsykiatri 
og rusbehandling Polikliniske 
konsultasjoner
ANTALL

Vestre Viken HF Denne måned Prognose

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

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



Måltavle pr januar – Kvalitet 
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 *Prognose ventetid avviklet for pasienter PHR er ventetid ved årets slutt 
 

        

5 Virkelig 57 55

Mål 55 55

Avvik 2 0

I fjor 61 59

6 Virkelig 41 40

Mål 40 40

Avvik 1 0

I fjor 47 43

7 Virkelig 91,6 % 93,0 %

Mål 93,0 % 93,0 %

Avvik -1,4 % 0,0 %

I fjor 0,0 % 90,4 %

8 Virkelig 2,2 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 %

Avvik 2,2 % 0,0 %

I fjor 3,3 % 2,0 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Vestre Viken HF Denne måned Prognose

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

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

KVALITET
Overholdelse pasientavtaler 
(passert planlagte tid)
ANDEL



Måltavle pr januar - HR 
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9 Virkelig 7 180 7 220

Mål 7 130 7 235

Avvik 50 -15

I fjor 7 103 7 175

11 Virkelig 2,4 % 2,5 %

Mål 2,0 % 2,0 %

Avvik 0,4 % 0,5 %

I fjor 2,0 % 2,5 %

Vestre Viken HF Denne måned Prognose

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 
(neste måned)

HR
AML brudd
ANDEL



Resultat 

• Resultat viser et samlet overskudd på 9,5 MNOK som er 11,7 MNOK bak budsjett. 
• Januar resultat eksklusiv pensjonsøkning viser et overskudd på 18,6 MNOK som er 2,6 MNOK 

bak budsjett. 
8 



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

pr januar 2019
Budsjett

2019
Estimat

2019
Avviks 

%

Basisramme  5 699 557  5 699 557 0,0 %

ISF inntekter  2 822 259  2 822 259 0,0 %

Gjestepasient inntekter  157 985  157 985 0,0 %

Øvrige driftsinntekter  870 741  870 741 0,0 %

SUM Inntekter  9 550 543  9 550 542 0,0 %

Varekostnader  1 284 558  1 284 558 0,0 %

Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  761 344  761 344 0,0 %

Innleid arbeidskraft  21 493  21 493 0,0 %

Lønnskostnader  5 813 083  5 813 083 0,0 %

Avskrivninger og nedskrivninger  298 172  298 172 0,0 %

Andre driftskostnader  1 110 005  1 110 005 0,0 %

Netto finanskostnader  6 887  6 887 0,0 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  9 295 542  9 295 542 0,0 %

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

Pensjonsøkning sfa januar aktuar  - 109 009

Resultat totalt  255 000  145 991 -74,7 %



Budsjettavvik per klinikk  

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

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

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

 
 
 



Brutto månedsverk februar 2019 

Brutto månedsverk er i februar 7180. Det er 16 færre enn i forrige måned , men er 77 
mer enn budsjett.   
Årsverk i februar 2019 er 135 flere enn i februar i fjor. 
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AML-brudd – antall 
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• Mål for året er en reduksjon på om lag 6 % i forhold til i fjor. Det er 
flere AML brudd hittil i år enn målet. 

• Det er 713 flere AML-brudd i år enn i fjor. 



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

14 

  



Poliklinikk PHR totalt 
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Totale antall polikliniske konsultasjoner er 2136 bak budsjett hittil i år. 



Prioriteringsregel 

16 

• Antall polikliniske konsultasjoner hittil i år viser en økning på  0,4% i PHR og 6,6% i 
somatikk i forhold til i fjor.  BUP  viser en reduksjon i forhold til samme periode i 
fjor.   

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

 

pr januar

Hittil i år Hittil i fjor

Faktisk 
endring fra i 

fjor

Budsjettert 
endring fra i 

fjor
Budsjett 
hittil i år

Avvik mot 
budsjett

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk 40 339 37 850 6,6 % 1,2 % 38 298 5,3 %

VOP 12 080 12 068 0,1 % 6,2 % 12 818 -5,8 %
BUP 6 664 6 862 -2,9 % 16,6 % 7 998 -16,7 %
TSB 3 184 2 910 9,4 % 11,6 % 3 248 -2,0 %
SUM PHR 21 928 21 840 0,4 % 10,2 % 24 064 -8,9 %

Ventetid
Somatikk 57 59 -3,4 % -6,8 % 55 3,7 %

VOP 40 42 -5,3 % -5,3 % 40 0,0 %
BUP 43 46 -7,4 % -13,8 % 40 7,5 %
TSB 36 37 -1,8 % -4,5 % 35 2,9 %
SUM PHR 41 43 -4,3 % -6,6 % 40 2,5 %



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk 

Gjennomsnittlig ventetid somatikk 
hittil i år er 57 dager. Mål er 55 
dager.  
 
Gjennomsnittlig ventetid ved 
samme periode i fjor var på 61 
dager. 

17 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp somatikk
Somatikk totalt 57 55 61
Drammen sykehus 62 55 67
Bærum sykehus 56 55 55
Ringerike sykehus 49 55 53
Kongsberg sykehus 39 55 53



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR 

Gjennomsnittlig ventetid hittil i 
år er 41 dager.  
Mål for ventetid innenfor VOP 
og BUP er 40 dager, og 35 dager 
for TSB.   

18 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp PHR
Psykisk helse og rus 41 40 47

VOP 40 40 45
BUP 43 40 53
TSB 36 35 37



Andel fristbrudd avviklet 

Total andel fristbrudd denne måned var på 
0,7%. Fristbrudd hittil i år er på 0,7%.   
 
 
Andel fristbrudd avviklet i perioden, og tall pr måned er 
tilpasset rapportering til HSØ (dvs. eks. FØD og FYS). 
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Hitti l
 i  år

MÅL Hitti l  i  fjor

Andel avviklet fristbrudd 
Vestre Viken HF totalt 0,7 % 0,0 % 3,1 %

Somatikk 0,8 % 0,0 % 3,4 %
Psykisk helsevern og rus 0,6 % 0,0 % 0,2 %

pr klinikk
Drammen sykehus 0,8 % 0,0 % 5,4 %
Bærum sykehus 0,6 % 0,0 % 0,4 %
Ringerike sykehus 1,4 % 0,0 % 1,5 %
Kongsberg sykehus 0,0 % 0,0 % 0,7 %
Psykisk helse og rus 0,6 % 0,0 % 0,2 %



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

Hitti l
 i  år

MÅL Hitti l  i  fjor

Andel epikriser innen 7 dager
VV totalt 88 % 95 % 87 %
Drammen sykehus 88 % 95 % 87 %
Bærum sykehus 90 % 95 % 86 %
Ringerike sykehus 91 % 100 % 89 %
Kongsberg sykehus 90 % 95 % 87 %
Psykisk helse og rus 75 % 100 % 83 %



Andel korridorpasienter somatikk  
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Andel korridorpasienter somatikk er på 2,2 % 
denne måned. Andel i samme periode i fjor var 
på 3,3 %.   
 
Alle sykehus har lavere andel enn ved samme 
periode i fjor. 
 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Andel korridorpasienter somatikk
Somatikk 2,2 % 0,0 % 3,3 %
Drammen sykehus 2,5 % 0,0 % 3,2 %
Bærum sykehus 0,6 % 0,0 % 2,0 %
Ringerike sykehus 4,4 % 0,0 % 6,3 %
Kongsberg sykehus 0,6 % 0,0 % 1,0 %



Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt 
henvisning 
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Andel timeavtale sammen med 
bekreftelse av mottatt henvisning 
er 82% i desember måned.   
 
Andel timeavtale rapporteres 
etterskuddsvis. 

Hitti l
 i  år

MÅL Hitti l  i  fjor

Timeavtale sammen med bekreftelse
VV totalt 87 % 90 % 84 %
Drammen sykehus 87 % 90 % 81 %
Bærum sykehus 88 % 90 % 90 %
Ringerike sykehus 86 % 90 % 83 %
Kongsberg sykehus 90 % 90 % 85 %
Psykisk helse og rus 87 % 90 % 87 %



Antall kontakter med passert planlagt tid 
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12395 

Antall pasientkontakter som har passert planlagt t Sep2018 Okt2018 Nov2018 Des2018 Jan2019

VV totalt 16 055 14 428 13 569 13 795 12 743
Drammen sykehus 10 888 9 775 9 330 9 289 8 120
Bærum sykehus 1 677 1 472 1 161 1 058 932
Ringerike sykehus 1 404 1 358 1 261 1 289 1 396
Kongsberg sykehus 1 147 938 936 1 048 1 097
Psykisk helse og rus 938 884 880 1 110 1 197



Antall ventende over 1 år totalt 
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Hittil i år er det gjennomsnittlig 
34 pasienter som har ventet over 
1 år. 
  

Hitti l
 i  år

MÅL Hitti l  i  fjor

Antall ventende over 12 måneder totalt
VV totalt 34 0 19
Drammen sykehus 22 0 14
Bærum sykehus 10 0 1
Ringerike sykehus 0 0 2
Kongsberg sykehus 0 0 2
Psykisk helse og rus 2 0 0



Investeringer hittil i år 
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MNOK
Investeringsgrupper Januar Budsjett 2019 Disponibelt Januar Budsjett Disponibelt
Investeringer øvrige bygg psyk. 367 9 600 9 233 24 300 276
Drammen DPS 1 403 0 0 8 0 -8 
Investeringer Drammen Sykehus 391 8 000 7 609 0 0 0
Klinikk BS 1 684 23 800 22 116 378 30 032 29 654
Klinikk KS 36 15 000 14 964 0 7 685 7 685
Klinikk RS -215 32 000 32 215 1 019 11 116 10 097
Bærum BUP 0 12 800 0 9 26 400 26 391
MTU 6 041 63 100 57 059 128 9 000 8 872
Grunnutrustning 336 17 000 16 664 0 0 0
Ambulanser 0 2 000 2 000 0 0 0
Avhenging av eiendom Blakstad etc 0 6 000 6 000 0 0 0
Oppfølging av vernerunder 0 2 000 2 000 0 0 0
Buffer 0 10 000 10 000 0 0 0
Byggnær IKT ,bokført i VVHF (WIFI-prosj.) 1 001 0 -1 001 0 0 0
Byggnær IKT, BRK-Prosjektet 578 9 100 8 522 0 0 0
IKT-prosjekter Sykehuspartner 0 18 100 18 100 0 0 0
EK innskudd pensjonskasser 0 29 000 29 000 0 0 0
Sum ordinære investeringer 11 622 257 500 234 482 1 566 84 533 82 967
Gave-/fondsfinansierte øvrige investeringer 555 0 0 0 0 0
Finansiell leasing ambulanse 0 15 000 15 000 0 0 0
Finansiell leasing MTU 0 40 000 40 000 0 0 0
Finansiell leasing mammobuss 0 20 000 20 000 0 0 0
Totalsum 12 177 332 500 309 482 1 566 84 533 82 967

Investering Drift



 

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  
 
Orienteringer 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 9/2019 25.02. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 18. februar 2019 
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 18.02. 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Bakgrunn  
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
 
 
 
Saksutredning  
 

1. Brukerutvalg referat 21. januar  
Viser til vedlegg 1 
 

2. Foreløpig styreprotokoll HSØ 31. januar 
Viser til vedlegg 2  
 

3. Brukerutvalg referat 11. februar 
Viser til vedlegg 3 
 

4. Sentralt kvalitetsutvalg referat 12. februar 
Viser til vedlegg 4  
 

5. Foretaksprotokoll Vestre Viken HF 13. februar 
Viser til vedlegg 5 
 

6. Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 15. februar 
Viser til vedlegg 6 
 

7. Styrets arbeid 2019 
Viser til vedlegg 7 

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

1. Brukerutvalg referat 21. januar  
2. Foreløpig styreprotokoll HSØ 31. januar 
3. Brukerutvalg referat 11. februar 
4. Sentralt kvalitetsutvalg referat 12. februar 
5. Foretaksprotokoll Vestre Viken HF 13. februar 
6. Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 15. februar 
7. Styrets arbeid 2019 

  
 

mailto:postmottak@vestreviken.no
http://www.vestreviken.no/


 
 
 

1 
 

Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Toril Krogsund (kl.14-16, deltok deretter i 
styremøte), Torunn Viervoll, Rune Hansen 
Gunnerød, Franck Tore Larsen, Lillemor 
Sandberg, Heidi Hansen (overtok som 
møteleder kl 16), Elisabeth Schwencke, 
Dordi S. Strand og Grethe Synnøve Karlsen 

Eksterne innledere: 

Avdelingssjef Kristin Tafjord Lærum (sak 
56/18) 

Avdelingssjef Henning Brueland 
(eventuelt/HMS-strategi) 

Forskningsleder Kristine Kleivi Sahlberg 
(eventuelt/Innovasjonsstrategi 

Fra pasient- og brukerombudet: 

Anne-Lene Egeland Arnesen 

Fra administrasjonen: 

Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa og 
Spesialrådgiver Per-Erik Holo 

Spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen 

Møtedato: 21.1.2019 
Tidspunkt: 14:00-18:00 
Sted: Wergelandsgate 10, 

Drammen 
Møterom Glitre 1 

Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: 

Jens Kristian Jebsen 

Forfall: Bjørn Tolpinrud  

Pasient- og brukerombud Anne-Lise 
Kristensen 

 
 
Agenda: 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 
 Godkjenning av referat fra møte 3. desember 2018. 

Godkjent. 
 

Videreføring av tidligere saker 
45/18 Pasient- og Brukerombudet har ordet (Anne-Lene Egeland Arnesen) 

• Landet felles høringsuttalelse om endringer i pasient- og 
brukerombudsordningen.  Ønsker at det fremdeles skal være en regional lokal 
representasjon av ombud. 

• Psykisk helse i kommunene skal være fokusområde i 2019. Skal i større grad 
forsøke å komme i kontakt med pasienter. 

• Tatt opp med Vestre Viken at pasienter som har hatt brystkreft opplever det som 
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belastende å ikke bli ringt tilbake med informasjon om prøvesvar når de er 
lovet.  Det blir også gitt motstridende informasjon om og når de vil bli kontaktet. 
Pasientombudet bedt om at prøvesvar formidles på en skånsom måte og at 
avtaler med pasientene overholdes. Venter på svar fra Vestre Viken/KMD. 

• Pasientombudet har ikke fått svar når det gjelder sak om renhold på sykehuset i 
Drammen. Settes opp som sak på neste BU-møte. 

Frank spilte inn at epikriser må beskrive viktige tiltak/hendelser som faktisk har skjedd, 
og som er viktig for den videre oppfølgingen. Avgjørende for at for eksempel fastlege skal 
forstå forløpet. Pasient- og brukerombudet redegjorde for hva det må forventes av en 
epikrise. BU vil komme mer tilbake til dette temaet. 
 
 

56/18 Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter  
v/avdelingssjef Kristin Tafjord Lærum  
 
Det ble orientert om hvordan Vestre Viken har forberedt seg på innføring av det nye 
regelverket som gjelder fra 1.1.19. Det er planlagt evaluering av hvordan praktiseringen 
av det nye regelverket har fungert etter noe tid. Saker der det er uenighet mellom en 
avdeling og kommune skal etter planen løftes til klinikknivå der det gis råd i saken. 
 
Flere av Brukerutvalgets medlemmer spilte inn at det er viktig at pasienter som utskrives 
fra spesialisthelsetjenesten får godt og tilpassede kommunale helsetjenester. 
 
Brukerutvalget takker for god orientering og viser til at det er viktig med god dialog 
mellom aktører som har ansvar for samme pasient. Pasienter som skrives ut må få 
møte et adekvat og nødvendig tilbud i kommunene. 

Nye saker 
03/19 Arbeidsmetodikk og oppgaver 2019 

• Forslag til årlig melding 
o Årlig melding er sendt ut til hele BU etter at Toril har laget et andre 

utkast som flere har spilt inn i. BU sin årlige melding må være klar innen 
18. februar. Behandles i Styret 25. februar. 

• Fordeling av oppgaver, klinikker mv.  
o Gjennomgang av utvalgsmedlemmenes portefølje. 
o Innspill om at fordelingen av oppgaver kan være litt skjevt fordelt. Noen 

har mindre utvalg og verv enn andre. Det ble gjortfølgende endringer: 
 Dordi følger LSU Ringerike og styringsgruppen for digital 

samhandling. 
 Grethe følger Kongsberg sykehus, samt Drammen sykehus som 

vikar for Bjørn. 
 Dordi følger klinikk for prehospitale tjenester. 

o Elisabeth sjekker nærmere hvordan Brukerutvalget evt. kan engasjere 
seg knyttet til LMS Bærum. 

o Nedlagte nettverk og utvalg ble identifisert. 
o Det skal etableres nye arbeidsgrupper for nytt sykehus. Mer informasjon 

om disse kommer og BU må da ta stilling til deltakelse. 
 

• Årshjul 2019 – hvilke klinikker skal for eksempel besøkes? 
o Toril reflekterte litt over hvilke klinikker som bør besøkes. Utvalget 
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kommer tilbake til denne saken. 
 
Følgende punkter drøftes nærmere på neste Brukerutvalgsmøte 11. februar 2019: 

• Forventninger - hvordan skal brukerutvalget fungere som administrerende 
direktørs «styre»?  

• Viktige arbeidsområder i 2019  
• Hvordan skal brukerutvalget gi tilbakemeldinger? 

 Eventuelt 
 
HMS-strategien 
v/ avdelingssjef Henning Brueland 
Brueland orienterte om for bakgrunn for strategien, blant annet utgangspunktet i 
pasientsikkerhet. Strategien skal gi retning for arbeidet. Målet er trygge sykehus og 
pasientforløp og sikkerhetskultur. Strategien er nå på høring, frist 1. februar. Det vil bli 
laget nærmere handlingsplaner. 
 
Brueland mente Brukerutvalget særlig burde ha oppmerksomhet på strategiens del om 
lærende organisasjon, helsefremmende arbeidsplass og fysisk miljø. 
 
Det kom innspill fra flere i Brukerutvalget at det er bevissthet på hva som trigger trusler 
og vold. God kommunikasjon mellom ansatt og pasient er sentralt. 
 
Brukerutvalget takker for god orientering. Brukerutvalget vil vurdere om det vil komme 
med høringsuttalelse. 
 
Innovasjonsstrategien 
v/ forskningssjef Kristine Sahlberg. 
Sahlberg redegjorde for innovasjonsstrategien. Utkast på høring med frist 1. februar. 
Berører andre områder som teknologi og forskning. Det ble redegjort for målene for 
strategien, blant annet bedre kvalitet, nytenkning og samarbeid med eksterne aktører. 
Strategien benytter et vidt innovasjonsbegrep. Ut fra dette er det laget en handlingsplan. 
BU bør ha oppmerksomhet på strategiens betydning for bedre pasientbehandling. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen og vil vurdere å komme tilbake med egen 
uttalelse i høringen. 
 
Teknologistrategien 
v/ Brukerutvalgets representant Elisabeth Schwencke. 
Det ble gitt en kort redegjørelse for strategien, herunder pasientperspektivet i 
teknologiutvikling. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen og vil vurdere å komme tilbake med egen 
uttalelse i høringen. 
 
Strategisk plan 2019-2022 
v/ helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa. 
Det ble orientert om bakgrunn for-, målområder og innhold i strategisk plan. Strategisk 
plan er oppfølging av Utviklingsplan 2035. De konkrete tiltakene skal innarbeides i 
foretakets driftsavtaler. 
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Brukerutvalget takker for orienteringen og vurderer å spille inn eget høringssvar. 
 
Dordi spilte inn at Brukerutvalget evt. burde lage sin egen strategiplan, blant annet for å 
følge opp ønsket om å væra «ADs styre.» 
 
Forslag til oppfølging av strategiene: 
Administrasjonen (Elisabeth, Per-Erik og Jens K) ser på om det kan lages et 
dokument/skjema som tilrettelegger for Brukerutvalgets eventuelle innspill til de ulike 
strategiene. Samtlige strategier sendes samtidig ut. 
 
Orientering fra Lillemor Sandberg 
Lillemor stiller spørsmål ved samhandling mellom ulike avdelinger i 
spesialisthelsetjenester. I dag fremstår det som om pasienter må tilbake til fastlegen for å 
få ny henvisning til undersøkelser som sykehuset ellers har anbefalt nødvendigheten av. 
Er dette hensiktsmessig? 
Grethe stilte spørsmål knyttet til at pasienter med kroniske sykdommer ikke har «rett til 
nødvendig helsehjelp» annet enn ved førstegangshenvisning. Videre oppfølging er 
avhengig av spesialistens kapasitet. Ingen rett til å klage når pasienter ikke får time for 
anbefalt kontroll/konsultasjon. 

 



 

 1 

 

 

Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 31. januar 2019 

Tidspunkt: Kl 09:15-16:45 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Svein Ingvar Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard    

Bushra Ishaq   Forfall 

Vibeke Limi    

Einar Lunde    

Geir Nilsen    

Sigrun E. Vågeng  Fra kl 10:15  

Svein Øverland    

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    

Rune Kløvtveit    

Nina Roland    

 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

Konserndirektør Atle Brynestad, direktør medisin og helsefag Jan Frich, 
økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør personal- og kompetanseutvikling Svein 
Tore Valsø og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

001-2019 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

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

002-2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL  OG B-PROTOKOLLER FRA 
STYREMØTE 13. DESEMBER 2018 

 
Styrets enstemmige 
 

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

003-2019 FORELØPIG VIRKSOMHETSRAPPORT PER DESEMBER 2018 

 

Oppsummering 

Ventetider for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet er for alle tjenesteområder 
isolert sett bedre i desember enn gjennomsnittet for året. Dette er som forventet, og 
skyldes i hovedsak redusert planlagt aktivitet i forbindelse med avvikling av juleferie. I 
2018 har det vært en økning i gjennomsnittlig ventetid til 58 dager, som er én dag mer 
enn i 2017. 
 
For økonomi er samlet resultat i desember positivt, selv om resultatene varierer mellom 
foretakene. Det er også flere engangsforhold som påvirker resultatet i desember. Videre 
er det et relativt stort merforbruk når det gjelder bemanning ved flere helseforetak også i 
desember. Det store positive resultatet i desember, og også for hele året, er i stor grad 
knyttet til det regionale helseforetaket. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret viste til at det var positive trekk ved den økonomiske utviklingen og det ble 
konstatert at utviklingen i ventetider og aktivitet for prioriteringsregelen er blitt bedre 
gjennom året, selv om målet ikke er nådd innen alle områder. Tallene for pakkeforløp 
kreft er også litt bedre, men det er fortsatt utfordringer. 
 
Styret er innforstått med de utfordringer som helseforetakene og de ansatte rapporterer 
om og understreker at arbeidspress for ansatte følges opp i dialogen med 
helseforetakene.  
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Styret viste også til at det er bedt om en sak om organisatoriske forhold i regionen. 
Saken bør belyse ulike forhold, blant annet vedlikeholdsetterslep og tiltak for å lukke 
etterslepet. 
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 

Styret tar foreløpig virksomhetsrapport per desember 2018 til etterretning. 
 
 
 

004-2019 DELSTRATEGIER FOR FORSKNING OG INNOVASJON 

 

Oppsummering 

De to delstrategiene representerer en oppdatering av gjeldende regionale forsknings- og 
innovasjonsstrategi. I tillegg diskuteres problemstillinger knyttet til fordelingen av de 
regionale forskningsmidlene i Helse Sør-Øst. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret ba om at administrerende direktør komme tilbake til styret på egnet måte med 
saker knyttet til personvern og forskning. Det samme gjelder generelle forhold for 
personvern i den løpende tjenesteproduksjonen og diskusjon om tolkning av regelverket. 
 
Styret ønsker også en temasak om forskningsinfrastruktur. 
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 

1. Styret tar regionale delstrategier for forskning og innovasjon til etterretning. 
 

2. Sak om fordelingen av de regionale forskningsmidlene i Helse Sør-Øst skal 
fremlegges styret første halvår 2019.  

 
 

 

005-2019 MÅLBILDE FOR VIDEREUTVIKLINGEN AV SYKEHUSET 
INNLANDET HF 

 

Oppsummering 

Saken presenterer forslag til et målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 
og en konkretisering av aktiviteter som skal skje frem til oppstart av en konseptfase. 
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Kommentarer i møtet 

Det var bred oppslutning i styret for administrerende direktørs forslag til vedtak. Det ble 
foreslått at det skulle presiseres at det må avklares hvilke av dagens sykehus som skal 
være henholdsvis akutt- og elektivt sykehus i framtidig struktur. Videre ble det påpekt at 
det må utredes behovet for investeringer i de av dagens sykehus som skal videreføres. 
Dette er momenter som er tillegg i styrets vedtak. 
 
Styret fester seg ved at brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF ønsker en avklaring av 
målbildet, og styret vektlegger dette. 
 
Styret viser til at Sykehuset Innlandet står foran en stor omstilling og understreker de 
ansattes medvirkning, se vedtak.   
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 

1. Styret gir sin tilslutning til et fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet HF slik 
det fremgår av saksfremstillingen. Dette innebærer en samling av spesialiserte 
funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset 
og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et 
akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester 
og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.  
 

2. Styret understreker at den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet må ivareta en 
balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet. Videre skal 
gjenbruk av eksisterende investeringer og økonomisk bærekraft vektlegges. 
Muligheter for trinnvis utvikling skal belyses. 

 
3. Styret ber administrerende direktør konkretisere det fremtidige 

virksomhetsinnholdet internt i Sykehuset Innlandet HF.  
 

4. Styret forutsetter at alle spesialiserte funksjoner innen somatikk, somatisk 
virksomhet fra to av dagens sykehus, og sykehusbaserte tjenester innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling inngår i utredningen av 
virksomhetsinnholdet i et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua. Det skal avklares 
hvilke av dagens sykehus som skal være henholdsvis akutt- og elektivt sykehus. 

 
5. Det skal utarbeides et mandat for det videre arbeidet med virksomhetsinnhold og 

tilhørende lokalisering. Det må også utredes behovet for investeringer i de av 
dagens sykehus som skal videreføres. Resultatet av dette arbeidet skal 
presenteres for styret senest første halvår 2020.  
 

6. Styret forutsetter at Sykehuset Innlandet HF etablerer bærekraft på 
helseforetaksnivå. Dette vil være avgjørende for den videre utviklingen av 
helseforetaket. Fagområder og funksjoner som kan og bør samles skal, så langt 
det er mulig, samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt bygg. Den 
regionale omstillingsavtalen legges til grunn for de endringer som Sykehuset 
Innlandet vil gjennomføre. 
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7. Konseptfase skal starte i 2021, forutsatt at den økonomiske situasjonen for 

Sykehuset Innlandet HF er slik at det kan etableres økonomisk bærekraft på 
helseforetaksnivå for byggeplanene. Planleggingsrammen er 8,65 milliarder 
kroner (2018-kroner).  
 

8. Målbildet for Sykehuset Innlandet HF innebærer en vesentlig endring av 
sykehusstrukturen i Innlandet. Styret ber derfor om at saken oversendes Helse- 
og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 

 
 
Stemmeforklaring fra styremedlemmene Brubakk, Grimsgaard og Øverland: 

Det vises til pkt 4 og 5 i styrevedtaket. Styremedlemmene Brubakk, Grimsgaard og Øverland 
bemerker at endelig lokalisering av hovedsykehuset bør fastsettes når den øvrige strukturen er 
nærmere detaljert.  

 
 
 

006-2019 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – KONSEPTRAPPORT 
VIDEREUTVIKLING AV AKER OG GAUSTAD 

 
Det foreligger konseptrapport for videreutvikling av Aker og Gaustad og tilleggsutredning 
for virksomheten innen gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer som er eksternt 
kvalitetssikret. Styret ved Oslo universitetssykehus HF anbefaler at konseptrapporten 
legges til grunn for det videre arbeid med forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad. 
Videre mener styret ved Oslo universitetssykehus at en utbygging i etappe 1 som også 
inkluderer gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer, i tillegg til psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, vil gi sikrest og mest effektiv drift. Styret ved Oslo 
universitetssykehus åpner også for at en utbygging for fagområdene gynekologi, 
fødselshjelp og barnesykdommer, i tillegg til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling kan skje i forlengelsen av etappe 1.  
 

Oppsummering 

Videreutviklingen av Aker og Gaustad 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. 
Styret ble i møtet 13. desember 2018, sak 115-2018, orientert om konseptrapporten for 
videreutvikling av Aker og Gaustad som ble avgitt medio november 2018.  
 
Denne saken skal gi grunnlag for behandling av konseptrapporten og beslutning om 
veien videre for arbeidet med videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF. Det 
redegjøres i den forbindelse for vedtak i styret ved Oslo universitetssykehus HF fra sak 
77/2018. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 13. desember i sak 115-
2018 følges opp gjennom at realisme i forutsetningene om effektivisering, muligheter for 
minimering av tomtekjøp og nullalternativet beskrives nærmere og drøftes.  
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Kommentarer i møtet 

Styret viste til at det hadde vært en god meningsutveksling i styret og at administrerende 
direktør hadde svart godt på de spørsmål som ble stilt. 
 
Uansett valg av alternativ vil det måtte investeres for store beløp i sykehusene i Oslo. 
Noen av risiko-områdene vil være felles uansett alternativer. Dette gjelder fremtidig 
kapasitetsbehov, helseforetakets økonomiske utvikling før byggene er ferdig og 
gjennomføring av forutsatte innsparinger når byggene tas i bruk. 
 
Styret erkjenner utfordringer når det gjelder innsparinger, særlig i perioden like etter at 
byggene tas i bruk. 
 
Det ble vist til at noen av de økonomiske prognosene er nøkterne og kan representere 
en oppside. 
 
Styret understreket også at Oslo universitetssykehus HF i fortsettelsen må arbeide godt 
med samarbeid og medvirkning fra de ansatte. 
 
De ansattevalgte representantene i styret mente at det fortsatt gjenstod uavklarte forhold 
som tilsa at det bør vurderes alternativ lokalisering og arbeides med 
gjennomføringsrisiko. 
 

Styrets  

V E D T A K 
 

1. Styret godkjenner konseptrapporten og ber om at tilleggsutredningen 
videreutvikles til en full konseptfaseutredning. Styret forutsetter at Aker og 
Gaustad utvikles i parallell.  

 
2. Kapasitetsberegningene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling skal kvalitetssikres, og behov for endringer skal tas hensyn til i det 
videre arbeidet.  
 

3. Styret ber om at Oslo universitetssykehus HF ytterligere belyser planlagt 
virksomhetsinnhold og driftskonsepter for både Aker og Gaustad i forkant av 
oppstart forprosjekt. Spesielt skal det for fagområdene traume- og akuttmedisin, 
fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft beskrives hvordan de valgte løsningene 
tilrettelegger for beredskap, utvikling av kompetanse, kvalitet i 
pasientbehandlingen og faglig utvikling.  
 

4. Utnyttelse av tomten på Aker skal vurderes med sikte på å redusere behovet for 
tomteerverv. 
 

5. Styret viser til stemmeforklaring fra de tillitsvalgte ved behandling av 
konseptrapporten i prosjektets styringsgruppe og ber om at Ullevål belyses som 
alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold.  
 

6. Resultatet av arbeidet under vedtakets punkt 2, 3, 4, og 5 forelegges styret for 
behandling senest innen juni 2019.  
 

7. Styret skal holdes orientert om utviklingen i reguleringsprosessen. 
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8. Oslo universitetssykehus HF skal etablere et opplegg for kartlegging og 

håndtering av risiko i prosjektet.  
 

9. Økonomisk bærekraft for byggeplanene må realiseres, både ved effektivisering i 
forkant og gevinstrealisering etter innflytting. Det må etableres et 
organisasjonsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus HF for dette 
arbeidet.  

 
10. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet 

om lån til i henhold til gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet sikres finansiering 
fra og med 2020. Lånesøknaden skal omfatte konseptrapportens innhold 
inkludert psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og 
tilleggsutredningen for fagområdene gynekologi, fødselshjelp og 
barnesykdommer. Oppstart av forprosjekt forutsetter styrets godkjenning. 

 
 
Alternativt forslag til vedtak fra styremedlem Grimsgaard: 

Styret ser behovet for rask progresjon i sykehusplanleggingen og tar konseptfaserapporten til 
foreløpig orientering. Styret merker seg at det er avdekket betydelig risiko, særlig knyttet til de 
økonomiske forutsetningene i prosjektet, reguleringsprosessen, tilgjengelig reserve-areal, og 
fremtidig fleksibilitet. Utredningen etterlater også en del uavklarte spørsmål knyttet til 
driftskonsept, innhold i første etappe, og ivaretakelse av samlet kapasitet i hovedstadsområdet. 
 
Styret ber om at alternativ lokalisering utredes jfr pkt 5 i styrevedtak 072-2017. Null-alternativet 
skal gjennomgås og optimaliseres i forhold til prosjektets målsetting.  Styret ber om at det 
parallelt jobbes med avklaringer i forhold til gjennomføringsrisikoen og uavklarte forhold i 
prosjektet.  

 
Votering: 
 
Det alternative forslaget fikk tre stemmer (Grimsgaard, Øverland og Brubakk). 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak fikk seks stemmer (Gjedrem, Frøstrup, 
Vågeng, Limi, Nilsen og Lunde). 
 
Administrerende direktørs forslag er vedtatt. 
 
 
 

007-2019 OPPDRAGSDOKUMENT 2019 FRA HELSE- OG 
OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA 
FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 15. JANUAR 2019. 
OPPDRAG OG BESTILLING 2019 TIL HELSEFORETAKENE I 
HELSE SØR-ØST 

 

Oppsummering 

Helse- og omsorgsdepartementets styring av regionale helseforetak gis i form av 
styringsbudskap gjennom: 

 Oppdragsdokumentet som omhandler «sørge for» -ansvaret og supplerer den 
styring som skjer gjennom foretaksmøte, lover, forskrifter og øvrige 
myndighetstiltak. I oppdragsdokumentet tas spesialisthelsetjenestens 
overordnede mål opp og det bevilges midler til å gjennomføre oppgavene som er 
lagt til det regionale foretaket.  
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 Vedtak i foretaksmøte, der det stilles krav i kraft av at Helse- og 
omsorgsdepartementet er eier. Foretaksmøtet omhandler overordnede 
styringsbudskap, styringskrav og rammer for inneværende år. 

 
For enkelte krav og oppgaver legger Helse- og omsorgsdepartementet opp til 
rapportering på fastsatte indikatorer slik at styringsdialogen kan baseres på felles 
kunnskap. 
 
I oppdrag og bestilling til helseforetakene samordner Helse Sør-Øst RHF krav og 
bestillinger fra Helse- og omsorgsdepartementet med vedtak i det regionale 
helseforetakets styre. 
 
Oppdrag og bestilling 2019 gjøres gjeldende i helseforetakenes foretaksmøte 13. februar 
2019. For de private ideelle sykehusene undertegnes oppdrag og bestilling 2019 som en 
avtale mellom administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og administrerende direktør 
i de private ideelle sykehus. 
 

Kommentarer i møtet 

Styre ønsker at det ble rapportert særskilt på program informasjonssikkerhet og 
personvern (ISOP) i tillegg til program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM). 
 
Styret ber om at det ble tatt inn en omtale av to oppdrag: 

 Det bør stilles krav til helseforetakene om oppfølging av ForBedring-
undersøkelsen og at det prioriteres tiltak knyttet til arbeidsbelastning 

 Krav til at helseforetakene satser på å fremme ledelse, og spesielt utviklingen av 
gode team, ledergrupper og at ledelse og koordinering av pasientforløp 
prioriteres.  

 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2019 og protokoll 

for Helse Sør-Øst RHF fra felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene 15. 
januar 2019 til etterretning. 
 

2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2019 
til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst. 

 
3. Styret slutter seg til egendefinerte mål for 2019 i Helse Sør-Øst for: 

 Gjennomsnittlig ventetid, somatikk: 55 dager 

 Gjennomsnittlig ventetid, psykisk helsevern (voksne og barn/unge): 40 dager 

 Gjennomsnittlig ventetid, tverrfaglig spesialisert rusbehandling: 35 dager 

 Andel av pasientavtaler som overholdes sammenlignet med 2018: 93 % 

 Bruk av bredspektrede antibiotika redusert i forhold til 2012: 20 % 
 
4. Oppdrag og bestilling 2019 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i 

Helse Sør-Øst godkjennes med de innspill som ble gitt i møtet. 
 

5. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære 
rapporteringen og i årlig melding. 
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6. For Sykehuspartner HF fastsettes følgende: 

 Et totalt investeringsbudsjett på 726 millioner kroner for 2019, hvorav 
investeringsrammen for program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) er 200 millioner kroner og 
investerinsrammen for program for informasjonssikkerhet og personvern 
(ISOP) er 101 milloner kroner.  

 Midler innenfor budsjett 2019 for investeringsaktiviteter som faller innenfor 
kategoriene reinvesteringer og skalering/økning kapasitet kan disponeres av 
helseforetaket. 

 
7. Administrerende direktør gis fullmakt til å beslutte de enkelte prosjektene i program 

for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) og i program for 
informasjonssikerhet og personvern (ISOP). Prosjekter av vesentlig strategisk 
betydning skal fremmes for styret. 

 
8. Det skal rapporteres til styret tertialvis på utviklingen i programmet for 

standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) og programmet for 
informasjonssikkerhet og personvern (ISOP). 

 
 
 

008-2019 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  

 

Styrets enstemmige  

VEDTAK 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 

009-2019 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
Det ble i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a, orientert om en sak som var 
behandlet i revisjonsutvalget 29. januar 2019. 
 

Styrets enstemmige  

VEDTAK 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
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Andre orienteringer 

1. Styreleder orienterer 

2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 11. og 12. desember 2018  

3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 12. desember 2018 

4. Brev fra leder i Lillehammer Høyre 

5. Brev fra Gjøvik og Ringsaker kommuner 

6. Brev fra FFO Oslo 

7. Uttalelse fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF 

8. Brev fra ordføreren i Hamar – med to vedlegg 

9. Brev fra Hamar formannskap 

10. Brev fra Eilif Holte 

11. Protokoll fra drøftingsmøte 30. januar 2019 

 

Temasaker 

 Forprosjekt for nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 

 Tomteerverv – nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 

 

Kommentarer i møtet: 
 
Styret tok redegjørelsen om forprosjekt og tomterverv for nytt sykehus i Drammen, 
Vestre Viken HF til orientering. Det ble bedt om at oppdaterte kapasitetsberegninger ble 
lagt frem for styret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 16:45 
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Hamar, 31. januar 2019 
 
 
 
   

Svein Ingvar Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  Nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi  
 
 
 
 

  

Einar Lunde   Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

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

Eksterne innledere: 

Seniorrådgiver Solveig Tørstad (4/19) 

avdelingssjef Kjersti Lohne Enersen (5/19) 

fagdirektør Halfdan Aass (7/19 og 10/19) 

spesialrådgiver Berit Marie Flønes 

 

Fra pasient- og brukerombudet: 

Anne-Lene Egeland Arnesen 

Fra administrasjonen: 

Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa 
Spesialrådgiver Per-Erik Holo 
Spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen 
(sekretær) 

Møtedato: 11. februar 2019 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Glitre 1, møterom 

Wergelandsgate 10 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Jens Kristian Jebsen Forfall: Bjørn Tolpinrud 
 
 
Agenda                                                        
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

• Torunn Viervoll hadde innvending mot sak 03/19 når det gjaldt punkt èn om 
administrerende direktørs (AD) «styre». Dette ble begrunnet med manglende 
forankring av begrepet ADs «styre». Det ble også pekt på at formuleringen 
indikerer manglende uavhengighet mellom Brukerutvalget og AD. 

• Det ble en diskusjon i Brukerutvalget om forhistorien til begrepet. Det ble besluttet 
å gå videre med agendaen og diskusjonen til selve saken skulle diskuteres senere 
på agendaen. 

 
  Godkjenning av referat fra møtet 21. januar 2019 

• Grete spilte inn behov for presiseringer i referatet. Disse ble skriftlig overlevert til 
Jens Kristian som innarbeider i referatet. 

• Innspill fra Dordi om at det skulle vært tydeligere rammer for Brukerutvalgets 
arbeid og innspill til strategiarbeidet. Det burde også vært avklart hva som 
eventuelt ble sendt videre fra Brukerutvalget. 

Videreføring av tidligere saker 
03/19 Arbeidsmetodikk og oppgaver 2019 
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• Forventninger - hvordan skal brukerutvalget fungere som administrerende 
direktørs «styre»?  

Nåværende AD har ønsket å bli kontaktet av Brukerutvalget når utvalget har forslag til 
endringer og forbedringer. Manglende måloppnåelse dokumentert i årlig melding og i 
avvikssystemer er tema som Brukerutvalget bør ta opp med ny AD. Det ble også spilt 
inn at det er i alle tilfelle er en verdi at AD kommer i møter, selv om hun ikke på eget 
initiativ har saker hun vil informere om. Det var enighet i Brukerutvalget at AD bør 
inviteres til å møte Brukerutvalget i når det er hensiktsmessig. 
 
Det var enighet om at Brukerutvalget bør ha en årsplan laget av et mindre utvalg 
medlemmer. Denne årsplanen kan være et godt utgangspunkt for samarbeidet med 
AD.  
 
Det var jevnt over enighet med formålet med formuleringen om ADs «styre», samtidig 
som den foreslåtte ordlyden må være utformet slik at den ikke misforstås. 
 
Elisabeth vil forsøke å endre ordlyden i samsvar med diskusjonene i møtet. 
 

• Viktige arbeidsområder i 2019  
Av tidsmessige hensyn kommer Brukerutvalget tilbake til dette på neste møte. 
 

• Hvordan skal brukerutvalget gi tilbakemeldinger? 
Det bør være en ryddigere og bedre måte å håndtere tilbakemeldinger fra 
Brukerutvalgets medlemmer. Dette kommer Brukerutvalget tilbake til på neste møte. 
 

Nye saker 
4/19 Årlig melding 

v/ seniorrådgiver Solveig Tørstad 
Det ble gitt en orientering om innholdet i årlig melding, herunder temaene mål for 
helseforetakene, resultater og eventuelle manglende måloppnåelse og hvilke tiltak 
som er iverksatt for å nå målene. . Det ble blant annet redegjort for oppfyllelse av 
frister i ulike pakkeforløp. Vestre Viken har et forbedringspotensiale når det gjelder 
pakkeforløp for kreft. Dette vil følges opp.  Det har også vært en mindre økning i bruk 
av tvang.  Det ble også orientert praksis for avvisning av pasienter ved DPS. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen og tar denne til etterretning.  
Brukerutvalget vil bemerke at årlig melding er et viktig dokument ettersom den er 
tydelig på måloppnåelse, også der Vestre Viken kan bli bedre. Brukerutvalget har for 
øvrig følgende innspill: 

• Brukerutvalget savner en fyldigere omtale i årlig melding når det gjelder 
årsaker til at mål og prioriteringer ikke er oppnådd. 

• Brukerutvalgets medlemmer peker på at avvisning av pasienter ved DPSèr er 
en langvarig og viktig problemstilling.  

• Når det gjelder prosjektet med lukket medisinsløyfe vil Brukerutvalget gi 
tilbakemelding om at det bør gjøres tiltak for å sikre nok medisiner på den 
enkelte avdeling i helgene.  

• Brukerutvalget ønsker å bli orientert om å settes i kontakt med instruktører i 
samvalg. 
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5/19 Rengjøring Drammen Sykehus (Settes som egen sak, har tidligere vært en del av 
pasientombudets orientering.)  
 v/ avdelingssjef Kjersti Lohne Enersen i KIS. 
 
Det ble gjort rede for den konkret henvendelsen fra Pasient- og brukerombudet som 
inneholder problemstillinger som gjelder renhold, men også andre deler av den 
medisinske behandlingen. Det arbeides med saken som må koordineres mellom flere 
ansvarlige i Vestre Viken. Redegjørelsen handlet om de avvik og kontroller som er 
gjennomført siste år, samt andre planlagte oppfølginger. Brukerundersøkelser viser 
stabil tilfredshet på 70 prosent fra pasientene. KIS ønsker for øvrig å komme i dialog 
med Brukerutvalget når det gjelder erfaringer med renhold. 
 
Pasient- og brukerombudet presiserte at det er reelle forhold som ligger til grunn for 
klagene på renhold. Vestre Viken bes om å se hen til avdelinger der det er stor 
tilfredshet med rengjøringen. Det forventes at Vestre Viken svarer ut saken skriftlig 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen. 
 
Brukerutvalget vil for øvrig komme med følgende innspill: 

• Utilfredsstillende renhold bør registreres som avvik i Synergi. 
• Manglende vask på natten gjør at kapasitet på fødestuer må tas ned. 
• Det bør vurderes å iverksette grunnleggende prosedyreendringer, helt 

konkret, for å hindre smitte. Dette gjelder for eksempel ved forflytning 
mellom avdelinger. 

• Viktig å kunne sette inn rengjøringstiltak umiddelbart ved behov. 
• Eksisterende rutiner må skjerpes. 
• KIS bes komme tilbake til Brukerutvalget med orientering om nærmere tiltak 

som iverksettes. 
 

6/19 Pasient- og Brukerombudet har ordet 
Følgende saker ble tatt opp: 

• Flere pasienter og pårørende melder om manglende kommunal respekt og 
forståelse for spesialistvurderingen av funksjonsnivå og tjenestebehov ved 
utskriving fra sykehus. Pårørende opplever at kommunen treffer beslutninger 
på tvers av råd og anbefalinger.  Problemstillingen er særlig tatt opp med 
Drammen kommune i et generelt brev, Brukerutvalget vil bli orientert om 
svaret fra kommunen når det foreligger.  

• Det er meldt om hektiske og stressende arbeidsforhold ved Kirurgisk avdeling 
ved Drammen sykehus. Det er fremdeles ikke helt avklart hva som eventuelt er 
årsakene til dette, men pasienter melder fra om slitne ansatte som er oppriktig 
fortvilet fordi de ikke opplever å ha tid nok til pasientene. 

• Pasienter har meldt om dårlig renhold ved Ringerike sykehus, og ansatte har 
overfor dem gitt uttrykk for at renhold er et gjennomgående problem ved 
Ringerike sykehus. Meldes om skitne gulv, håndklær og toalett. 

• Ringerike BUP skal stenge fire uker om sommeren. Økonomisk begrunnet for å 
få felles avvikling av ferie. Ansatte er bekymret for oppfølgingen av barn og 
unge som eventuelt må reise til behandling andre steder, for eksempel Asker. 
Kan innebære brudd i behandlingsrelasjonen som ikke er heldig. Pasient- og 
brukerombudet er bekymret for om barn- og unge blir rammet av 
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budsjettmessige innsparinger som kan få store konsekvenser.  Pasient- og 
brukerombudet tar saken opp i generelt brev til helseforetaket.  

 
Brukerutvalget takker for orientering om saker med stor betydning for pasienter. 
 
Brukerutvalget vil uttrykke stor bekymring for de negative konsekvensene med 
eventuelt å stenge Ringerike BUP om sommeren. Vestre Viken bes om å komme 
tilbake med nærmere orientering om denne saken i Brukerutvalget. 
 

7/19 Orientering om status for ventetider 
v/ fagdirektør Halfdan Aass 
 
Det ble redegjort for at Vestre Viken ikke fullt ut har oppfylt egne og HSØ-krav på 
ventetid. Det ble imidlertid presisert at pasienter prioriteres etter hastegrad. Øre-nese-
hals har lengst ventetid. Mål for ventetid i 2019 er totalt på 59 dager. Det har relativt 
sett vært større utfordringer innen BUPA. Men det har vært kortere ventetider i de 
siste månedene av 2018. Det har også vært relativt høy avslagsprosent innen psykisk 
helse. Et avslag skal imidlertid også ledsages av en forklaring på hva som i stedet bør 
gjøres. Det ble også redegjort for forbedringspotensiale når det gjelder Vestre Vikens 
oppfyllelse av krav i pakkeforløp for kreft. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen. 
 

8/19  Gjennomgang av Trygg Utskrivning 
v/ spesialrådgiver Berit Marie Flønes 
Det ble redegjort for Trygg utskriving, blant annet bakgrunn, organisering, resultater og 
evaluering. En viktig årsak for at prosjektet ble igangsatt har vært at undersøkelser 
viser at mange pasienter ikke er fornøyd med forhold rundt utskriving, for eksempel 
informasjon. Utviklingsarbeidet ble gjennomført ved et læringsnettverk med 
fagsamlinger.  Det ble gjort rede for drivere og konkrete tiltak som bidrar til bedre 
utskriving. Forbedringsteamene i Vestre Viken fokuserte mye av innsatsen sin på å 
innføre utskrivningssamtale og å sikre kvalitet på skriftlig dokumentasjon/informasjon 
til pasienter/pårørende og samarbeidspartnere. 
 
Pasient- og brukerombudet orienterte om reglene for oppnevning av kontaktlege og 
uttrykte at Vestre Vikens praksis på dette området ikke oppfyller lovpålagte krav.  
 
Brukerutvalget takker for orienteringen. 
 

9/19 Dialog om erfaringer med ernæring i Vestre Viken 
Saken ble diskutert kun helt kort av tidsmessige hensyn. 
 

10/19 Status nytt sykehus i Drammen 
fagdirektør Halfdan Aass Kaasa redegjorde for status 
 
Det var forventet at forprosjektrapport ville bli vedtatt av HSØ. Saken er imidlertid 
flyttet til 14. mars. Det er Vestre Viken sitt syn at saken om infrastruktur og tomt er 
kvittert ut. HSØ har likevel sett det som mest hensiktsmessig å skyve på behandlingen. I 
tillegg bes Vestre Viken komme tilbake med en ny/oppdatert kapasitetsberegning. Det 
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er imidlertid begrensede muligheter for å gjøre tilpasninger i den planlagte 
bygningsmassen. I stedet må det sikres fleksibilitet i bruken av de bygningene som skal 
bygges. 
 
Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning. 
 

 Eventuelt 
• Samling med ungdomsrådet 

Heidi Hansen orienterte om nylig samling med Ungdomsrådet og uttrykte at 
Brukerutvalget bør vurdere å ha større oppmerksomhet mot ungdomsrådet. Det 
diskuteres regionale og nasjonale samlinger med ungdomsråd. 

 
 



 
 
 
Referat 
 

Møte: Sentralt kvalitetsutvalg Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Halfdan Aass, 
Inger Lise Hallgren, Stein-Are Agledal, 
Jardar Hals, Kirsten Hørthe, Britt Elin 
Eidsvoll, May Janne Botha Pedersen, 
Cecilie B. Løken, Narve Furnes, Hanne 
Juritzen, Mette Walberg, Wesley Caple, 
Elisabeth Kaasa, Toril Krogsund, Anne 
Lene Egeland Arnesen, Henning 
Brueland, Bente C. Monsen 

Møtedato: 12,.02.2019 
Tidspunkt: 10.00-12.00 
Sted: Glitre 1-2 
Møteleder:  Lisbeth Sommervoll 

Referent: Aud Holsether Forfall: Anita Haugland Gomnæs 
 
 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak 
1/2019 Godkjenning av innkalling  

v/administrerende direktør Lisbeth Sommervoll 
Noe endret rekkefølge på sakslista. 
Vedtak: Godkjent  

2/2019 Rapportering Smittevern v/Smittevern overlege Mette Walberg 
Det er nasjonalt pålegg om å registrere postoperative sårinfeksjoner etter utvalgte 
inngrep (NOIS-overvåkning til nasjonalt folkehelseinstitutt). Overvåkningen 
omfatter keisersnitt, hofte-protese-, galle- og tykktarmskirurgi. Resultatene i Vestre 
Viken og på sykehusnivå ble gjennomgått. 
Resultat fra siste prevalensundersøkelse ble også gjennomgått. 
Alle resultater publiseres på intranett. 
Resultatene viser at det gjøres mye godt arbeid for å redusere 
helsetjenesteassosierte infeksjoner. Det er imidlertid behov for fortsatt 
kontinuerlig arbeid med postoperative sårinfeksjoner.  
Vedtak: tas til etterretning. Resultatene benyttes i det videre arbeidet for å bedre 
pasientsikkerhet i Vestre Viken. 

5/2019 System for månedlig rapportering om pasientsikkerhet 
v/Asgeir Kvam medisinskfaglig rådgiver 
Utkast til månedlig rapportering om pasientsikkerhet gjennomgått for innspill.  
Målsetting: 

• En-sides oversikt over som viser løpende utvikling på alvorlige hendelser 
samt status pasientsikkerhet 

• Månedlig rapportering, løpende utvikling  
• Bidra til transparens og innsikt på strategisk ledernivå 
• Gir kunnskap for som bidrar til løpende risikostyring 

Ønsket videreutvikling:             
Mål om kontinuerlig oppdatering 
Dashboard som kan filtreres på klinikk/avd nivå med en side 
Side 2 med rapport på prosjekter / innsatsområder innenfor 
pasientsikkerhetsprogrammet, pasienttilfredshet og pasientforløp 
Vedtak: Innspill gitt i møtet tas med i videreutvikling av rapporteringen.  

3/2019 Ernæring i VV  
Samhandlingsprosjekt Vestre Viken med Asker og Bærum kommune om 
pasienter i ernæringsmessig risiko  
v/rådgiver Anne Kanutte Kabbe og avd. spl. hjerte-lunge med. Kristin Hestad 
Solberg avd. spl. med., Bærum sykehus (BS). Mål med arbeidet er at god 



 
 
 

samhandling og dokumentasjon sikrer kontinuitet i ernæringsbehandlingen. 
Pasient, pasientens pårørende og den som eventuelt skal følge opp 
ernæringsbehandlingen må sikres god informasjon.  
 
Alle pasienter som legges inn på hjerte-lunge sengepost BS screenes for ernæring. 
Det skal gjøres målinger om det er dokumentert: 

• Ernæringsstatus og ernæringsplan i innleggelsesrapporten fra kommunene 
• Ernæringsstatus og ernæringsplan i PLO meldinger/elektronisk 

meldingsutveksling fra sykehuset til kommunene 
• Ernæringsstatus dokumentert i epikrisen  
• Aktuell vekt for pasientene etter 6 mnd og etter 12 mnd (hjemmetjenesten 

ringes) 
 
Vestre Viken Ernæringsstrategi og Pasientsikkerhetsprogrammet 
v/ spesialrådgiver Bente C. Monsen  
Det anslås at hver tredje pasient i norske sykehus er underernærte eller i risiko for 
sykdomsrelatert underernæring. Underernæring utvikler seg når et 
ernæringsproblem ikke blir identifisert og kan oppstå som konsekvens av en 
sykdom eller sykdomstilstand. Ved å forebygge og behandle underernæring på en 
systematisk måte, vil det gi både helsemessige gevinster for den enkelte og 
økonomiske gevinster for samfunnet. I Vestre Vikens ernæringsstrategi er det  
definert 5 satsningsområder: Organisering og ansvarsfordeling, Ernæringspraksis, 
ernæringstilbud, kompetanse, samhandling hvor tiltak er definert for hvert område. 
Etablering av ernæringsnettverk i klinikkene og ernæringskontakt i seksjoner er 
innarbeidet som del av strategien. Det er også tilpasning av måltidsrytme.  
Målet er at alle pasienter skal risikovurderes ift ernæringstilstand innen 24 timer 
etter ankomst sykehuset. Sengepostene måles på andel pasienter som er 
risikovurdert innen 24 timer. Pasienter i ernæringsmessig risiko for underernæring 
skal få opprettet og iverksatt en ernæringsplan innen ett døgn etter innleggelse. 
 
Erfaring fra pasienter 
 v/Toril Krogsund, leder av brukerutvalget 
Hovedbudskapet er at personalet må oppmuntre pasientene til å spise ved å spørre 
om det er noe mat de liker spesielt godt, det er viktig at maten ser innbydende ut.  
Flere pasienter har kommet med tilbakemeldinger om at maten på sykehusene er 
god.  Det er et ønske at måltidsrytmen på sykehus er mest mulig lik den rytmen de 
er vant til hjemmefra som middag ca. kl. 16.00 
 
Vedtak: Innleggene tar til etterretning og tas med i videre arbeid med ernæring.  

4/2019 Læring på tvers – Tema Ernæring 
v/ Jane Bråthen KIS og Hilde Eriksen Bråthen kvalitetsrådgiver RS 
 
Ernæringsstrategien sier at ernæring skal være en integrert del av 
pasientbehandlingen i Vestre Viken (VV). Det betyr at maten skal være trygg, 
velsmakende og riktig sammensatt for alle og at pasienter med særskilte 
ernæringsbehov blir oppdaget og får riktig ernæringsbehandling. I tillegg må 
ernæringsbehov meldes videre til kommunene ved utskrivelse. Målrettet 
ernæringsbehandling gir helsemessige gevinster. Pasienten skal ha tilgang til 
minimum 4 måltider per dag, middag på ettermiddag samt mindre enn 11 timers 
nattfaste. 
 



 
 
 

Ringerike sykehus endret måltidsrytmen i 2004 som del av arbeid med nye 
sengeposter. Middagen blir servert 15.30. Fire daglige måltider serveres fra buffet i 
spisesal eller på brett for den som ikke kan gå ut av rommet. Det er også mulighet 
for å hente seg mat selv på kveldstid. Ernæringsscreening ble obligatorisk i april 
2018. Risikovurdering, tiltak for matservering og ernæringsbehandling samt 
kommunikasjon med kommune er dokumentert i DIPS (sjekkliste pasientsikkerhet 
samt sykepleiernes behandlingsplan/PLO i tillegg til journalnotat). Etterlevelse 
måles. 
Vedtak: Tas til etterretning 

6/2019 Referater og oversikter 
Referat sentralt kvalitetsutvalg  
Referat Brukerutvalget  
Referat Sentralt beredskapsutvalg  
Referat Legemiddelkomitéen  
Referat Sentralt pasientsikkerhetsutvlag  
Nye og endrede foretaksomfattende dokumenter  
Nye og endrede foretaksomfattende dokumenter  
Nye og endrede foretaksomfattende dokumenter  
KKU Klinikk Drammen sykehus  
KKU Klinikk Bærum sykehus  
KKU Klinikk Bærum sykehus  
KKU Klinikk Intern service  
KKU Klinikk Kongsberg  
KKU Klinikk Ringerike sykehus  
Vedtak: Tas til orientering 

 









 
 
 
Referat 
 

Møte: HAMU Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Eli Årmot, Stein-
Are Agledal, Mette Lindblad, Kirsten 
Hørthe, Narve Furnes, Joan Nygard, 
John Egil Kvamsøe, Tom Frost, Gry L 
Christoffersen, Brit Helen W. Bøhler, 
Anita H. Gomnæs, Henning Brueland, 
Sine Kari Braanaas, Anne Marie 
Besseberg 
 

Møtedato: 15.februar 2019 
Tidspunkt: 0800 - 0940 
Sted: Møterom Tyrifjord 
Møteleder:  Tom R. H. Frost 

Referent: Cecilie Søfting Monsen Forfall: Finn Egil Holm, Hanne Juritzen 
 

Agenda: 
Saksliste – se tilsendt innkalling i Admincontrol 
 

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

Godkjent 
 

 Godkjenning av referat fra 17.januar 2019 
Godkjent 
 

 Saker 
02/2019 Årsrapport 2018 HMS 

2 områder trekkes frem: 
Systematisk HMS arbeid og ForBedring.  
Fortsatt mange som ikke har laget handlingsplaner etter undersøkelsen; kun  
66 % hittil. Dette er omtrent samme nivå som HSØ totalt. 
Østfold har 100 %; ved bruk av tett oppfølging og rapportering. 
Klinikkenes AMU bør følge dette arbeidet tett. 
HMS vil ta ut rapporter. 
Vernetjenesten er bekymret for at handlingsplaner ikke er utarbeidet. 
Ny undersøkelse ForBedring pågår nå – motiverer lite å svare på den der det 
ikke er laget handlingsplaner fra forrige runde. 
Klinikkene bør se på hva som betyr noe for pasientsikkerheten. 
Slag mot hode/nakke; det oppfordres til å melde slike tilfeller da det 
erfaringsmessig kommer senskader. 
 
Vold og trusler 
Det har vært en jevn økning, spesielt innen PHR. 
Alle enheter med risiko skal gjennomføre en risikovurdering. Det vil bli tilbud 
om opplæring. 
HMS utarbeider en «guide» for hvordan man skal gjennomføre 
risikovurderinger. 
 
PHR ønsker bistand fra HMS i forhold til risikovurderinger; behov for hjelp i 
forhold til systematikken. Omfanget er stort, og PHR har behov for forsterket 
innsats og bistand. 
 



 
 
 

Andre kommentarer: 
Fortsatt for stor bruk av smykker på ansatte. 
Dette er et ledelsesansvar. 
 
Brannvernopplæring – det uttrykkes bekymring for avdelinger med mye 
overbelegg/ korridorpasienter. Nødvendig med kontinuerlig opplæring av 
ansatte. 
 
Avfallssortering ute i klinikkene; avfallsplanen er nå under revidering slik at det 
vil komme planer for å få sortering ut i klinikkene for øvrig. 
 
AML-brudd: Bruddtypen arbeidsfri før vakt utgjør 16 % av alle brudd. Krever 
fortsatt fokus. 
Fremtidige brudd – skal ikke være tillatt og skal behandles i AMU. Nødvendig 
med tett oppfølging. 
 
Vedtak:  
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar Årsrapporten HMS for 2018 til etterretning 
 

03/2019 Årsrapport 2018 Bedriftshelsetjenesten (BHT) 
Det har vært normal drift gjennom 2018, en liten økning for å erstatte HMS 
sykepleier i en periode. 
For øvrig har det vært vanlig innsats på klinikkene som tidligere. BHT har bistått 
med mye opplæring. 
 
Utført bistand i 6 rusrelaterte saker – lavt tall. Rent statistisk er det rundt 5 % av 
arbeidsstokken som rammes. Dette kan være et stort sikkerhetsproblem, og det 
er nødvendig å være bevisst og ha fokus på problemet. 
 
BHT fremhever det gode arbeidet i prosjektet til KIS i forhold til sykefraværs- 
oppfølging.  
Kongsberg sykehus har lært mye av KIS i forhold til hvordan man kan arbeide 
med sykefravær. KIS er nå inne i klinikken og gir bistand og tips for hvordan 
arbeide videre med tematikken. Dette arbeidet skal videreføres i andre klinikker 
etter hvert. 
IA- forsterket innsats er videreført, men er forbundet med stor usikkerhet i 
forhold til økonomiske midler. Foretaket må innrette seg etter de 
forutsetningene som er gitt. 
 
Vedtak:  
HAMU tar årsrapporten fra bedriftshelsetjenesten Synergi Helse til orientering.  
 

04/2019 Årsrapport 2018 HAMU 
 
Vedtak:  
Hovedarbeidsmiljøutvalget godkjenner årsrapporten for 2018. 
 

05/2019 Prinsipper for hovedferieavvikling 
Har vært drøftet samt behandlet i foretaksledelsen. 
 
Kommentarer fra arbeidstakersiden: 



 
 
 

Det har ikke vært felles annonsering av sommervikarer som avtalt. 
Det er tidligere sendt henvendelse til ledelsen om dette, men avventer fortsatt 
tilbakemelding.  
Direktør kompetanse følger opp saken. 
 
Forsvarlighetsvurderinger – Et forslag til skjema er utarbeidet. Det tar for seg 4 
områder; ansattsikkerhet, pasientsikkerhet, økonomi og omdømme.  
Kommer til behandling i HAMU i april. 
 
Det er en oppfatning om at de «administrative retningslinjene» for bruk av 
incentiver som brukes i klinikkene.  Dette skaper uro blant ansatte. 
Nødvendig at slike retningslinjer håndteres likt i alle klinikker. Det påpekes for 
øvrig at retningslinjen må gjøres kjent ute blant  alle lederne.  
 
Vedtak: 
Det er utarbeidet overordnede prinsipper for gjennomføring av 
hovedferieavviklingen 2019.  
Klinikkenes evalueringer av hovedferieavviklingen 2018 er lagt til grunn, og 
prinsippene er drøftet med foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud. 
HAMU tar saken til etterretning.  
 

06/2019 Strategiplan 2019 – 2022 
Kort gjennomgang v/ direktør fag; Halfdan Aass. 
 
Kommentarer til strategiplan: 
Dette er en god strategiplan – visuelt veldig bra.. 
Det er fornuftig med one-pagere; noe som gjør det lettere for organisasjonen å 
forstå budskapet. 
Det vil være nødvendig med god kommunikasjon ut til ansatte fremover. 
Informasjon bør legges på intranett og internett, det bør orienteres i 
avdelingsmøter etc.  
HAMU gir gode tilbakemeldinger både på innhold og layout. 
 
Vedtak: 
HAMU tar Strategiplan 2019-2022 til etterretning. 
 
 

07/2019 Orientering til HAMU om arbeidet med Sikkerhet (sikring) i Vestre Viken 
Det er på bakgrunn av tidligere styresak utarbeidet policy for sikkerhetsarbeid. 
Det skal nå gjennomføre sikringsrisikoanalyser. Arbeidet starter opp på 
Drammen og Bærum som de største somatiske lokasjoner med flest hendelser. 
Legger frem sak før sommeren i ledelsen.  
Vernetjenesten påpeker at det etter kartlegging blir viktig med god effektuering 
av vedtak. 
 
Vedtak:  
HAMU tar saken til etterretning, og støtter det videre arbeidet med sikring i 
foretaket. 
 

08/2019 Heltidskultur 
Saken ble lagt frem av konstituert avdelingssjef, Sine Kari Braanaas. Diskusjon 



 
 
 

rundt hvordan man kan bygge heltidskultur. 
Innspill fra arbeidstakersiden: 
Å bygge heltidskultur er viktig å få gjort ute i klinikkene. 
Premissene legges ute i driften.  Utfordrer ledermøtet til å drøfte 2 ganger i året 
ute i klinikkene. Det er nødvendig å endre perspektivet til fokus på økt 
pasientsikkerhet.  
 
Heltidskultur må inn i programmet for helhetlig lederopplæring – spesielt på 
nivå 4 og 5. Nødvendig med balanse mot budsjett – noe som kan være 
utfordrende.  
Temaet krever stor innsats på alle nivåer og må håndteres ute i klinikkene på 
alle nivå. 
 
Vedtak: 
HAMU tar saken om heltidskultur til etterretning. HAMU viser til at det jevnlige 
arbeidet med heltidskultur, herunder bruk av tiltakene, skal gjøres i klinikkene 
og følges opp i klinikkenes AMU.   
HAMU ønsker å følge opp halvårlig med rapportering om status på hva som blir 
gjort ute i klinikkene. 
 

 Orienteringer 
09/2019 Orienteringer 

Orientering om ny IA avtale, gjelder for perioden 2019-2022.  
Avtalen gjelder nå alle bedrifter i Norge. 
BHT honorar bortfaller og vil ha økonomiske konsekvenser.  
Arbeid med å forhindre frafall og sykefravær må fortsette, andre virkemidler må 
tas i bruk. 
Beholder likevel IA-kontaktene hos NAV for hver klinikk.  
Utvidet rett til egenmeldingsdager fortsetter. Ikke lenger en rett, men foretaket 
velger å beholde denne. 
 
Vedtak:  
HAMU tar de fremlagte sakene til orientering. 
 

  
 Andre orienteringer 
 Orientering fra foretakshovedverneombudet 

Årlig rapportering fra alle verneombud om medvirkning.  
3 områder utpeker seg: 

1. Vernetjenesten er minst medvirkende i forhold til arbeidet rundt 
ForBedring og utarbeiding av handlingsplaner. 

2. Vernetjenesten er lite med på budsjettarbeid. 
3. Avviksbehandling 

 
HSØ satser på opplæring for hovedverneombud. Bolk 4 skal nå gjennomføres – 
Risikostyring. Inviterer HR inn i tillegg til HMS. 
Hovedverneombudsforum i hele Norge – utarbeider en strategi. 
Har vært på opplæring i arbeid med å bygge sykehus i regi av Sykehusbygg. Ser 
at vernetjenesten bør rustes opp noe – behov for kompetanseheving. 
 

 



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

 
Mandag 
21. jan  

Møtested: Drammen 
 

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

10.1.2019 
- Styrets arbeid 2019 

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

Onsdag  
13.feb 

Gardermoen 

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

Mandag   
25. februar 

 
Møtested: Bærum 

 
 

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

inkl. eksterne tilsyn oversikt 
PPT vedlegg 

- Strategplan 2019 -2022   

- Foreløpig styreprotokoll  
HSØ 31. januar 

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

Orientering fra Bærum sykehus. 
Styreevaluering 2018 
 

Mandag  
25. mars 

 
Møtested: Drammen 

 

- Virksomhetsrapport februar kort/PPT 
vedlegg 

- Årsberetning/årsregnskap 2018 
- LGG 2018 
- ØLP 2019 -2022 
-  

- Foreløpig protokoll fra styremøte i 
HSØ 14. mars 

- Brukerutvalg11. mars 
- Styrets arbeid 2019 

ØLP orientering om 
forutsetninger for 2020 
Budsjett 2020? 
Orientering fra Drammen sykehus 
Tema fra Strategiplan - 
teknologistrategien 
ADs møte med venneforeningene 
– tilbakemelde til styret 

Mandag  
6.mai 

 
Møtested: Ringerike 

 

- Virksomhetsrapport mars  
- ØLP 2019 -2022 
-  

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

25. april 
- Styrets arbeid 2019 

Årsrapport fra pasientombudene i 
Buskerud og Akershus 
Orientering fra Ringerike sykehus 
Tema fra Strategiplan 
Styreseminar – bruk av Diagnostic 
Tool ( utvide styremøtet fra kl. 
10) 
 
 

Mandag - Virksomhetsrapport mai - kort PPT - Brukerutvalg 17. juni Tema fra Strategiplan 



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

24. juni 
 

Møtested: Drammen 
 

Virksomhetsrapport 1. tertial  
o Eksterne tilsyn pr 1. tertial  

- Ledernes ansettelsesvilkår 2019 
- Styrets møteplan 2020 
- Forskningsstrategi 2019-2022 
-  

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

juni 
- Styrets arbeid 2019 
-  
-  

 
 
 

Mandag  
26. august * 

 

   

Mandag 
23. september 

Møtested: Kongsberg 
 
 

Virksomhetsrapport 2. tertial 
 

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

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

Orientering fra Kongsberg 
sykehus 
Tema fra Strategiplan 
 

Torsdag 17.oktober 
Møtested: Drammen 
(reservert på hab.) 

 -  Styret i HSØ 
Torsdag 17. oktober 2019 - Besøk 
Vestre Viken HF 

Mandag 
28. oktober 

Møtested: Drammen 
 
 
 

Virksomhetsrapport september kort/PPT 
vedlegg 
 

- Brukerutvalg 14. oktober 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 17. oktober 
- Styrets arbeid 2019 

Dialog med brukerutvalget 
Orientering fra KMD 
Tema fra Strategiplan 
 

Mandag 
25. november 

Møtested: Blakstad 
 
 

-  Brukerutvalg 11. november 
SKU og HAMU 12. november 

- Foreløpig protokoll fra styret i HSØ 
21. november 

- Styrets arbeid 2019 

Budsjettseminar 2019 
Orientering fra PHR 
Tema fra Strategiplan 
 

Mandag 
16. desember 

 
Møtested: Drammen 

- Virksomhetsrapport november kort/PPT 
vedlegg 

- Budsjett og mål 2020  
-   

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

HSØ14. november og 13. desember 

Møtested: Drammen 
Julemiddag 
Tema fra Strategiplan 
Dialogmøte med kommunene i 



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

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

2020  -  - Styreprotokoll fra styremøte i HSØ 
19. desember 
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