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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   25. november 2019 
Møtetid:   kl. 12.00 – 17.00 
Møtested:   Drammen, habilitetsavdelingens konferansesal 
 
PROGRAM      1. kl.12.00 – 12.05  Godkjenning av innkalling og saksliste 
   2. kl.12.05 – 12.10 Godkjenning av møteprotokoller 
   3. kl.12.10 – 12.40 Orientering fra klinikk for psykisk helse og rus  
   4. kl.12.40 – 13.20  Behandling av styresaker  

 
Pause 

 
5. kl.13.30 – 14.00  Nytt sykehus Drammen 
7. kl.14.00 – 15.00 Budsjett 2020 inkl. BRK- prosjektet/revisjon – prioritering 

og saldering 
   8. kl.15.00 – 15.30  Løypemelding  - arbeid med gevinstrealisering 
   9. kl 15.30 – 16.30 Styret evaluerer arbeidet i 2019 
 
  
Ved forfall vennligst gi beskjed til: 
 
Styresekretær: Elin Onsøyen 
Telefon: 958 12 504 
E-post:  
elin.onsoyen@vestreviken.no 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For styreleder Torbjørn Almlid 
 
 
Elin Onsøyen 
  

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

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 11. 2019 
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Saksliste:  
 

Saksnr. 
 

Tid 
 

GODKJENNINGSSAKER  

 
46/2019 

 
12.00 -
12.05 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
47/2019 
 

 
12.05 -
12.10 

 
Godkjenning av protokoll - 23. september  

 12.10 -
12.40 

Orientering fra klinikk for psykisk helse og rus 

Saksnr. 
 

Tid 
 

BESLUTNINGSSAKER  

 
48/2019 
 

12.40 -
13.10 

 
Virksomhetsrapport pr. oktober  
Vedlegg: 
Virksomhetsrapportering pr oktober 2019 

  Orienteringssaker 
 
49/2019 
 

 
13.10 -
13.20 

 
Orienteringer  
Vedlegg: 
1. SKU 4. november (ettersendes) 
2. Brukerutvalg 9. november 
3. HAMU 12. november 
4. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 21. november 

(ettersendes) 
5. Styrets arbeid 2019 – oversikt pr november 

 
 13.20 -

13.30 
Pause 

  ANDRE ORIENTERINGER 
 13.30 -

14.00  
 
14.00 -
15.00 
 
15.00 -
15.30 

Nytt sykehus Drammen 
 
 
Budsjett 2020 inkl. BRK- prosjektet/revisjon – prioritering og 
saldering 
 
Løypemelding arbeid med gevinstrealisering 

 15.30 -
16.30 

Styret evaluerer eget arbeid i 2019 
Viser til styreinstruks for Vestre Viken HF 2018-2020 i pkt 5 : 
Det skal årlig foretas en egenevaluering av styrets arbeid og 
arbeidsform. 

  EVENTUELT 
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Saksfremlegg  
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 46/2019 25.11.2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret godkjenner saksliste og innkalling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 18.11. 2019 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 18. november 
2019 

Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

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

 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 28. oktober 2019 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 47/2019 25.11. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møteprotokoll fra styremøtene 28. oktober godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 18. november 2019 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg:   1. Foreløpig møteprotokoll 28. oktober 2019 
 
    

 
 
 
 

 

Dato: 18. november 
2019 

Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Saksfremlegg  
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr oktober 2019 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 48/2019 25.11. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 

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

Drammen 18. november 2019  
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 18.11.2019 
Saksbehandler: Mette Lise Lindblad 
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Bakgrunn  
Administrerende direktør legger fram rapportering pr oktober i tråd med styrets årshjul.  
 
Saksutredning  
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr 31. oktober 2019 
er oppsummert i måltavlen under:    
 

 
 
Økonomi  
Resultat pr oktober viser et overskudd på 227,5 MNOK, som er 15 MNOK bedre enn budsjett. 
Resultat i oktober måned viser et overskudd på 25,3 MNOK, som er 4,1 MNOK bedre enn 
budsjett. Prognosen for året opprettholdes på resultatmål i tråd med budsjett. Det er i november 
budsjettert med 32 MNOK i gevinst ved salg av barnehager. Dette salget vil ikke kunne 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 25 302 227 500 255 000

Mål 21 250 212 500 255 000

Avvik 4 052 15 000

I fjor 20 691 175 016 247 002

2 Virkelig 9 921 95 213 114 206

Mål 9 932 93 708 112 659

Avvik -11 1 504 1 547

I fjor 9 622 89 594 107 784

3 Virkelig 16 425 139 118 167 373

Mål 16 071 136 601 164 360

Avvik 354 2 517 3 013

I fjor 15 802 130 158 156 933

4 Virkelig 7 248 62 098 74 100

Mål 6 545 63 629 77 083

Avvik 703 -1 531 -2 983 

I fjor 6 414 58 204 69 684

5 Virkelig 57 57 57

Mål 55 55 55

Avvik 2 2 2

I fjor 62 59 59

6 Virkelig 33 36 36

Mål 40 40 40

Avvik -7 -4 -4 

I fjor 34 44 43

7 Virkelig 91,9 % 91,4 % 93,0 %

Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 %

Avvik -1,1 % -1,6 % 0,0 %

I fjor 90,4 % 18,0 % 89,9 %

8 Virkelig 2,1 % 2,2 % 1,9 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 2,1 % 2,2 % 1,9 %

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

11 Virkelig 7 405 7 350 7 328

Mål 7 211 7 239 7 235

Avvik 194 111 93

I fjor 7 182 7 169 7 175

12 Virkelig 6,8 % 7,3 % 7,4 %

Mål 6,6 % 7,0 % 7,0 %

Avvik 0,2 % 0,3 % -0,4 %

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

13 Virkelig 2,3 % 2,8 % 2,8 %

Mål 2,4 % 2,4 % 2,4 %

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

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

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 
(neste måned)

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

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

AKTIVITET Voksenpsykiatri 
og rusbehandling Polikliniske 
konsultasjoner
ANTALL

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

AKTIVITET Barne- og 
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

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

KVALITET
Overholdelse pasientavtaler 
(passert planlagt tid)
ANDEL

HR
AML brudd
ANDEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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iverksettes i 2019 og dette er viktigste årsak til at prognosen opprettholdes til tross for positivt 
avvik på 15 MNOK pr oktober.  
 
Totale driftsinntekter pr oktober 119,1 MNOK over budsjett.  Av dette skyldes 86 MNOK økning i 
basisramme som følge av økte pensjonskostnader. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er til 
sammen 46,1 MNOK høyere enn budsjett som følge av økt aktivitet. Andre driftsinntekter er 2,3 
MNOK høyere enn budsjett hittil i år som følge av økt pasientbehandling.  Både polikliniske 
refusjoner fra HELFO og andre pasientrelaterte inntekter er høyere enn budsjett. 
 
Driftskostnader inklusive finans, er 110,7 MNOK høyere enn budsjett, hvorav 90,9 MNOK 
skyldes økte pensjonskostnader som møtes av økt basisramme. Øvrig merforbruk er 
hovedsakelig knyttet til lønnsområdet, innleie og kjøp av eksterne helsetjenester (se 
kommentarer til brutto månedsverk nedenfor). Varekostnader er 28 MNOK lavere enn 
budsjettert, i hovedsak tilknyttet H-reseptkostnader som er vesentlig lavere enn budsjettet hittil 
i år, blant annet som følge av nye innkjøpsavtaler.  Medikamenter og øvrige forbruksvarer brukt 
i sykehus overskrider budsjett og henger sammen med endringer i pasientbehandlingen, eller 
volum.    
 
Aktivitet 
DRG-poeng 
Samlet aktivitet døgn, dag og poliklinikk hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 1504 
poeng høyere enn budsjett per oktober, og 5619 poeng høyere enn samme periode i fjor. Antall 
pasientbehandlinger er også høyere enn budsjett.   
 
DRG-poeng i oktober er 11 lavere enn plan.  Antall pasientbehandlinger for døgn- og 
dagpasienter er også noe lavere enn budsjett i oktober.  Polikliniske konsultasjoner er over plan. 
 
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus    
Aktivitet innenfor voksenpsykiatri og rusbehandling målt i antall polikliniske konsultasjoner er 
2517 høyere enn budsjett hittil i år. Polikliniske konsultasjoner i oktober måned er 354 foran 
budsjett.   Prognose for året gir 3013 flere konsultasjoner enn plan. 
 
Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 1531 konsultasjoner lavere enn 
budsjett. Virksomheten har hatt en god utvikling første halvår og oppnådde aktivitet over 
budsjett fra mars måned. Etter en nedgang rett over sommerferien viser oktobertallene 703 
flere konsultasjoner enn plan for måneden. Den positive utviklingen er en konsekvens av 
iverksatte tiltak for å øke antall behandlinger i barne- og ungdomspsykiatrien. Dette omfatter 
tettere oppfølging med seksjonslederne, bedre overlapping ved rekruttering, ny versjon av 
assistert timebok tilpasset pakkeforløp, nye prinsipper for ferie og avspasering, pakkeforløp, 
kveldspoliklinikk og OU-prosjekt.  
 
Kvalitet   
Ventetid somatikk 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 57 dager.  Dette er 2 
dager høyere enn målet for året. Reetablering av tilbud innen ØNH ved Kongsberg sykehus med 
leger fra Drammen fra september vil ha gunstig effekt på ventetid. Øyeavdelingen i Drammen 
har hatt betydelig vekst i behandlinger og lange ventetider. Det er besluttet å utvide avdelingen i 
Drammen i tillegg til at det vil bli etablert en egen AMD poliklinikk for befolkningen i Asker og 
Bærum ved Bærum Sykehus. Disse tiltakene forventes å gi en positiv effekt på ventetidene i 
løpet av neste halvår.    
 
Ventetid psykisk helse og rus  
Innen psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling nås målet om en 
ventetid på henholdsvis 40 dager og 35 dager. Innen barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er 
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ventetiden hittil i år 44 dager mens målet her også er 40 dager. Ventetiden innen BUP er fortsatt 
lengre enn målet, men betydelig bedret sammenliknet med i fjor. Det pågår flere aktiviteter 
innen avdelingen som gir resultatforbedringer, jf. kommentar under aktivitet overfor. Helse Sør-
Øst har også startet et omfattende forbedringsarbeid innen BUP hvor alle foretak i regionen 
deltar.    
 
Overholdelse av pasientavtaler (passert planlagt tid)    
Andel overholdte pasientavtaler er 91,4 % pr oktober 2019, altså noe under målet på 93 %.  Det 
er rutiner som skal sikre at forsinkelser er innenfor det som anses som medisinsk forsvarlig. Ved 
Ringerike sykehus er det nå engasjert kardiolog i 50 % stilling for spesifikt å arbeide med 
pasienter hvor tid er passert. Kongsberg øker også kapasiteten innen hjertesykdommer hvor 
også arbeid med pasienter hvor tid er passert vil gis økt oppmerksomhet..    
 
Pakkeforløp for kreft 
Vestre Viken oppnår ikke målkravet for pakkeforløp for kreft som tilsier at 70 % skal få 
behandling innenfor standard forløpstid. Det har vært en bedring med 67 % måloppnåelse i 
september og 63 % i oktober. I oktober har det vært gjennomgang av forløpene for lungekreft og 
gynekologisk kreft med deltakere fra alle involverte avdelinger. Forbedringstiltak er identifisert 
og blir fulgt opp med tiltak. Vestre Viken deltar også i regionalt forbedringsarbeid.  
 
Korridorpasienter  
Andel korridorpasienter i somatikk er 2,2 % pr oktober 2019, noe høyere enn i fjor. Dette 
tilsvarer at 14 pasienter gjennomsnittlig har ligget i korridor kl. 07.00 hver morgen så langt i år. 
Som tidligere er det høyest andel korridorpasienter ved Ringerike sykehus, mens antallet også 
er noe høyt ved Drammen sykehus. Ved Ringerike har det vært jobbet systematisk med tiltak i 
2019. Denne høsten ses det særlig på vridning fra døgn til dag/poliklinikk. Ved Drammen 
sykehus er det i gang et prosjekt som spesielt følger forløpene fra akuttmottaket. Når dette 
prosjektet er kommet noe videre vil det avklares om tiltak også kan forbedre situasjonen med 
korridorpasienter.  
 
 
HR      
Brutto månedsverk 
Brutto månedsverk pr november er 110 månedsverk flere enn budsjettert, og 180 flere enn pr 
samme periode i fjor. Om lag halvparten er tilknyttet psykiatrien, blant annet som følge av full 
inndekning av sykefravær og styrket akutteam på Blakstad. Dette er dekket innenfor klinikkens 
økonomiske ramme, som følge av refusjoner og budsjettavsetninger. Øvrig merforbruk er i de 
somatiske klinikker og Medisinsk diagnostikk, der Ringerike sykehus utgjør et unntak. På disse 
fire klinikkene medfører merforbruket også økonomisk konsekvens. Bakgrunnen er mangesidig.   
Høyere ø-hjelpsaktivitet, sykefravær og permisjoner er vesentlige årsaker, men også manglende 
effekter av planlagte tiltak, samt konsekvenser av ressursstyring, spesielt i 
høyaktivitetsperioder. Videre arbeid med tiltak er helt nødvendig for å sikre resultatutviklingen 
fremover og styringsfart inn mot budsjett 2020.  Det er allerede igangsatt tiltak på 
akuttmottaket ved Drammen for å endre pasientforløp og redusere ø-hjelps pasientstrømmen 
inn mot sengepostene. Det er stillingskontroll på stillinger utenom turnus, og stillinger holdes 
vakant der det er mulig. Vaktplanregistering benyttes i flere avdelinger for å følge opp ukentlig 
ressursstyring. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet i september var 6,8 %, som er litt høyere enn i august. Sykefraværet pr september 
er 0,3 prosentpoeng lavere enn pr september i fjor.  Det er varierende utfordringer med 
sykefravær. Klinikk for interne servicetjenester oppnådde svært gode resultater i 2018 etter 
arbeid med tiltak. Den praksis denne klinikken innførte breddes videre i hele VVHF.   
 

mailto:postmottak@vestreviken.no


 

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

 
5 
 

AML-brudd 
Det var 2918 AML-brudd i september måned. Dette tilsvarer AML-brudd på 2,3 % av alle vakter i 
foretaket.  Andel AML-brudd hittil i år er 2,8 % av totalt antall vakter i foretaket. Det er positivt å 
se en reduksjon i AML-brudd i september og oktober. Det forventes at AML-brudd vil ende opp 
på ca. 2,8 % av vakter for 2019.  
 
Det har vært høy aktivitet i 2019, og dette i kombinasjon med sykefravær, ledige stillinger og 
mangel på rett kompetanse er blant årsakene til AML brudd. AML brudd ligger for høyt i VVHF 
og det er nødvendig med ytterligere tiltak rettet inn mot årsakene, herunder opprettelse av 
partssammensatt arbeidsgruppe. Reduksjon i AML-brudd vil kunne resultere i bedre 
ressursstyring og kostnadskontroll.  
 
 
Administrerende direktørs vurderinger      
 
Til tross for klinikkvise utfordringer er den økonomiske utviklingen for foretaket samlet meget 
god. Underskuddene i flere av klinikkene er dekket opp av netto mindrekostnader på 
fellesområdet, spesielt vedrørende H-resepter, i tillegg til ufordelte midler sentralt. I forbindelse 
med budsjett 2020 er det initiert økt tildeling av basisramme til flere klinikker.  
 
Overforbruk på lønn er en utfordring i flere klinikker og tiltak for å sikre en bemanning tilpasset 
aktiviteten er helt nødvendig i arbeidet med budsjett for neste år. Det er flere aktiviteter i gang 
for å bedre styringen av bemanningsutviklingen. Foretaket ønsker nå å innføre aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging etter modell fra Helse Bergen. Prosjektet starter opp snarlig. Dette, og øvrige 
aktiviteter vil spesielt gjennomgås i forbindelse med budsjettfremlegget for styret.  
 
 Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er forbedret og prioriteringsregelen er oppnådd på 
aktivitet og ventetider med unntak av ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien. 
Omstillingsarbeidet i klinikken gir gode resultater, og det jobbes videre med tiltak for å øke 
antall behandlinger. 
 
Andel korridorpasienter er noe høyere enn fjoråret, og for høyt. Ringerike sykehus fortsetter 
igangsatte aktiviteter og jobber videre med nye tiltak.  
 
Risikoområder følges opp i de ukentlige ledermøtene. Dette omfatter spesielt utviklingen i 
aktivitet BUPA, korridorpasienter Ringerike og oppnåelse av mål for pakkeforløp kreft.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapport pr oktober til etterretning. 
 
 
 
Vedlegg: 
 

Virksomhetsrapportering pr oktober 2019 
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 Dato: 28. oktober 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Styremøte 

Dato: 28. oktober 2019 

Tidspunkt: Kl. 12.00 – 16.35 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem 
Toril Anneli Kiuru Morken  Styremedlem  
Tom Roger Heggelund Frost  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
 
Brukerrepresentant Toril Krogsund og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett.  
 
Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:  
Navn Funksjon 
Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør 
Eli Årmot Direktør kompetanse  
Halfdan Aass Direktør fag 
Mette Lise Lindblad Direktør økonomi  
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og samfunnskontakt 
Cecilie B. Løken Direktør teknologi 
Rune A. Abrahamsen Prosjektdirektør 
Wesley Caple Klinikkdirektør klinikk for medisinsk diagnostikk 
Solveig Tørstad Spesialrådgiver, helsefag 
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. 
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Protokollfører: Elin Onsøyen 
 
Godkjenningssak  
 
Sak 40/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret godkjenner saksliste og innkalling. 
 
Sak 41/2019 Godkjenning av styreprotokoll 23. september 2019 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Møteprotokoll fra styremøte 23. september 2019 godkjennes. 
 
Dialogmøte med Brukerutvalget 
 
Dette året har arbeidet i utvalget spesielt vektlagt: 

 –  Samvalg  
- Korridorpasienter 
- Ernæring  

Representantene i utvalget kommenterte spesielt: 
- Ønsket om å få bedre rapportering og oppfølging av på uønskede hendelser 
- Prosjekt « Optimalisering av ny organisasjonsmodell ved Kongsberg sykehus» 
- FAST: samarbeidsprosjekter i hele Vestre Viken for pasienter som er storforbrukere av 

helsetjenester og har behov for sammensatte tjenester 
- Ernæring ved Ringerike sykehus  
- Ris og ros-knappen på internett i Vestre Viken. Det er ønskelig at denne muligheten for 

tilbakemelding blir bedre informert om og helst lettere tilgjengelig for pasientene.  
- Forskning og innovasjon er viktig å prioritere med tanke på framtidig pasientbehandling. 

Brukerstemmen i forskningsprosjekter må være sentral i arbeidet. 
- Pasientsikkerhetsarbeidet er viktig, og brukerutvalget deltar i foretakets 

pasientsikkerhetsuke i november 
- Metodikken i forbedringsarbeidet må ikke bli så «viktig» at problemet som ønskes løst blir 

usynlig  
 
Styreleder takket Brukerutvalget for en god dialog og for innspill til forbedringer i foretakets 
arbeid. 
 
Orientering klinikk for medisinsk diagnostikk 
 
Klinikkdirektør Wesley Caple orienterte om tjenester KMD leverer. Det ble gitt en kort status per 
avdeling (Laboratoriemedisin, Bildediagnostikk, Klinisk Patologi, Mobilt Mammografi). Videre ble 
styret informert om forbedringsarbeid som bidrar til å bringe foretaket til å arbeide i nettverk og på 
tvers av lokasjoner. Pasientsikkerhet, standardisering rundt beste praksis og etablering av 
forbedringskultur er sentrale fokusområder i klinikkens arbeid. 
 
Beslutningssak 
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Sak 42/2019 Virksomhetsrapportering pr september 2019 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.  
 
Oppsummering innhold: 
Administrerende direktør presenterte hovedpunktene fra saksfremlegget om status for 
virksomheten per september 2019. I tillegg ble det belyst hvordan Vestre Viken oppnår 
resultater sammenliknet med andre foretak i Helse Sør Øst. Det fremkommer at Vestre 
Viken leverer svært gode økonomiske resultater og er midt på treet på en rekke 
indikatorer for kvalitet, som ventetider, passert planlagt tid og oppnåelse av 
prioriteringsregelen, mens pakkeforløp kreft er noe svakere. Dette stemmer godt overens 
med de områder som er prioritert i oppfølgingen av foretaket. Bemanningsutviklingen er 
også bekymringsfull og følges særskilt, spesielt inn mot styringsfart budsjett 2020. 
Foretaket forventer å oppnå det økonomiske resultatmål for 2019. 
Det ble gitt en utvidet gjennomgang av AML brudd i foretaket. Foretaket vil etablere en 
partssammensatt arbeidsgruppe for å utvikle av en handlingsplan og se til beste praksis 
ved Sykehuset i Vestfold.  
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
 
Styret vil følge med i arbeidet med å redusere AML-bruddene i foretaket framover. De 
ansattes representanter var opptatt av grunnbemanningen i sykehusene. 
 
Virksomhetsrapporten viser at det er gode resultater i foretaket. Men styret imøteser 
effekter etter korridorpasientarbeidet på Ringerike sykehus. Det er bekymringsfulle avvik i 
noen av klinikkene. Resultatet ved Drammen sykehus er særlig bekymringsfullt. Styret ber 
administrerende direktør vurdere om forholdene ved Drammen sykehus skal tas mer i 
dybden med tanke på klinikkens styringsfart inn i 2020. Styret vil ha innsikt i 
tiltaksarbeidet som er gjort i klinikken. Hva har virket/ikke virket i sykehusets 
tiltaksarbeid for å holde årets budsjett? 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar virksomhetsrapport pr september til etterretning. 

 
 
Sak 43/2019 Konsernrevisjon rapport 4/2019 – Revisjon av forvaltning av regionale 
kliniske løsninger 
 
Konsernrevisjonen ved direktør Espen Andersen og spesialrådgiver Anders Blix deltok i møtet. 
Anders Blix orienterte innledningsvis.  
 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar konsernrevisjonsrapport 4/2019 og Vestre Vikens handlingsplan for oppfølging av denne 
til etterretning. 
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Sak 44 / Avhending av boligeiendom ved Ringerike sykehus Arnegårdsveien 25, 
3511 Hønefoss, gnr 44, bnr 40, Ringerike kommune 
 
Oppsummering innhold:  
Vestre Viken fortsetter å gjennomføre strategien med å avhende personalboliger. Dette 
frigjør kapital som bedre kan brukes til å styrke byggene til kjernevirksomheten. Det er 
behov for å leie en kapasitet på om lag 50 % av de 24 leilighetene. Dette kan gjøres ved 
tilbakeleie i denne eiendommen, eller i andre eiendommer i området. Saken skal til Helse 
Sør-Øst for endelig beslutning.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
1. Styret i Vestre Viken HF godkjenner at boligeiendommen Arnegårdsveien 25, 3511 

Hønefoss, gnr. 44, bnr. 28, 0605 Ringerike selges og legger til grunn at salget 
gjennomføres i henhold til lover og forskrifter, samt instrukser gitt i styrende 
dokumenter innen foretaksgruppen og avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst RHF.  
 

2. Styret i Vestre Viken HF legger til grunn at det leies tilbake nødvendig antall 
ansatteboliger i eiendommen eller annet egnet sted i området. 
 

3. Styret i Vestre Viken HF gir administrerende direktør fullmakt til å inngå 
nødvendige avtaler og signere dokumenter i forbindelse med salget. 
 

4. Styret i Vestre Viken HF tilrår Helse Sør Øst RHF å godkjenne salg av 
boligeiendommen Arnegårdsveien 25, 3511 Hønefoss, gnr. 44, bnr. 40, 0605 
Ringerike.   

 
Orienteringer 
 
Sak 45/2019 Orienteringer 
 
Dokumenter som berører foretakets virksomhet siden forrige styremøte, legges fram for styret til 
orientering. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Andre orienteringer 
 
• Samvalg  
Spesialrådgiver Solveig Tørstad orienterte om Vestre Vikens arbeid med samvalg. Vestre 
Viken har utdannet instruktører for undervisning av ansatte (om lag 500 hittil) og 
pasienter/pårørende. Det foreligger e-læringskurs som om lag 500 ansatte har tatt hittil og 
samvalgskort. Arbeidet gjøres i dialog med Brukerutvalget. 
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Samvalg er viktig for at pasienter skal være aktive deltagere i beslutninger om egen 
behandling og helse. Helsepersonell skal tilrettelegge for at pasienter kan ta informerte 
valg. Arbeidet med innføring og videreutvikling av samvalg i kommunikasjon med 
pasienter i Vestre Viken videreføres.     

     
• Nytt sykehus Drammen 
Prosjektdirektør nytt sykehus orienterte om status i byggeprosjektet, presentasjon vist for nytt 
sykehus for styre i Helse Sør-Øst RHF 17. oktober og status mottaksprosjektet og klinisk 
ibruktakelse.  
 
Status i byggeprosjektet  
Rivning av bygninger går etter planen og tidligere forsinkelse iht. plan på 3 uker, er nå tatt igjen. 
Sammen med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll, markerte Helse og omsorgsminister 
Bent Høye og Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine Lofthus oppstart gravearbeid 
den 14. oktober 2019.  
 
Gjennomgang nytt sykehus for styre i Helse Sør-Øst RHF 17. oktober 
Presentasjonen som ble benyttet ble gjennomgått for styret til orientering.  
 
Status mottaksprosjektet og klinisk ibruktakelse  
Basert på innspill fra gjennomført workshop 13. september 2019, er det etablert arbeidsgruppe for 
å bearbeide innspill og fremme forslag til detaljprosjekter som må igangsettes   
Samlet plan er under utarbeidelse.  
 
Sammen med PNSD (Prosjekt nytt sykehus i Drammen, HSØ) er det satt ned en arbeidsgruppe for å 
starte utredning og planlegging av klinisk ibruktakelse av nytt sykehus. Fra Vestre Viken deltar 
fagdirektør Halfdan Aass, klinikkdirektør Drammen sykehus Britt Eidsvoll, klinikkdirektør Psykisk 
helsevern og rus Kirsten Hørthe og prosjektdirektør nytt sykehus Rune A. Abrahamsen. 
Klinikkdirektør KMD Wesley Caple vil inngå i arbeidsgruppen fra neste møte.  
 
 
• Budsjett 2020 – statsbudsjettet 
Styret fikk en orientering om de viktigste endringene som påvirker budsjett 2020 etter 
presentasjonen av statsbudsjettet for 2020, samt orientering om det pågående 
budsjettarbeidet i foretaket.  
 
 
Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp under dette punktet. 
 
Drammen 28. oktober 2019 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
 
           
 
Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
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Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
 
Tom R. H. Frost  Toril A. K. Morken   John Egil Kvamsøe 



 
 Sak 48/2019  

Virksomhetsrapportering  
pr oktober 2019 

 
 
 

Pr 18. november 2019 
 



Innledning 

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

• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ 

2 



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

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

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



 Kommentarer pr 31.oktober 2019 
• Totalresultat pr 31.oktober viser et overskudd på 227,5 MNOK.  Dette er 15 MNOK 

bedre enn budsjett.  
• Resultat i oktober måned viser et overskudd på 25,3 MNOK som er 4 MNOK bedre 

enn budsjett.  
– ISF-inntekter er 1,5 MNOK høyere enn budsjett denne måned sfa høy poliklinisk aktivitet 
– Øvrige driftsinntekter er 2,5 MNOK lavere enn budsjett 
– Varekostnader er 4,3 MNOK lavere enn budsjettert. Medikamenter inkl. H-resepter er 5,5 

MNOK lavere enn budsjettert i oktober,  mens det er et overforbruk på øvrig varekost i 
sykehusene 

– Lønn og innleie er 7,6 MNOK høyere enn budsjett (eks. pensjonskostnader). Det er 
overforbruk på både fast og variabel lønn. 

– Gjestepasientområdet viser et positivt avvik mot budsjett på 1,4 MNOK samlet.  
– Andre driftskostnader er 0,9 MNOK høyere enn budsjett hovedsakelig pga økt aktivitet på 

bygg vedlikehold. Kostnader for SykehusPartner IKT er lavere enn budsjettert.  
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Måltavle pr oktober – Økonomi og aktivitet 
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1 Virkelig 25 302 227 500 255 000

Mål 21 250 212 500 255 000

Avvik 4 052 15 000

I fjor 20 691 175 016 247 002

2 Virkelig 9 921 95 213 114 206

Mål 9 932 93 708 112 659

Avvik -11 1 504 1 547

I fjor 9 622 89 594 107 784

3 Virkelig 16 425 139 118 167 373

Mål 16 071 136 601 164 360

Avvik 354 2 517 3 013

I fjor 15 802 130 158 156 933

4 Virkelig 7 248 62 098 74 100

Mål 6 545 63 629 77 083

Avvik 703 -1 531 -2 983 

I fjor 6 414 58 204 69 684

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

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

AKTIVITET Voksenpsykiatri 
og rusbehandling Polikliniske 
konsultasjoner
ANTALL

AKTIVITET Barne- og 
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL



Måltavle pr oktober – Kvalitet 
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5 Virkelig 57 57 57

Mål 55 55 55

Avvik 2 2 2

I fjor 62 59 59

6 Virkelig 33 36 36

Mål 40 40 40

Avvik -7 -4 -4 

I fjor 34 44 43

7 Virkelig 91,9 % 91,4 % 93,0 %

Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 %

Avvik -1,1 % -1,6 % 0,0 %

I fjor 90,4 % 18,0 % 89,9 %

8 Virkelig 2,1 % 2,2 % 1,9 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 2,1 % 2,2 % 1,9 %

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

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

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

KVALITET
Overholdelse pasientavtaler 
(passert planlagt tid)
ANDEL



Måltavle pr oktober – HR 
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11 Virkelig 7 405 7 350 7 328

Mål 7 211 7 239 7 235

Avvik 194 111 93

I fjor 7 182 7 169 7 175

12 Virkelig 6,8 % 7,3 % 7,4 %

Mål 6,6 % 7,0 % 7,0 %

Avvik 0,2 % 0,3 % -0,4 %

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

13 Virkelig 2,3 % 2,8 % 2,8 %

Mål 2,4 % 2,4 % 2,4 %

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

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

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 
(neste måned)

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

HR
AML brudd
ANDEL



Resultat 
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Det er foretatt avsetninger på hhv 10 MNOK i varekostnader og 15 MNOK i andre driftskostnader. Avsetningene er foretatt for å møte 
ventede kostnader de neste to månedene. I tillegg vil planlagte salg av bygg forskyves til 2020.  
 
Avsetning foretatt i september på 11 MNOK knyttet til bygg vedlikehold er tilbakeført i oktober da faktiske kostnader hittil i år nå er 
over budsjett. 
 



Resultatutvikling 
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Prognose pr oktober 
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Prognose pr oktober er uendret, og viser et overskudd på 255 MNOK i tråd 
med budsjett.  Det er budsjettert med gevinst ved salg på 32 MNOK i 
november.  Salget er utsatt til 2020.  Dette er tatt høyde for i prognosen 

pr oktober 2019
Budsjett

2019
Estimat

2019
Avviks 

%

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

ISF inntekter  2 822 259  2 857 542 1,3 %

Gjestepasient inntekter  157 985  168 049 6,4 %

Øvrige driftsinntekter  831 476  801 912 -3,6 %

SUM Inntekter  9 550 543  9 669 145 1,2 %

Varekostnader  1 284 558  1 249 558 2,7 %

Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  761 344  764 344 -0,4 %

Innleid arbeidskraft  21 493  30 993 -44,2 %

Lønnskostnader  5 813 083  5 989 098 -3,0 %

Avskrivninger og nedskrivninger  298 172  286 045 4,1 %

Andre driftskostnader  1 110 005  1 085 656 2,2 %

Netto finanskostnader  6 887  8 451 -22,7 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  9 295 542  9 414 145 -1,3 %

Resultat totalt  255 000  255 000 0,0 %



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



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

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

Drammen -3 237 -7 598 -2 937 -7 559 2 786 96 -5 219 -8 577 -4 724 -6 917 -43 885 
Bærum -2 806 -5 074 1 448 -2 657 -685 3 211 -8 818 -3 629 -1 233 -2 963 -23 206 
Ringerike -542 -2 560 2 061 -406 -1 857 -3 751 1 161 633 169 -25 -5 118 
Kongsberg -788 -549 -879 3 749 190 -135 -376 -123 -622 -2 530 
Intern service drift -964 55 -826 1 003 938 372 -1 342 884 1 148 563 1 831
Psykisk helse og rus -734 -666 -276 -455 -538 -3 614 94 2 082 475 -112 -3 743 
Prehospital tjenester -825 806 -263 1 383 -1 583 421 -1 682 -1 773 1 236 -1 950 -4 230 
Medisinsk diagostikk 826 -473 9 -1 150 -415 -1 822 -1 905 -2 753 1 290 -139 -6 531 
Stabene 919 740 1 336 3 169 -1 326 -882 -133 1 360 2 189 -778 6 594
Felles økonomi 26 753 29 643 29 742 26 257 24 967 29 010 38 861 33 660 31 179 38 246 308 319
Driftsresultat 18 603 14 325 29 414 19 588 23 037 23 231 20 882 21 512 31 606 25 302 227 500



Brutto månedsverk 2019 
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Sykefravær totalt VVHF 2019 
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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. 



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

Hittil i år Hittil i fjor

Faktisk 
endring fra i 

fjor Året i fjor Årsestimat

Estimert 
endring fra i 

fjor

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk 355 862 340 767 4,4 % 409 517 426 229 4,1 %

VOP 107 544 103 508 3,9 % 124 663 129 473 3,9 %
BUP 62 098 58 204 6,7 % 69 684 74 100 6,3 %
TSB 31 574 26 650 18,5 % 32 270 37 900 17,4 %
SUM PHR 201 216 188 362 6,8 % 226 617 241 473 6,6 %

Ventetid
Somatikk 57 59 -4,2 % 59 55 -6,8 %

VOP 36 43 -17,4 % 42 35 -17,2 %
BUP 44 49 -9,8 % 46 44 -5,6 %
TSB 30 38 -20,4 % 37 30 -17,1 %
SUM PHR 33 43 -22,7 % 43 36 -15,0 %



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk 

Mål er 55 dager  
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Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR 
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Andel fristbrudd avviklet 
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Andel korridorpasienter somatikk  
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Hitti l
 i  år

Hitti l  i  fjor

Gj.snt antall korridorpasienter pr dag
Somatikk 14,1 13,0
Drammen sykehus 6,8 6,0
Bærum sykehus 1,0 1,2
Ringerike sykehus 5,8 5,2
Kongsberg sykehus 0,5 0,6



Andel epikriser sendt innen 1 dag 
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Andel timeavtale  
sammen med bekreftelse av mottatt henvisning 
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Rapporteres etterskuddsvis 
 



Andel pasientavtaler overholdt  
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Andel pasienter behandlet innenfor  Gj.snitt
hittil i år

Mål 2019

VV totalt 91,4 % 93,0 %
Drammen sykehus 89,9 % 93,0 %
Bærum sykehus 95,8 % 93,0 %
Ringerike sykehus 89,6 % 93,0 %
Kongsberg sykehus 83,9 % 93,0 %
Psykisk helse og rus 95,9 % 93,0 %
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Andel kontakter med passert planlagt tid 



Antall ventende over 1 år totalt 
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Investeringer pr 31.oktober 
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Tusen NOK Forbruk hittil i år Årsbudsjett/overført midler Tilgjengelig midler ut året
Type  Drift  Investering  SUM  Drift  Investering  Overført  SUM  Drift  Investering  SUM 
Bygg inkl. BRK 55 974 85 144 141 118 62 048 107 200 103 181 272 429 6 074 125 237 131 311
MTU 6 663 119 329 125 992 7 200 103 100 26 754 137 054 537 10 525 11 062
Ambulanser 0 13 522 13 522 0 17 000 196 17 196 0 3 674 3 674
IKT 0 12 383 12 383 0 27 200 9 263 36 463 0 24 080 24 080
Egenkapital innskudd 0 0 0 0 29 000 0 29 000 0 29 000 29 000
Annet 0 8 438 8 438 0 29 000 3 351 32 351 0 23 913 23 913
Merverdiavgift 15 659 0 15 659 14 665 0 0 14 665 -994 0 -994 
Gave-/fondsfinansiert 0 155 155 0 0 0 0 0 155 155
SUM 78 297 238 971 317 268 83 913 312 500 142 745 539 158 5 616 216 585 222 201

Det er ingen vesentlige endringer i prognosen for året. Det er ventet et mindreforbruk på 
bygginvesteringer på omlag 10 MNOK vedrørende BRK, inklusive etterslepet fra 2018.  
 
Prognosen gir uttrykk for teknisk fremdrift og økonomisk forpliktelse og forventes ikke 
utbetalt før årsskiftet.  



 

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 49/2019 25.11. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 18. november 2019 
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 18.11. 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Org.nr: 894.166.762 
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Webadresse:   www.vestreviken.no  
 

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

 

 
 

Bakgrunn  
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
 
 
 
Saksutredning  
1. Sentralt kvalitetsutvalg (SKU) 4. november – referat (ettersendes) 

Vedlegg 1  
2. Brukerutvalg 9. november – referat 

Vedlegg 2 
3. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) 12. november – referat 

Vedlegg 3 
4. Styrets arbeid 2019 – oversikt pr november 

Vedlegg 4  
5. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 21. november (ettersendes) 

Vedlegg 5 
 

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

1. SKU 4. november (ettersendes) 
2. Brukerutvalg 9. november 
3. HAMU 12. november 
4. Styrets arbeid 2019 – oversikt pr november 
5. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 21. november (ettersendes) 

 
  
 

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


 
 

 

1 

 
Referat 
 

Møte: Sentralt kvalitetsutvalg  Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Halfdan Aass, 
Hanne Juritzen, May Janne Botha 
Pedersen, Mette Walberg, Jardar Hals, 
Inge Lise Hallgren, Kirsten Hørthe, 
Elisabeth Kaasa, Anita Haugland 
Gomnæs, Narve Furnes, Anne Lene 
Egeland Arnesen, Toril Krogsund, 
Stein-Are Agledal, Wesley Caple  
Henning Brueland, Bente C Monsen, 
Tor-Arne Engebretsen. 

Møtedato: 5.november 2019 
Tidspunkt: 09.00-11.00 
Sted: Glitre 1-2, Wergelandsgate 

10, drammen 
Møteleder:  Administrerende direktør 

Lisbeth Sommervoll 

Referent: Aud Holsether Forfall:  
 
 

Saksnr. Beskrivelse 
27/2019 
 

Godkjenning av innkalling og referat 
v/Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll 
Vedtak: Godkjent  

28/2019 
 

Læring og deling 
 Ortogeriatrisk samarbeid ved Bærum sykehus(BS) 
v/seksjonsoverlege Erik Engebretsen GSR BS 
En pasient som får hoftebrudd er preget av generell sårbarhet. Denne 
sårbarheten kommer til uttrykk ved at 90 % er over 70år, og pasienten 
kjennetegnes ved flere samtidige sykdommer inkludert kognitiv svikt 
(komorbiditet), bruk av mange medisiner (polyfarmasi), falltendens, 
underernæring og begynnende funksjonssvikt. I tillegg til selve 
bruddbehandlingen har det vist seg å være nødvendig med et system for 
ivaretakelse av pasientens øvrige helseutfordringer. Teambasert ortogeriatri er 
løsningen på disse utfordringene og en slik modell har vist å gi:  
• Redusert mortalitet 
• Redusert morbiditet 
• Flere direkte hjem 
• Bedre funksjon, mobilitet livskvalitet 
• Færre nye fall    
• Færre nye brudd 
Forskning nasjonalt og internasjonalt har entydig dokumentert nytten av en 
ortogeriatrisk behandlingsmodell. Redusert sykelighet (morbiditet) reduserer 
risikoen for reinnleggelse. Ved å redusere antall fall og således antall brudd vil 
man også unngå flere reinnleggelser. Når flere kan komme direkte hjem, 
eventuelt har behov for kortere rehabilitering, vil man forvente potensielt sparte 
utgifter ved at sykehuset i en mindre grad trenger å betale for 
rehabiliteringsplasser. 
Vedtak: Tas til etterretning. 

29/2019 
 
 

Pasientsikkerhet og blodtransfusjoner 
Etter helsetilsynets tilsyn i 2016 fikk Vestre Viken HF avvik for ikke å ha sikret at 
rutinene for identitetssikring av pasient, blodpose og følgedokumenter for 
transfusjon som foreligger i de overordnede tetningslinjene, blir etterlevd i hele 
organisasjonen. Senere internrevisjoner har vist bedring, men med fortsatt 
forbedringspotensial, ikke minst hva gjelder sikker pasientidentifikasjon. 
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Presentasjon av applikasjonen Bedside Control Mobile 
v/prosjektdeltakere 
«Bedside Control Mobile» er en applikasjon som gir sikker identifikasjon av 
pasienten, ID knyttet til blodproduktet og ID til den ansatte som administrerer 
blodproduktet. Det er kritisk viktig at pasientene får riktig blodprodukt. Appen 
er en mobil løsning som sikrer kontroll av ID ved blodtransfusjon. Dette er viktig 
for pasientsikkerheten i Vestre Viken. Dette er et innovasjonsprosjekt som tar i 
bruk mobil løsning med bruk av mobiltelefon. Andre foretak ønsker også  åta 
løsningen i bruk. Brukerne er godt fornøyd. 
Vedtak: Vellykket innovasjonsprosjekt som tas til orientering 

30/2019 
 

Rapportering smittevern v/ smittevernoverlege Mette Walberg 
 Håndsmykkebruk 
 Pasientsikkerhetsprogrammet 
 Prevalens av helsetjeneste-assosierte infeksjoner 

 
Vestre Viken har gode resultater på sykehusinfeksjoner med bedring gjennom 
de siste årene. Foretaket ligger under landsgjennomsnittet. 
Vedtak: Tas til orientering. Resultatene brukes i videre forbedringsarbeid 

31/2019 
 

Læring og deling: 
Reduksjon av infeksjoner med s.aureus (gule stafylokokker) ved 
protesekirurgi – lovende resultater v/rådgiver Elisabeth Duvaland, 
Drammen sykehus 
Avdeling for ortopedi og akuttmottak har etablert 0-visjon for infeksjoner etter 
protesekirurgi. Dype infeksjoner etter protesekirurgi er en betydelig 
pasientskade som alltid medfører store kostnader for sykehusene og fører til 
stor lidelse for pasienten. Det er ikke uvanlig at slike infeksjoner hos framfor alt 
eldre skjøre pasienter kan føre til død.  Den viktigste bakterien som gir 
infeksjoner tidlig etter proteseoperasjoner er gule stafylokokker. Det ble 
presentert resultater av de første 902 proteseoperasjoner ved DS og KS 
gjennomført etter et forbedringsprosjekt. Sammenliknet med en kontroll gruppe 
fra samme sykehus bestående av 4763 pasienter, har man ikke hatt noen slike 
alvorlige dype infeksjoner på grunn av gule stafylokokker mot forventet 8.  
Resultatene er svært lovende og følges opp videre. Vedvarer disse resultatene 
betyr det at vi har pasientsikkerhet innenfor dette området i verdensklasse. 
Vedtak: Tas til orientering 

32/2019 Referater og oversikter 
Vedtak: Tas til orientering 
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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

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

 

Fra administrasjonen: 

Fagsjef Halfdan Aas 

Rådgiver Inger Marie Andersen  

Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa 

Spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen 
(sekretær) 

Møtedato: 11. november 2019 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Drammen, Wergelandsgate 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Jens Kristian Jebsen Forfall: Cecilie Bråthen og Pasientombud Anne 
Lene Egeland Arnesen 

 
Innkalling og referat fra forrige møte                                                       
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 
  Godkjenning av referat fra møtet 14. oktober 2019 

Grethe ønsket at hun det presiseres i referat fra Brukerutvalgets møte 14. oktober 
at hun hennes forespørsel gjaldt skjema for retting og feil i journal og ikke innsyn. 
Dette presiseres i referat fra 14. oktober. 
 
Grethe ønsket og at det presiseres at manglende pasienttilfang er årsaken til at det 
ikke organiseres transport mellom Drammen og Ringerike sykehus. Dette ble 
avklart på Brukerutvalgets møte 14. oktober, men fremgår ikke av referat. 
 
Etter innspill fra Grethe ble for øvrig diskutert hvorvidt det burde fremgå av referat 
fra 14. oktober at Brukerutvalget fattet vedtak om at det burde være økt fokus på at 
epikriser skrivers i et forståelig og folkelig språk. Brukerutvalget var samstemte i 
diskusjonen her at dette var et viktig tema, og at epikriser bør skrives så forståelig 
som mulig. Det var imidlertid også tilslutning til at utvalget ikke bør fatte et vedtak 
i etterkant av møtet ettersom et slikt konkret vedtak ikke var tema 14. oktober. 
 
For øvrig godkjent. 

 
 
Agenda                                                        
50/19 Refleksjoner etter møte med styret 

Brukerutvalget diskuterte dialogmøtet med styret 28.10 der det blant annet ble 
etterspurt et mer aktivt og krevende Brukerutvalg. Det ble positivt mottatt at 
styreleder vurderte at Brukerutvalget burde stiller mer krav til pasientbehandlingen. 
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Det var også Brukerutvalget sin oppfatning at styret var enige i at arbeidet med 
kvalitetsparametere og utilsiktede hendelser må styrkes. 
 
Det var for øvrig en oppfatning av at de enkelte i Brukerutvalget fikk godt frem sine 
saker og innspill og at styret syntes innleggene var interessante og viktige. 
 
Brukerutvalget er tilfreds med hvordan utvalget fikk presentert sitt arbeid for styret. 

51/19 Pasienters ønske om retting og endring i journal 
Rådgiver Inger Marie Andersen redegjorde for digitalt innsyn i pasientjournal i Vestre 
Viken HF, særlig anmodningsskjema på helsenorge.no. Digitalt innsyn ble lansert 3. juni 
og det er ikke rapportert vansker. 30. august ble anmodningsskjema lansert. Man får 
ikke totalt innsyn, da må det bes om utskrift. Det digitale innsynet gjelder fra 15. 
oktober 2018. 
 
Det ble stilt spørsmål fra brukerutvalget om at veldig mange ansatte kunne være 
registrert i forbindelse med bestilling av time. Inger Marie forklarte dette med at 
mange ansatte ble involvert i forbindelse med planlegging og gjennomføring av 
helsehjelp. 
 
Det ble også redegjort for at ikke alle dokumenter ligger i løsningen. Det er blant annet 
en del prøvesvar som det er mest ønskelig at legen legger frem og forklarer for 
pasienten før pasienten evt. leser dokumentet. 
 
Løsningen er forbeholdt for personer med bank-id. Dette er en serviceløsning, man kan 
uansett be om fullt innsyn uten at man har bank-id. 
 
Retting av feil/Endring. Inger Marie viste til at det er et eget anmodningsskjema for 
dette. Det er strenge vilkår for retting/sletting. Avgjørelsen treffes som vedtak om kan 
påklages. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen. 
 

52/19 Arbeidet med årlig melding 
Toril Krogsund presenterte utkast til årlig melding. Det var dialog i utvalget om hvilke 
tema som skulle løftes frem i meldingen og kartlegging av ulike aktiviteter som har 
vært gjennomført. 
 
Det vil arbeides videre med meldingen frem mot årsskifte. Den skal ferdigstilles i 
januar. 
 
Brukerutvalget kommer tilbake til arbeidet med årlig melding. 

53/19 Status – Nytt sykehus i Drammen 
Prosjektleder Stine Lindahl Vangstein redegjorde for status. 
Arbeidet går etter planen og det er dialog med arbeidstilsynet for å avklare hvordan 
det kan arbeides med tilstrekkelig kapasitet frem mot at det skal startes å støpe. Det 
ble også redegjort for de overordnede beslutningene som er tatt når det gjelder 
plassering av ulike avdelinger, funksjoner osv. 
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Det arbeides nå med å kartlegge og planlegge ulike prosesser, som pasientlogistikk, 
arbeidsprosesser, varelevering, samhandling osv.  
 
Det er også igangsatt et arbeid med klinisk ibruktakelse som vil ta stilling til hva som 
skal omfattes av de ulike fasene av bruk. Alt kommer ikke til å være i drift samtidig. For 
å få testet bygget vil enkelte funksjoner som ikke er akutte/kritiske først tas i bruk i 
nytt sykehus. 
 
Det er viktig å ta i bruk nye arbeidsmetoder for å drifte sykehuset på en god måte.  Det 
utarbeides nå en egen IKT-plan som skal understøtte dette. 
 
Brukerutvalget stilte spørsmål om hvordan de ansatte nå oppfatter arbeidet med nytt 
sykehus. Vangstein svarte at mange kan nesten ikke tro at det nå faktisk bygges et 
sykehus, men at det for øvrig nå er hennes erfaring et at mange er svært positive til 
arbeidet. 
 
Brukerutvalget reiste spørsmål om det vil være tilstrekkelig med parkering og at 
parkering koster mye. Vangstein fortalte at det vil bli flere parkeringsalternativer, men 
at foretaket i utgangspunktet ikke kan bestemme prisnivået for eksterne 
parkeringsplasser.  
 
Brukerutvalget takker for orienteringen. 
 

54/19 Oppfølging av utilsiktede hendelser i Vestre Viken 
Fagdirektør Halfdan Aas orienterte om oppfølging av utilsiktede hendelser. 
Hovedregelen er at hendelsene skal meldes i avvikssystemet Synergi. Når det gjøres 
tiltak ift hendelsen så går det en e-post til melder. Det er ulike kategorier hendelser, 
som pasienthendelser, driftshendelser osv. Foretaket må også følge opp lovbestemte 
meldeordninger for særlig alvorlige hendelser, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a. 
 
Ved utilsiktede hendelser er det viktig å først følge opp pasienten og pårørende. 
Deretter vil det meldes avvik i Synergi. Avhengig av alvorlighetsgrad går saken til 
avdelingens kvalitetsutvalg og KKU. I noen tilfeller gjøres det hendelsesanalyser. 
Sentralt pasientsikkerhetsutvalg går gjennom alle saker med alvorlig skade. I tillegg går 
sentralt kvalitetsutvalg igjennom områder med mange hendelser som legemiddelfeil, 
fall osv. 
 
Det er ca 150 hendelser hvert år som fører til betydelig skade.  
Brukerutvalget spurte om hvordan det verifiseres at avvikssystemet faktisk fungerer. 
Aass vurderer at det er variabel oppfølging av avvik og enkelte områder, som 
legemiddelavvik, går igjen. Dette er et insitament til å fortsette forbedringsarbeidet, 
gjerne der kunnskapen fra forbedringsarbeidet løftes sterkere frem og brukes mer 
aktivt. 
 
Det har for øvrig vært en bedring i meldekulturen etter innføringen av grønt kors. 
 
Halfdan Aass utfordret Brukerutvalget på hvordan ledermøtet og styret kan arbeide 
med dette temaet. Brukerutvalget spilte inn at det kunne være fornuftig å se hen til 
andre virksomheter og industrier. Utvalget peker også på at tekniske innretninger som 
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scanning av armbånd i forbindelse med medisinering kan redusere feil. 
 
Når det gjelder NPE-saker så skal alle saker med medhold i NPE gjennomgås i 
klinikkenes kvalitetsutvalg og alle saker skal registreres i Synergi. 
 
Vedtak:  
Brukerutvalget skal følge med på utviklingen av utilsiktede hendelser i 2020. 

55/19  Status i prosessen med oppnevning av nye medlemmer i Brukerutvalget 
Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa gjorde rede for den innledende prosessen med å 
oppnevne nye medlemmer i Brukerutvalget. Vestre Viken har hatt møter og dialog med 
organisasjonene for å klargjøre gjensidige forventninger og erfaringer. 
 
Det skal nå gjennomføres intervjuer med aktuelle kandidater.  
 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

56/19 Orientering om høringen av ny tvangsbegrensningslov 
Psykiater Karsten Bjerke orienterte Brukerutvalget om arbeidet i høringsgruppen. 
Loven oppfattes ikke først og fremst som en lov som skal begrense tvang. Loven skal 
imidlertid beskrive vilkårene for tvang og samle disse i èn lov.  
 
Flere av formålene med loven er veldig positive, som å samle regelverk og redusere 
bruk av tvang. Men det er dilemmaer knyttet til flere forslag, for eksempel at det langt 
på vei skal bli forbudt. Dersom man tar bort et slikt tiltak vil det kunne skje at dette 
kompenseres med andre tiltak. Det skal bli vanskeligere å behandle mennesker mot 
deres vilje. Til dette er det en bekymring for at svært syke mennesker ikke vil få 
behandling.   
 
I den oppfølgende dialogen spilte Brukerutvalget blant annet inn følgende: 

- Det er betenkelig med mindre tvang innen rus, noe nylige erfaringer med 
endringer i regelverket har vist. 

- Det er manglende innsikt i at det noen ganger er nødvendig å begrense 
autonomi for senere å kunne styrke autonomien til vedkommende. 

- Man bør også vurdere å diskutere tvangsbegrepet. Det er kanskje ikke alle 
begrensinger som bør betegnes og reguleres som tvang. 

- Problematisk å skulle være vitne til at mennesker nærmest går til grunne. 
- Har pårørende været involvert? Har deres perspektiv vært blitt vurdert og tatt 

hensyn til i dette arbeidet. 
- Viktig å styrke beredskapen for å hjelpe de som vil motsette seg hjelp etter nytt 

regelverk. 
- Det er en fare for at politiet vil bli koblet oftere inn i forhold til syke som ikke 

følges opp av helsevesenet. 
- Det er viktig å diskutere og avklare skjæringspunktet for når det er nødvendig 

med tvang. 
- Det er ønskelig med en mer ordinær høring som i større grad inkluderer alle 

grupper som det er aktuelt å høre. 
- Det kan generelt virke som hensynene som taler for å begrense tvang kan ha 

fått for stor vekt. 
 
Brukerutvalgets leder sitter i arbeidsgruppen som skal avgi høringssvar på vegne av 
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Vestre Viken. Det var enighet om at dette referatet oversendes arbeidsgruppen.  
 
Brukerutvalget takker for orientering. Brukerutvalget vil be arbeidsgruppen om å ta 
hensyn til innspillene som er gitt i dagens dialog om saken. 
 

 Eventuelt 
 
Torunn:  
PHT har arbeidet med riktig og redusert bruk av psykofarmaka. Men hvordan har det 
blitt arbeidet videre? Det ble gitt tilslutning til at Torunn på vegne av Brukerutvalget 
kan be om en tilbakemelding. 
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Referat 
 

Møte: HAMU Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Eli Årmot, Stein-
Are Agledal, Finn Egil Holm, Kirsten 
Hørthe, Narve Furnes, Tom Frost, 
Henning Brueland, Roald Brekkhus, 
John Egil Kvamsøe, Gry L 
Christoffersen, Anita Gomnæs 
 

Møtedato: 12.november 2019 
Tidspunkt: Kl.0900 - 1100 
Sted: Møterom Tyrifjord 
Møteleder:  Tom Frost 

Referent: Cecilie Søfting Monsen Forfall: Hanne Juritzen, Brit Helen W. Bøhler, 
Joan Nygard; Sine Kari Braanaas 

 
Agenda: 
Se utsendt saksliste 
 

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

Godkjent 
 

 Godkjenning av referat fra 10.september 2019 
Godkjent 
 
 

 Tema - Heltidskultur 
• Presentasjon av status v/ direktør kompetanse, Eli Årmot – se vedlagt 

presentasjon. 
• Ved over 85 % heltid samlet i foretaket ses det på som sterk 

heltidskultur. 
• Andel deltid er gått ned samlet sett for VVHF. 

 
Utlysningspraksis – hovedregel nå er 100 % stillinger.  

• Utfordrende at søkere av og til ender med arbeidskontrakt med redusert 
stillingsprosent; blant annet pga at søkeren selv ønsker redusert og 
heller vil jobbe ekstravakter fleksibelt. 

• Hvordan fungerer dette i andre foretak; hva er policy andre steder? 
• Se på eget foretak først; hva er årsaken til at man ikke ønsker å jobbe full 

stilling? 
• Nødvendig å se på turnuser – er de tilpasset det faktiske behovet? 
• Heltidskultur må være forankret hos lederne og de må være med på 

omstilling for å få til en heltidskultur. Dette er arbeid som tar tid. Mange 
ulike komponenter som må på plass for å få til dette; økonomi, ledelse, 
turnusordninger, vilje, fleksible arbeidsdager etc. 

 
Tiltak i de somatiske klinikkene 
Ulike tiltak er gjennomført. Som eksempel kan nevnes kombinasjonsstillinger, 
lengre vakter i helger, vikarer på tvers av avdelinger og mellom døgn og 
dagavdelinger. 
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Tiltak i PHR 
Her ses det spesielt på helgeutfordringer. 
 
Generelt 

• Det er et forbedrings potensiale i registrering av ønsket/uønsket deltid i 
personalportalen – Innspill fra FTV om å sende ut info om dette til sine 
medlemmer; oppfordre til å registrere. 

• Ønsket deltid er en utfordring; hvordan få bygget en kultur for 
heltidsarbeid? 

• Hvordan omfordele ulempene?  
• Gjennomgang av turnuser nødvendig. 
• Arbeide på tvers av avdelinger? 
• Nødvendig i forhold til det samfunnsmessige perspektivet også. 
• Se på HMS og pasientsikkerhets perspektivet 
• Teamarbeid – hvordan jobber vi sammen i team; se på metoder, aktivt 

medarbeiderskap, ta grep i eget arbeidsmiljø. Gjøre ansatte i stand til å ta 
tak i egen situasjon. Andre typer turnuser – hvilket arbeid er gjort på 
dette området? 

• Arbeidsmengde (jobbkrav) – oppgis at mange føler de har stor 
arbeidsmengde, det å ikke ha kontroll kan oppleves som stress og stor 
arbeidsbelastning. 

• Analyse av avdelingene for å kartlegge når behovet og aktiviteten er 
størst og bemanne deretter. Viktig å være flere som jobber sammen, ikke 
arbeide alene som ansvarlig på vakt.  

• Tenke nytt. 
• Hva er heltid «nok»? 

 
Bedriftshelsetjenesten viser for øvrig til FAFO undersøkelse som skal være 
ferdig i 2019, intervjuer 3 foretak.  
 
HAMU takker for fin gjennomgang og god diskusjon. 
 

20/2019 Evaluering hovedferieavviklingen 2019 
Kort oppsummering v/direktør kompetanse, Eli Årmot. 
Hva medfører det å stenge senger/tun etc?  
Kan man avvikle hovedferie i en turnus over 8 uker?  
Mulig behov for å legge opp til ulike turnuser på ulike avdelinger/seksjoner. 
Hva koster det å leie inn vikarer fra byrå kontra å betale stimuleringstillegg til 
egne ansatte? 
Må forsvarlighets vurdere ferieturnuser. Det bør ikke tillates å gå doble vakter .  
Nødvendig å se på helheten.   
God planlegging er nødvendig. 
 
Vedtak: 
HAMU tar evalueringen av hovedferieavviklingen 2019 til etterretning. 
 

21/2019 ForBedring – Handlingsplaner 
Dette er et system for kartlegging og kontinuerlig forbedring.  
Undersøkelsen gjennomføres årlig, med en årlig handlingsplan med tiltak. 
Synergi brukes til å legge inn handlingsplanene og nye tiltak.  
Pr dags dato er det relativt dårlig måloppnåelse.  
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Klinikkene melder om at det benyttes andre verktøy enn Synergi pga 
kompleksiteten i systemet. Ønskelig med et annet system som er enklere. 
Det må gis ytterligere opplæring i systemet da dette er rapporteringsverktøyet 
til HSØ.  
Vernetjenesten påpeker at det det forventes en måloppnåelse på 100 % i forhold 
til å registrere handlingsplaner inn i Synergi. 
Det settes ny frist for å få på plass handlingsplanene før innrapportering til HSØ 
skal gjøres. 
 
Vedtak: 
HAMU registrerer at verktøyet oppleves som noe komplekst å bruke. Inntil 
videre forutsetter HAMU likevel at klinikkene benytter verktøyet Synergi for 
innrapportering av handlingsplaner som ikke er levert. 
HAMU tar oversikten til etterretning. 
 

22/2019 Risikovurdering pr T2 
Nytt oppsett for risikovurdering; fortsatt under arbeid. 
Hvordan vurdere måloppnåelse? 
Se til Helse Vest hvordan de jobber med temaet; sette opp kritiske 
suksessfaktorer for å nå målet?  
HMS-sjef oversender info fra Helse Vest til arbeidsgruppen som arbeider med 
risikovurderingene.  
Foretakstillitsvalgt NSF påpeker at hvordan klinikkene scorer AML-brudd er noe 
ulikt. Det er ulik tilnærming og vurdering. Kriteriene for hvordan det scores må 
være like. 
 
Vedtak: 
Den samlede risiko er håndterlig forutsatt at det oppnås ventet effekt av de tiltak 
som er under arbeid og som planlegges iverksatt.  
HAMU tar risikovurdering pr 2. tertial til orientering. 
 

 Orienteringer 
 Orientering fra foretakshovedverneombudet 

2 satsingsområder vernetjenesten skal fokusere på i 2020: 
1. AML-brudd i klinikkene 
2. Sikkerhet 

 
 Sikringsrisikoanalysen 

Det ble gjennomført sikringsrisikoanalyse på Drammen og Bærum våren 2019.  
Det arbeides nå med Kongsberg, Ringerike, PHR og PHT - planlagt ferdig til jul. 
 
Det må nå utarbeides en verktøykasse for å få på plass tiltak. Byggene skal være 
sikre. Helsevesenet har en kultur for å være åpne – noe som utfordrer generell 
sikkerhetstenkning. 
NSD – fysisk sikring – anbudet her skal også gjelde de andre sykehusene.  
Fysisk sikring 
3 områder som sees på: 
- Felles adgangskontrollsystem 
- Kameraovervåkning, vaktrom etableres på nytt sykehus som skal kunne 

overvåke de andre sykehusene 
- Lås og beslag; samme system på alle sykehusene over tid 
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Implementering tar tid; forbundet med store kostnader, men iverksettes. 
 
Vektertjenester 
Forslag i budsjett 2020 om å bruke penger på dette. 
Kan brukes som alarmmottak. 
Kan oppdatere kompetanse av egne ansatte (kurs hos Securitas). 
 
Organisering av arbeidet i forhold til sikring for ansatte 
Arbeider med en mer differensiert opplæring. Må se på hvilke enheter som har 
behov. 
Ønsker å etablere en kompetansegruppe på området. 
Opplæring vha film i tillegg til klasseromsundervisning. 
 
Soneplaner 
Bærum er godt i gang.  
Men utfordrende å lage soner enkelte steder pga mye gammel bygningsmasse. 
 
Innspill fra vernetjenesten: 
Det uttrykkes sterk bekymring for sikkerheten for ansatte. Stadig mer vold i 
samfunnet.  
Vurderinger må gjøres ned på seksjonsnivå.  Nødvendig å få dette som tema i 
forbindelse med utdanning og opplæring. Simulering.  
Anbefaler å involvere brukerutvalget når det skal arbeides med sikring.  
 
HAMU takker for god orientering. 
 

23/2019 Faste skriftlige orienteringer 
1. Orientering fra bedriftshelsetjenesten 
2. Orientering om AML-brudd 
3. Orientering om sykefravær 
4. Årshjul 2019 og 2020 HAMU 
5. Referat fra lokale AMU 

 
Bedriftshelsetjenesten hadde en kort muntlig orientering i møtet. 
Det har vært størst satsing på helseundersøkelser.  
Kommende planlagte aktiviteter er fortsatte helseundersøkelser samt 
forflytningskurs.  
 
Vedtak: 
HAMU tar de fremlagte sakene til orientering. 
 

  
 



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

 
Mandag 
21. jan  

Møtested: Drammen 
 

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

10.1.2019 
- Styrets arbeid 2019 

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

Onsdag  
13.feb 

Gardermoen 

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

Mandag   
25. februar 

 
Møtested: Bærum 

 
 

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

inkl. eksterne tilsyn oversikt 
PPT vedlegg 

- Strategplan 2019 -2022   

- Foreløpig styreprotokoll  
HSØ 31. januar 

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

Orientering fra Bærum sykehus. 
Styreevaluering 2018 
 

Mandag  
25. mars 

 
Møtested: Drammen 

 

- Virksomhetsrapport februar kort/PPT 
vedlegg 

- Årsberetning/årsregnskap 2018 
- ØLP 2019 -2022 
-  

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

- Brukerutvalg11. mars 
- Styrets arbeid 2019 

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

Mandag  
6.mai 

 
Møtested: Ringerike 

 

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

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

25. april 
- Styrets arbeid 2019 

Orientering fra Ringerike sykehus 
Orientering Nytt sykehus 
Drammen 
 
 

 
 
 

-  
-  
-  

-  
-  
-  

 
 
 



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

Onsdag 
26. juni 

 
Møtested: Drammen 

 

Virksomhetsrapport mai - kort PPT 
Virksomhetsrapport 1. tertial  

Eksterne tilsyn pr 1. tertial  
Ledernes ansettelsesvilkår 2019 
Styrets møteplan 2020 
 

- Foretaksprotokoll VV 20. mai 
2019 

- Vedtekter Vestre Viken 20. mai 
2019 

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

20. juni (ettersendes) 
- Styrets arbeid 2019 
-  
-  

Orientering om 
budsjettprosess 2020 
Korridorpasienter Ringerike 
sykehus 
Nytt sykehus Drammen 
Arkitektkonkurranse 
Drammen sykehus 

Mandag  
26. august * 

 

Telefonstyremøte   

Mandag 
23. september 

Møtested: Kongsberg 
 
 

Virksomhetsrapport 2. tertial 
Eiendomsstrategi 
Revisjonsplan 2020 – innspill til HSØ 
 

- Tilleggsdokument for Oppdrag 
og bestilling 2019 –23. august  

- Brukerutvalg 9. september 
- HAMU 10. september  og SKU 3. 

september 
- Foreløpig protokoll fra 

styremøte i HSØ 22. august og 
19. september 

- Styrets arbeid 2019 

Orientering fra Kongsberg 
sykehus 
Orientering fra PHT  
Status nytt sykehus/etablering 
av mottaksprosjektet 
Budsjett 2020 

 

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



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

Mandag 
28. oktober 

Møtested: Drammen 
 

Virksomhetsrapport september kort/PPT 
vedlegg 
Konsernrevisjon rapport 4/2019 - 
Revisjon av forvaltning av regionale 
kliniske systemer 
 

- Brukerutvalg 14. oktober 
- Foreløpig protokoll fra 

styremøte i HSØ 17. oktober 
- Styrets arbeid 2019 

Dialog med brukerutvalget 
Orientering fra KMD 
Tema: Samvalg 
Budsjett 2020 – fremdrift - 
prioriteringer  

Mandag 
25. november 

Møtested: Blakstad 
 
 

- Virksomhetsrapport oktober Brukerutvalg 11. november 
SKU og HAMU 12. november 
Foreløpig protokoll fra 
styremøte i HSØ 21. november 

- Styrets arbeid 2019 
 

Budsjett 2020 - inkl. BRK- 
prosjektet/revisjon – 
prioritering og saldering 
Orientering fra PHR 
Løypemelding arbeidet med 
gevinstrealisering 
 

 -   Til orientering: 
Dialogmøte med 
kommunene 10. desember 
kl. 11-13 – Øvre Eiker 
(ordførermøte). Styreleder og 
AD møter. 

Mandag 
16. desember 

 
Møtested: Drammen 

 

- Virksomhetsrapport november 
kort/PPT vedlegg 

- Budsjett og mål 2020  
- Oppnevning av nye representanter og 

leder i Brukerutvalget  

Brukerutvalg 9. desember 
- HAMU  og SKU 3. .desember 
- Styrets arbeid 2019 

Møtested: Drammen 
Julemiddag 
 
 

2020  - Prokura (februar) - Styreprotokoll fra styremøte i 
HSØ 19. desember 

Pasientsikkerhet og kvalitet (SP) 
Nasjonal kvalitetsindikatorer – 
foretakets resultater. 
NPE og avviksmeldinger i VV 
Kontinuerlig forbedring / snakk 
om pasientsikkerhet / gode 



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 
eksempel på forbedringsarbeid. 
(februar) 
Rammeverk for 
virksomhetsstyring (februar) 
Risikostyring (februar) 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: 21. november 2019 

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

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

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

091-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 
 

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

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

 
Styrets enstemmige 
 

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

093-2019 Virksomhetsrapport per september og oktober 2019 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   
 

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

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

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

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

 
8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

095-2019 Innspill til statsbudsjett for 2021 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presiseringer og tilføyelser i sitt mandat for projektinnrammingen: 

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

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ansvar for gjennomføringen av prosjektet.  
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fullmaktsstruktur. 
 

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

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

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

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

1. januar 2020 til 31. desember 2021: 
 
 

Navn  Organisasjon Fylke  
Sebastian Blancaflor Momentum   Akershus  

(Akershus sykehusområde) 
Heidi Skaara Brorson Kreftforeningen Vestfold  

(Vestfold-Telemark sykehusområde) 
Odvar Jacobsen Norges Handikapforbund Akershus  

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

(Sørlandet sykehusområde) 
Anne Malerbakken Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 

 
Oslo  
(Oslo sykehusområde) 

Astri Myhrvang Pensjonistforbundet  
 

Østfold  
(Østfold sykehusområde) 

Faridah Shakoor Nabaggala Morbus Addison forening 
 

Oslo  
(Oslo sykehusområde) 

Nina Roland  Landsforeningen for Nyrepasienter og 
Transplanterte 

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

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

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

 
Oslo  
(Oslo sykehusområde) 

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

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

Helse Sør-Øst RHF.  
 

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

 
 
 

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

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

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

101-2019 Årsplan styremøter 

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

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

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

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

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

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

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

   

Svein I. Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  Nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi 
 
 
 
 

  

Einar Lunde  Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Lasse Sølvberg  Sigrun E. Vågeng 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 
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