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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   28. oktober 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 – 13.10 Dialog med Brukerutvalget   
   4. kl.13.10 – 13.40  Orientering fra klinikk for medisinsk diagnostikk 

 
Pause 

 
   5. kl. 14.00 – 15.20 Behandling av styresaker  

 
Pause 

 
6. kl.15.30 – 16.00  Tema: Samvalg  

   7. kl.16.00 – 16.20 Orientering ved prosjektdirektør nytt sykehus i Drammen  
   8. kl.16.20 – 16.40  Orientering - budsjett 2020 og statsbudsjettet 
 
  
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: 21. oktober 2019 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 10. 2019 
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Saksliste:  
 

Saksnr. 
 

Tid 
 

GODKJENNINGSSAKER  

 
40/2019 

 
5 min 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
41/2019 
 

 
5 min 

 

 
Godkjenning av protokoll - 23. september  

Saksnr. 
 

Tid 
 

BESLUTNINGSSAKER  

 
42/2019 
 

 
30 min 

 
Virksomhetsrapport pr. september (ettersendes 22. oktober) 
 
Vedlegg: 
Virksomhetsrapportering pr september 2019 

 
43/2019 

 
30 min 

 
Konsernrevisjon rapport 4/2019 - Revisjon av forvaltning av 
regionale kliniske systemer  
 
Representant for konsernrevisjonen vil være til stede i møtet og gi 
en orientering. 
 
Vedlegg: 
1. Handlingsplan for oppfølging av Konsernrevisjonens rapport 

4/2019 
2. Konsernrevisjonen - Rapport 4/2019 Revisjon av forvaltning av 

regionale kliniske systemer 
44/2019 
 

10 min Avhending av boligeiendom ved Ringerike Sykehus  
Vedlegg: 
Verdivurdering av Arnegårdsveien 25 (OPAK) 

  Orienteringssaker 
 
45/2019 
 

 
10 min 

 
Orienteringer  
Vedlegg: 
1. Brukerutvalg – referat 14. oktober 
2. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 17. oktober 
3. Styrets arbeid 2019 – oversikt pr oktober 

  ANDRE ORIENTERINGER 
 60 min 

30 min 
30 min 
20 min 
20 min 
 
 

Dialog med brukerutvalget  
Orientering fra KMD  
Tema: Samvalg 
Nytt sykehus Drammen  
Budsjett 2020 / Statsbudsjettet  

  EVENTUELT 
 



 

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 
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Saksfremlegg  
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 40/2019 28.10. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret godkjenner saksliste og innkalling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 21.10. 2019 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 17. oktober 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Saksfremlegg  
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 23. september 2019 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 41/2019 28.10. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møteprotokollene fra styremøtene 23. september godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 21. oktober 2019 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg:   1. Foreløpig møteprotokoll 23. september 2019 
 
    

 
 
 
 

 

Dato: 17. oktober 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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 Dato: 23. september 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Styremøte 

Dato: 23. september 2019 

Tidspunkt: Kl. 12.00 – 16.45 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem 
Toril Anneli Kiuru Morken  Styremedlem  
Tom Roger Heggelund Frost  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
 
Brukerrepresentant Toril Krogsund og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett.  
 
Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:  
Navn Funksjon 
Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør 
Stein-Are Agledal Klinikkdirektør Kongsberg 
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 
Inger Lise Hallgren Klinikkdirektør prehospitale tjenester 
Narve Furnes  Klinikkdirektør intern service  
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. 



 
 
 

2 
 

Protokollfører: Elin Onsøyen 
 
Godkjenningssak  
 
Sak 34/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret godkjenner saksliste og innkalling. 
 
Sak 35/2019 Godkjenning av styreprotokoller 26.juni, 8.juli og 26.august 2019 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Møteprotokollene fra styremøtene 26.juni, 8.juli og 26.august 2019 godkjennes. 
 
 
Beslutningssak 
 
Sak 36/2019 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 2.tertial 2019 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.  
 
Oppsummering innhold: 
Administrerende direktør presenterte hovedpunktene fra saksfremlegget om status for 
virksomheten per august 2019. Foretaket har en fortsatt god resultatutvikling og ligger an til å 
oppnå det økonomiske resultatmål for 2019. Tilsvarende for aktivitet. Utviklingen innen enkelte av 
klinikkene er likevel bekymringsfull og det ses spesielt på dette i forbindelse med tiltak i budsjett 
2020 og de videre handlinger for å sikre resultatforbedringer. Det er også en meget god utvikling 
innen aktivitet og ventetider i psykiatrien og foretaket overholder prioriteringsregelen, med unntak 
av barne- og ungdomspsykiatri som ligger noe bak målkravet på ventetid til tross for betydelig 
forbedring fra 2018. Korridorpasienter er redusert, men fortsatt for høyt. Det forventes en fortsatt 
reduksjon i takt med at tiltak iverksettes og får effekter. Når det gjelder pakkeforløp for kreft er det 
fortsatt en vei å gå og styret forventer at planlagte tiltak gis høy prioritet.  
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
Det er et positivt resultatbilde som tegnes av foretakets økonomiske situasjon selv om det 
er områder som kan forbedres og jobbes med. Arbeidet med å få redusert antallet 
deltidsansatte i turnus ble kommentert. Styret er ikke fornøyd med ventetidene i BUP.  
Pakkeforløp for kreft ble kommentert i risikomatrisen, og det er bra at foretaket har satt 
inn tiltak for å forbedre resultatene. Pakkeforløp som problemområde burde ha vært 
synliggjort som rødt i risikomatrisen. Saksfremstillingen som helhet ønskes mer i samsvar 
med det som omtales i risikomatrisen. Antallet risikoområder som presenteres kan 
reduseres og være mer dynamiske.  Det forventes en reduksjon i antall korridorpasienter 
utover høsten og at tiltakene ved Ringerike sykehus får full virkning. 
 
Det ble stilt spørsmål om medikamentleveransen til foretaket med utgangspunkt i 
problemer som omtales i media. Medikamentleveransene til Vestre Viken er ikke et 
problem pr nå, og Helse-Sør Øst følger med på utviklingen på leveransesituasjonen.  
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Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar virksomhetsrapport pr 2.tertial 2019 til orientering. 

 
 
Sak 37/2019 Eiendomsstrategi for Vestre Viken 
Klinikkdirektør for intern service, Narve Furnes, orienterte før behandling av saken. 
 
Oppsummering innhold:  
Eiendomsstrategien er utviklet gjennom 2019. Styret er blitt orientert om prosess og innhold i to 
møter. Strategien er laget med utgangspunkt i den regionale strategien fra 2018. Strategien er laget 
som en plan med ti målområder, og tiltak per område. Den vil bli rullert årlig 
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
Det er fint å få en gjennomgang av strategien. Styret forventer at foretaket vil få krav om 
redusert klimautslipp i årene som kommer. Miljøfokus og energiforbruk bør omtales i 
rullering av strategien. Hvilke beløp som vil brukes på vedlikehold og investeringer i årene 
framover synliggjøres i forbindelse med årlig behandling av økonomisk langtidsplan.  Det 
hadde vært nyttig å ha synliggjort en lengre tidshorisont enn 4 år for de store prosjektene. 
Det hadde vært ønskelig om strategien var mer dynamisk ved å omtale hvordan 
bygningsmassen kan understøtte framtidig sykehusdrift med økt digitalisering og bruk av 
ny teknologi i pasientbehandlingen. Framtidig bruk av arealer bør understøtte økt 
samhandling mellom fagområder i pasientbehandlingen.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret vedtar eiendomsstrategien for Vestre Viken. Den skal rulleres årlig i forbindelse med 
økonomisk langtidsplan.   
 
Sak 38/2019 Innspill til Konsernrevisjonen revisjonsplan for 2020 
 
Direktør fag Halfdan Aass orienterte før behandling av saken. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret slutter seg til følgende innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan i 2020: 

• revisjon av rutiner for kontroll av oppgjør for kjøp av helsetjenester mellom virksomheter  
• oppfølging av legemiddelinnkjøpsavtaler for kostbare legemidler 

 
Orienteringer 
 
Sak 39/2019 Orienteringer 
 
Dokumenter som berører foretakets virksomhet siden forrige styremøte, legges fram for styret til 
orientering. 
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Det ble kommentert at Brukerutvalgets referat fra 9. september 2019 viser at brukerne som har fått 
flyttet sitt tilbud fra Tyrifjord til Thorsberg ikke er fornøyd med dagtilbudet. Administrerende 
direktør vil undersøke saken, og tilbakemelde status til styret i forbindelse kommende 
virksomhetsrapportering til styret.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Andre orienteringer 
 

• Orientering fra Kongsberg sykehus  
 

• Orientering fra prehospitale tjenester 
 

• Status nytt sykehus – etablering av mottaksprosjektet 
 

Prosjektdirektør nytt sykehus orienterte om status i byggeprosjektet, prosess overfor 
Arbeidstilsynet og status mottaksprosjektet.  
 
Status i byggeprosjektet 
Rivning av bygninger går etter planen og oppstart gravearbeid er satt til 14. oktober 2019. 
Drammen Fjernvarme og Glitre Energi skal levere henholdsvis varme/kjøling og 
reservekraft/nødstrøm til nytt sykehus. Forslag til driftsavtaler mellom disse og Vestre Viken er 
under utarbeidelse. Dette vil kreve utvidelse av bygningsmassen for disse leverandørene og det er 
satt i gang prosess for salg av nødvendig tomteareal fra Vestre Viken. Prosjektorganisasjonen har 
engasjert Steinar Martinsen til å bistå i dette arbeidet.  
 
Status Arbeidstilsynet 
Arbeidet med rammesøknaden er påbegynt og vil bli delt opp søknader per bygningsdel. Første 
rammesøknad vil omfatte behandlingsbygg, servicebygg og poliklinikkbygg 1 og 2 og sengebygget 
og sendes inn i januar 2020.  
 
Status mottaksprosjektet 
Som forberedelse til oppstart mottaksprosjektet, var prosjektledelsen for «Nyt Hospital 
Nordsjælland» i Hillerød i Danmark på besøk i Vestre Viken 6. september 2019. 13. september 2019 
ble det gjennomført oppstart av mottaksprosjektet med workshop med deltakelse av 
administrerendedirektør med stabsdirektører, representanter for sentral stab, ledergruppene i de 
berørte klinikker, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukere. Målsetting med samlingen var å definere 
prosess og initiere delprosjekter for hvordan man i fremtiden skal arbeid for å utnytte ressurser på 
en mer effektiv måte. 
 
Kommentarer 
Styret diskuterte om planen for Mottaksprosjektet bør behandles som egen sak.  Styret 
ønsker å behandle saken før leveransen til HSØ ad. gevinstrealisering NSD.  
 

• Budsjett 2020 – Prioriteringer 
Det ble gitt en kort orientering om det pågående arbeid med budsjett 2020, herunder plan 
for gevinstrealisering NSD.  
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• Orientering om Osloprosessen 
 
Styreleder ga en kortfattet orientering om Osloprosessen. Det er spenning knyttet til saken 
særlig om det kommer en bevilgning til utbygging av sykehusene i Oslo i årets 
statsbudsjett. Det ble redegjort for målbildet for sykehusstrukturen i OUS herunder 
påtenkte byggeprosjekter på Aker og Gaustad. 
 
 
Eventuelt 
 
 
Drammen 23.september 2019 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
 
           
 
Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
 
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
 
Tom R. H. Frost  Toril A. K. Morken   John Egil Kvamsøe 



  

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

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

 

        
 
 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr september 2019 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 42/2019 28.10. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 

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

Drammen 22. oktober 2019  
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 17.10.2019 
Saksbehandler: Mette Lise Lindblad 
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Bakgrunn  
Administrerende direktør legger fram rapportering pr september i tråd med styrets årshjul.  
 
Saksutredning  
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr 30. september 
2019 er oppsummert i måltavlen under:  
 

 
 
 
Økonomi  
Resultat pr september viser et overskudd på 202,2 MNOK, som er 10,9 MNOK bedre enn 
budsjett. Resultat i september måned viser et overskudd på 31,6 MNOK, som er 10,4 MNOK 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 31 606 202 198 255 000

Mål 21 250 191 250 255 000

Avvik 10 356 10 948

I fjor 24 151 154 325 247 002

2 Virkelig 9 893 85 292 114 174

Mål 9 803 83 776 112 659

Avvik 90 1 515 1 515

I fjor 9 525 79 972 107 784

3 Virkelig 15 045 122 693 167 240

Mål 15 341 120 530 164 360

Avvik -296 2 163 2 880

I fjor 13 878 114 356 156 933

4 Virkelig 7 066 54 850 74 100

Mål 7 636 57 084 77 083

Avvik -570 -2 234 -2 983 

I fjor 6 279 51 790 69 684

5 Virkelig 60 57 55

Mål 55 55 55

Avvik 5 2 0

I fjor 67 59 59

6 Virkelig 34 37 40

Mål 40 40 40

Avvik -6 -3 0

I fjor 37 45 43

7 Virkelig 91,4 % 91,3 % 93,0 %

Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 %

Avvik -1,6 % -1,7 % 0,0 %

I fjor 89,4 % 9,9 % 89,9 %

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 1,3 % 2,0 % 2,0 %

11 Virkelig 7 434 7 344 7 328

Mål 7 268 7 242 7 235

Avvik 166 102 93

I fjor 7 238 7 168 7 175

12 Virkelig 6,1 % 7,4 % 7,0 %

Mål 6,3 % 7,1 % 7,0 %

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

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

13 Virkelig 2,5 % 2,9 % 2,8 %

Mål 2,4 % 2,4 % 2,4 %

Avvik 0,1 % 0,5 % 0,4 %

I fjor 2,8 % 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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bedre enn budsjett. September resultat inkluderer gevinst ved salg av de siste leilighetene ved 
Helgerud med 6 MNOK og som var budsjettert i april. Prognosen for året opprettholdes på 
resultatmål i tråd med budsjett.  
 
Totale driftsinntekter pr september er 121,7 MNOK høyere enn budsjett.  Av dette skyldes 77,4 
MNOK økning i basisramme som følge av økte pensjonskostnader. ISF-inntekter og 
gjestepasientinntekter er til sammen 44,7 MNOK høyere enn budsjett som følge av økt aktivitet. 
Resultatet i september inkluderer merinntekter som følge av kvalitetssikring av koding for 
2.tertial med 6,2 MNOK. ISF-inntekter i september eksklusiv kodekorreksjonen for 2. tertial er 
følgelig 4,2 MNOK lavere enn budsjett. Andre driftsinntekter er 0,5 MNOK lavere enn budsjett 
hittil i år, men 4,3 MNOK over budsjett i september måned vedrørende inntektsføring av 
salgsgevinsten nevnt overfor. 
 
Driftskostnader inklusive finans, er 110,7 MNOK høyere enn budsjett, hvorav 81,8 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 23,6 MNOK lavere enn 
budsjettert, i hovedsak tilknyttet H-reseptkostnader som er vesentlig lavere enn budsjettert 
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 1515 
poeng høyere enn budsjett per september, og er 5320 poeng høyere enn samme periode i fjor. 
Antall pasientbehandlinger er også høyere enn budsjett.   
 
DRG-poeng i september inkluderer 278 poeng som følge av etterkoding av 2 tertial. Aktivitet i 
september måned er følgelig lavere enn plan.  
 
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus    
Aktivitet innenfor voksenpsykiatri og rusbehandling målt i antall polikliniske konsultasjoner er 
2163 høyere enn budsjett hittil i år. Polikliniske konsultasjoner i september måned er 296 lavere 
enn budsjett. Dette anses som akseptable svingninger.  
 
Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 2234 konsultasjoner lavere enn 
budsjett. Virksomheten har hatt en god utvikling første halvår og oppnådde aktivitet over 
budsjett fra mars måned. Dette 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. September måned ligger imidlertid lavere enn budsjett og følges opp med klinikken.  
 
Kvalitet 
Ventetid somatikk 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 57 dager.  Dette er 2 
dager høyere enn målet for året som er på 55 dager. 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 etableres 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.    
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Ventetid psykisk helse og rus  
Innen psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling nås målet om en 
ventetid på henholdsvis 40 dager og 35 dager. Innen barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er 
ventetiden hittil i år 45 dager mens målet her også er 40 dager. Ventetiden innen BUP er 
betydelig bedret sammenliknet med i fjor. Det pågår flere aktiviteter innen avdelingen som 
fortløpende 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 91,3 % pr september 2019, altså noe under målet på 93 %.  
Det er implementert 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.    
 
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 arbeidet med en rekke tiltak for å bedre 
dette. September måned viser en positiv utvikling. Forbedringsarbeidet fortsetter.  
 
Korridorpasienter  
Andel korridorpasienter i somatikk er 2,2 % pr september 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. Sommeren 2019 er 
avviklet med lavere andel korridorpasienter sammenliknet med i fjor. Det vises til tidligere 
rapportering i styremøtet. 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 oktober er 7344, 102 månedsverk flere enn budsjettert, og 166 flere enn 
budsjettert i oktober måned. 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. Det er også et vesentlig merforbruk av månedsverk i klinikkene 
Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Medisinsk diagnostikk hvor også 
resultatene er negativt påvirket.  Høyere aktivitet, 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.   
 
Sykefravær 
Sykefraværet i august var 6,1 %, som er en reduksjon fra juli. Sykefraværet pr august er 0,2 
prosentpoeng lavere enn pr august 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.   
 
AML-brudd 
Det var 2885 AML-brudd i september måned. Dette tilsvarer AML-brudd på 2,5 % av alle vakter i 
foretaket.  Andel AML-brudd hittil i år er 2,9 % av totalt antall vakter i foretaket. Målet for året er 
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under 2,4 %.  Det er positivt å se en reduksjon i AML-brudd i september. Det har i midlertid nylig 
vært et medieoppslag om AML-brudd ved Blakstad i blant annet Østlandssendingen, Bærum 
budstikke og NRK.  
 
Det er flere klinikker med AML-brudd, og situasjonen ved Blakstad anses ikke som mer 
utfordrende enn mange andre steder. 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. Dette vil også kunne resultere i bedre ressursstyring og kostnadskontroll. Det vil gis 
en grundigere redegjørelse for foretakets arbeid med reduksjon av AML brudd i styremøtet.  
 
Avdeling for rus og avhengighet - brukerutvalgets tilbakemeldinger angående flyttingen fra 
Tyrifjord til Thorsberg 
I styremøtet 23. september 2019 ble det under sak 39/2019 orienteringer kommentert at 
Brukerutvalgets referat fra 9. september 2019 viser at brukerne som har fått flyttet sitt tilbud 
fra Tyrifjord til Thorsberg ikke er fornøyd med dagtilbudet. Styret ba om å få en oppdatering på 
status i denne saken.  
 
Avdelingen har fulgt opp planene omtalt i styresak 48/2018 om å videreføre daggruppen inntil 
pakkeforløpene er innført og et godt ettervern er etablert i samarbeid med DPS og kommuner. 
 
Avdeling for rus og avhengighet har arbeidet med to hovedtiltak i tillegg til innføring av 
pakkeforløpene. Det ene er å sørge for kontakt med etterverngrupper for pasienter som skrives 
ut fra døgnbehandlingen. Det andre er å etablere tidsavgrenset dagbehandling for samtlige 
pasienter som ledd i den samlede behandlingstiden.  
 
Sentral plassering av seksjonen i nærhet til Drammen har gjort det mulig å benytte tilbudene til 
interesseorganisasjonene som ledd i ettervern. Pasientene har tilbud om A-larm (bruker og 
pårørende tilbud) NA, (anonyme narkotikamisbrukere), AA (anonyme alkoholikere) – 
«Kaffepraten» og tilbud gjennom ettervernstilbudet Grindestua i Asker. Det arbeides med flere 
alternativer. Det er også gjort avtale med treningssenter i Drammen som flere pasienter 
benytter seg av.  
 
Det har to ganger tidlig i høst vært nødvendig å avlyse gruppen grunnet mangel på personal. En 
bruker av daggruppen forteller at han ikke hadde fått beskjed om avlysning. Det er beklagelig. A 
 
Det arbeides for å gi et best mulig tilbud til den pasientgruppen som fortsatt benytter seg av 
daggruppetilbudet på Konnerud. Det er avtalt dialog med representant fra Brukerutvalget hvor 
hensikten er å drøfte tilbakemeldinger fra brukerne og eventuelle tiltak. 
 
 
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 vedørende H-resepter, i tillegg til ufordelte midler sentralt. I forbindelse 
med budsjett 2020 er det initiert økt tildeling av basisramme til flere klinikker. Sluttføring av 
eiendomssalget ved Helgerud gir et særskilt positivt resultat i september måned og utligner 
mindreinntekt fra tidligere perioder.  
 
Overforbruk på lønn er fortsatt en utfordring i flere klinikker og tiltak for å sikre en bemanning 
tilpasset aktiviteten er høyt prioritert i det videre arbeid med budsjett for neste år. Innsatsteam 
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med kompetanse fra økonomi og HR bistår klinikkene i oppfølging av områder der 
overskridelser på personalkostnader er spesielt høye.  I den anledning ses det også særskilt på 
AML brudd.  
  
Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er forbedret og prioriteringsregelen er oppnådd på 
aktivitet og ventetider med unntak av 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. I tillegg er det igangsatt et prosjekt for å 
vurdere akuttforløpende ved Drammen Sykehus, først og fremst for riktig ressursplanlegging og 
pasientforløp, men effekter kan også oppnås på antall korridorpasienter. Dette er i en tidlig fase 
og vil følges opp fremover. 
 
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 september til 
etterretning. 
 
 
 
Vedlegg: 
 

Virksomhetsrapportering pr september 2019 
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Innledning 

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

• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ 
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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 til september resultat 2019 
• Resultat pr 30. september viser et overskudd på 202,2 MNOK.  Dette er 10,9 MNOK 

bedre enn budsjett.  
• Resultat i september måned viser et overskudd på 31,6 MNOK som er 10,3 MNOK 

bedre enn budsjett.  
– ISF-inntekter er 1,9 MNOK høyere enn budsjett denne måned, og inkluderer merinntekter 

sfa kvalitetskontroll for 2. tertial på 6,2 MNOK 
– Øvrige driftsinntekter er 4,3 MNOK høyere enn budsjett og inkluderer gevinst ved salg av 

de siste leiligheter på Helgerud på 6 MNOK. Salgsgevinsten var budsjettert i april. 
– Varekostnader er 1,1 MNOK lavere enn budsjettert.  H-resept medikamenter er 6,3 MNOK 

lavere enn budsjettert i september, mens det er et overforbruk på medikamenter og øvrig 
varekost brukt i sykehus 

– Lønn og innleie er i tråd med budsjett (eks. pensjonskostnader).  Det er et positivt avvik i 
forhold til budsjett på lønnsområdet knyttet til årets lønnsoppgjør og periodisering av 
AGA.  Feil periodisering av budsjett  for AGA gir for høye budsjetter hver måned i 3 tertial.   

– Gjestepasientområdet viser et positivt avvik mot budsjett på 1,5 MNOK samlet sett.  
– Andre driftskostnader er 1,9 MNOK over budsjett hovedsakelig pga økt aktivitet på bygg 

vedlikehold. Kostnader for SykehusPartner IKT er lavere enn budsjettert.  
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Måltavle pr september – Økonomi og aktivitet 
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1 Virkelig 31 606 202 198 255 000

Mål 21 250 191 250 255 000

Avvik 10 356 10 948

I fjor 24 151 154 325 247 002

2 Virkelig 9 893 85 292 114 174

Mål 9 803 83 776 112 659

Avvik 90 1 515 1 515

I fjor 9 525 79 972 107 784

3 Virkelig 15 045 122 693 167 240

Mål 15 341 120 530 164 360

Avvik -296 2 163 2 880

I fjor 13 878 114 356 156 933

4 Virkelig 7 066 54 850 74 100

Mål 7 636 57 084 77 083

Avvik -570 -2 234 -2 983 

I fjor 6 279 51 790 69 684

AKTIVITET Voksenpsykiatri 
og rusbehandling 
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

AKTIVITET Barne- og 
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

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



Måltavle pr september – Kvalitet 
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5 Virkelig 60 57 55

Mål 55 55 55

Avvik 5 2 0

I fjor 67 59 59

6 Virkelig 34 37 40

Mål 40 40 40

Avvik -6 -3 0

I fjor 37 45 43

7 Virkelig 91,4 % 91,3 % 93,0 %

Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 %

Avvik -1,6 % -1,7 % 0,0 %

I fjor 89,4 % 9,9 % 89,9 %

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 1,3 % 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 september – HR 
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11 Virkelig 7 434 7 344 7 323

Mål 7 268 7 242 7 235

Avvik 166 102 88

I fjor 7 238 7 168 7 175

12 Virkelig 6,1 % 7,4 % 7,0 %

Mål 6,3 % 7,1 % 7,0 %

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

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

13 Virkelig 2,5 % 2,9 % 2,8 %

Mål 2,4 % 2,4 % 2,4 %

Avvik 0,1 % 0,5 % 0,4 %

I fjor 2,8 % 2,5 % 2,5 %

HR
AML brudd
ANDEL

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 
(neste måned)



Resultat 
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Resultatutvikling 
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Prognose pr september 
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Prognose pr september er uendret, og viser et overskudd på 255 MNOK i 
tråd med budsjett.   

pr september 2019
Budsjett

2019
Estimat

2019
Avviks 

%

Basisramme  5 699 557  5 802 786 1,8 %

ISF inntekter  2 822 259  2 856 822 1,2 %

Gjestepasient inntekter  157 985  169 335 7,2 %

Øvrige driftsinntekter  870 741  840 741 -3,4 %

SUM Inntekter  9 550 543  9 669 684 1,2 %

Varekostnader  1 284 558  1 254 558 2,3 %

Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  761 344  767 344 -0,8 %

Innleid arbeidskraft  21 493  33 493 -55,8 %

Lønnskostnader  5 813 083  5 976 092 -2,8 %

Avskrivninger og nedskrivninger  298 172  292 872 1,8 %

Andre driftskostnader  1 110 005  1 082 876 2,4 %

Netto finanskostnader  6 887  7 449 -8,2 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  9 295 542  9 414 684 -1,3 %

Resultat totalt  255 000  255 000 0,0 %



Budsjettavvik per klinikk  
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*Det er avsatt opp til budsjett pr september for bygg vedlikehold 
** Overordnet VVHF: overskudd, gjestepasienter, H-resepter, pensjoner og avskrivninger  mm.  



Resultatutvikling pr klinikk 

12 

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 Hittil i år

Drammen -3 237 -7 598 -2 937 -7 559 2 786 96 -5 219 -8 577 -4 724 -36 968 
Bærum -2 806 -5 074 1 448 -2 657 -685 3 211 -8 818 -3 629 -1 233 -20 244 
Ringerike -542 -2 560 2 061 -406 -1 857 -3 751 1 161 633 169 -5 092 
Kongsberg -788 -549 -879 3 749 190 -135 -376 -123 -1 908 
Intern service drift -964 55 -826 1 003 938 372 -1 342 884 1 148 1 268
Psykisk helse og rus -734 -666 -276 -455 -538 -3 614 94 2 082 475 -3 631 
Prehospital tjenester -825 806 -263 1 383 -1 583 421 -1 682 -1 773 1 236 -2 280 
Medisinsk diagostikk 826 -473 9 -1 150 -415 -1 822 -1 905 -2 753 1 290 -6 392 
Stabene 919 740 1 336 3 169 -1 326 -882 -133 1 360 2 189 7 373
Felles økonomi 26 753 29 643 29 742 26 257 24 967 29 010 38 861 33 660 31 179 270 073
Driftsresultat 18 603 14 325 29 414 19 588 23 037 23 231 20 882 21 512 31 606 202 198



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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Poliklinikk PHR totalt 
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Prioriteringsregel 
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pr 
september Hittil i år Hittil i fjor

Faktisk 
endring fra i 

fjor

Budsjettert 
endring fra i 

fjor
Budsjett 
hittil i år

Avvik mot 
budsjett Årsbudsjett Årsestimat

Avvik mot 
budsjett

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk 315 564 302 216 4,4 % 3,1 % 311 480 1,3 % 420 177 424 261 1,0 %

VOP 94 844 90 948 4,3 % 5,7 % 96 169 -1,4 % 131 140 129 340 -1,4 %
BUP 54 850 51 790 5,9 % 10,2 % 57 084 -3,9 % 77 083 74 100 -3,9 %
TSB 27 849 23 408 19,0 % 4,1 % 24 361 14,3 % 33 220 37 900 14,1 %
SUM PHR 177 543 166 146 6,9 % 6,9 % 177 614 0,0 % 241 443 241 340 0,0 %

Ventetid
Somatikk 57 59 -3,8 % -7,1 % 55 3,6 % 55 55 0,0 %

VOP 35 44 -20,8 % -10,0 % 40 -11,9 % 40 32 -20,0 %
BUP 45 50 -11,3 % -20,4 % 40 11,4 % 40 40 -0,8 %
TSB 31 39 -22,1 % -10,8 % 35 -12,7 % 35 27 -22,5 %
SUM PHR 37 43 -14,1 % -6,6 % 40 -8,1 % 40 40 0,0 %



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

 

24 
Rapporteres etterskuddsvis 
 



Andel pasientavtaler overholdt  
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Andel pasienter behandle    Gj.snitt
hitti l  i  år

Mål

VV totalt 91,3 % 93,0 %
Drammen sykehus 89,9 % 93,0 %
Bærum sykehus 95,7 % 93,0 %
Ringerike sykehus 89,6 % 93,0 %
Kongsberg sykehus 83,7 % 93,0 %
Psykisk helse og rus 95,8 % 93,0 %
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Andel kontakter med passert planlagt tid 



Antall ventende over 1 år totalt 
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Investeringer pr 30. september 
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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 34 281  60 347  94 628  62 048  107 200  103 181  272 429  27 767  150 034  177 801  

MTU 5 587  77 826  83 413  7 200  103 100  26 754  137 054  1 613  52 028  53 641  

Ambulanser 0  9 621  9 621  0  17 000  196  17 196  0  7 575  7 575  

IKT  0  9 440  9 440  0  27 200  9 263  36 463  0  27 023  27 023  

Egenkapital innskudd 0  0  0  0  29 000  0  29 000  0  29 000  29 000  

Annet 0  4 506  4 506  0  29 000  3 351  32 351  0  27 845  27 845  

Merverdiavgift  9 967  0  9 967  14 665  0  0  14 665  4 698  0  4 698  

Gave-/fondsfinansiert 0  155  155  0  0  0  0  0  155  155  

SUM  49 836  161 895  211 730  83 913  312 500  142 745  539 158  34 077  293 661  327 738  

Det forventes et mindreforbruk på bygginvesteringer på vel 10 MNOK i 2019.  
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Bakgrunn  
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har gjennomført evisjon av forvaltning av regionale kliniske 
systemer. Målet har vært å vurdere om det er etablert en hensiktsmessig, overordnet styrings- 
og forvaltningsmodell for de regionale kliniske systemene i hele foretaksgruppen, og om denne 
fungerer etter hensikten. Revisjonen er gjennomført ved Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner 
HF samt ved Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF som representanter for 
regionens øvrige helseforetak.  Rapport fra revisjonen forelå 13. september 2019 
 
Saksutredning  
Alle IKT-systemer må driftes og forvaltes godt etter at de er tatt i bruk. Drift av systemene 
handler om at løsningene skal fungere godt og ikke ha driftsavbrudd. I HSØ er det 
Sykehuspartner som står for drift av IKT-systemene. Forvaltning av IKT- systemer innebærer å 
sikre at løsningene har en hensiktsmessig oppfølging og videreutvikling, og at opplæring og 
rutiner for bruk av systemet er etablert og følges opp.  
 
Forvaltning av de regionale kliniske IKT-systemene skjer innen en regional forvaltningsmodell 
med en regional forvaltning i HSØ og lokale forvaltninger i de enkelte helseforetak. Den 
regionale forvaltningsmodellen er under revisjon. I Vestre Viken er forvaltningen organisert 
etter en modell med utpekte systemeiere og systemansvarlige. Systemeier har ansvar for de 
strategiske og overordnede beslutningene knyttet til IKT-systemet, som for eksempel å 
godkjenne ROS-analyse, beslutte en oppgradering og godkjenne endringsønsker. 
Systemansvarlig har mer operative oppgaver, som for eksempel endringshåndtering, testing og 
gjennomføring av oppdateringer og praktisk opplæring. Systemansvarlige og andre fagpersoner 
i Vestre Viken deltar i regionale nettverk hvor endringsønsker fra foretakene vurderes og 
prioriteres. 
 
Vestre Viken har i dag 3 regionale kliniske systemer i bruk: DIPS (pasientjournal), Partus 
(fødejournal) og CMS (system for medikamentell kreftbehandling). Foretaket har startet 
innføringsprosjektet for Metavision (elektronisk kurve og medikasjon), slik at det blir et fjerde 
regionalt klinisk system i bruk fra 2020.   
 
De regionale kliniske løsningene har både regionale og lokale systemeiere. I Vestre Viken er 
fagdirektør systemeier for de regionale kliniske løsningene. Systemansvarlige er organisert i 
avdeling for klinisk IKT i stab teknologi. I tillegg har seksjon for klinisk dokumentasjon sykepleie 
i fagdirektørs stab ansvar for opplæring og veiledning i bruk av DIPS innen sykepleie. 
 
Konsernrevisjonen anfører at Vestre Viken har etablert en lokal forvaltning av de regionale 
kliniske systemene som ivaretar helseforetakenes ansvar innenfor rammene av den regionale 
forvaltningsmodellen. Ansvar, oppgaver og roller er plassert, og en prosess for lokale bidrag til 
videreutvikling av systemene er etablert. Det mangler imidlertid en helhetlig oversikt over 
forvaltningen i foretaket utover ansvaret som er plassert i avdeling for klinisk IKT. Enkelte deler 
av forvaltningen synes også lite formalisert, f. eks. kompetansestyringen.    
 
Konsernrevisjonen anbefaler at Vestre Viken bør vurdere å formalisere sin lokale 
forvaltningsmodell i større grad. Det anbefales å etablere en helhetlig forvaltningsmodell som 
inneholder alt som er relevant med hensyn til ansvar, roller, definisjoner og prosesser, 
Revisjonen påpeker at det i den sammenheng er sentralt at: 
 -roller og ansvar er definert og at det er samsvar mellom ansvar og myndighet 
 -eierskap til virksomhetsomfattende prosesser i forvaltningen plasseres tydelig 
 -det er oversikt over omfang og ansvar for brukeropplæringen for alle yrkesgrupper,  
  herunder leger, ved helseforetaket 
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Konsernrevisjonen har også anbefalinger til Helse Sør-Øst RHF med hensyn til den regionale 
forvaltningsmodellen, mens det ikke er noen anbefalinger til Sykehuspartner eller Akershus 
universitetssykehus. 
 
Revisjonsrapporten er forelagt administrerende direktør og ledergruppen i Vestre Viken, og det 
er utarbeidet en overordnet handlingsplan som svarer ut anbefalingene, se vedlegg.   
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Konsernrevisjonens rapport er en god påminnelse på at rutiner og beskrivelser må holdes 
jevnlig oppdaterte og reflektere den praktiske virkeligheten i foretaket. Gode rutiner for 
forvaltning av kliniske løsninger er en forutsetning for å levere gode og effektive helsetjenester. 
Anbefalingene fra konsernrevisjonen vil bli fulgt opp slik som beskrevet i vedlagte 
handlingsplan.  
 
Administrerende direktør anbefaler på denne bakgrunn at styret tar Konsernrevisjonens 
rapport og Vestre Vikens tilhørende handlingsplan til etterretning. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Handlingsplan for oppfølging av Konsernrevisjonens rapport 
4/2019 

2. Konsernrevisjonen - Rapport 4/2019  
Revisjon av forvaltning av regionale kliniske systemer 
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Introduksjon 
Helse Sør-Øst har i en periode over flere år hatt et program for realisering av 
regionale kliniske systemer. Fra tidligere har regionen hatt DIPS (pasientjour-
nal og -administrasjon) og Partus (svangerskaps-, fødsels- og barselsjournal). I 
løpet 2019 blir systemene CMS (kreftbehandling) og MetaVision (overvåk-
ning) overlevert fra programmet til regional forvaltning, og flere systemer vil 
bli overlevert i kommende år. 
 
Noen av disse systemene vil ha et stort antall brukere og berøre praktisk talt 
alle pasienter i Helse Sør-Øst. DIPS har om lag 70.000 brukere. Andre syste-
mer har et mer avgrenset i bruksområde, for eksempel CMS som brukes i for-
bindelse med kreftbehandling og har et hundretalls brukere. Flere av de nye 
systemene vil i større grad enn tidligere integreres i de medisinske arbeids-
prosessene. Dette vil forsterke kravene til kvalitet og at systemene er tilpasset 
de medisinske prosessene. En forutsetning for et velfungerende klinisk IT-
system med tilrettelagt funksjonalitet er at systemet forvaltes slik at det gir 
nytteverdi i de medisinske prosessene. 
 
Modellen for forvaltning av de regionale kliniske systemene har tre aktører i 
foretaksgruppen; det regionale helseforetaket, Sykehuspartner HF og helse-
foretakene. Som en fjerde aktør kommer i tillegg programvareleverandørene. 
Revisjonen er gjennomført ved Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Som 
utvalgte representanter for helse regionens øvrige helseforetak er revisjonen 
i tillegg gjennomført ved Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. 
 
Målet for revisjonen har vært å vurdere om det er etablert en hensiktsmessig, 
overordnet styrings- og forvaltningsmodell for de regionale kliniske syste-
mene i hele foretaksgruppen og om denne fungerer etter hensikten. I dette 

inngår at organisering og ansvarsfordeling er tydelig definert, opplæring og 
veiledning er satt i system og tilpasset brukernes behov, samt at det er etab-
lert prosesser for videreutvikling av funksjonalitet i løsningene.  
 
Revisjonen har følgende problemstillinger: 

1. Er det definert og etablert en overordnet styringsmodell for de regionale 
kliniske løsningene, som definerer aktører, oppgaver og ansvar i foretaks-
gruppen som helhet? 

2. Er det etablert prosesser for funksjonell videreutvikling av de regionale 
kliniske systemene? 

3. Er opplæring og veiledning satt i system og bidrar til at de som har en 
rolle i forvaltning og bruk av regionale kliniske systemer har tilstrekkelig 
system- og fagkompetanse? 

 
Revisjonen er gjennomført i tidsrommet mars - juni 2019. 
 
Parallelt med gjennomføringen av revisjonsoppdraget har det regionale hel-
seforetaket arbeidet med å oppdatere styringsmodellen for forvaltning av 
IKT-systemer. Denne oppdateringen inngår som en del av en større gjennom-
gåelse av styring og organisering av IKT-området i Helse Sør-Øst. Ved avslut-
ningen av revisjonen forelå det et høringsutkast for en fornyet modell. Det 
har ikke vært innenfor rammene av revisjonen å foreta en fullstendig revisjon 
av utkastet. Like fullt har vi vurdert hovedtrekkene i modellen på et overord-
net nivå.  
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1. Konklusjoner og anbefalinger 
1.1 Potensial for mer effektiv forvaltning – ny forvaltningsmodell under utarbeidelse

Revisjonen viser at det er etablert en modell for forvaltning av de regionale 
kliniske systemene i Helse Sør-Øst som omfatter alle helseforetakene i fore-
taksgruppen. Ansvar og roller er plassert blant aktørene. Det er definerte pro-
sesser for funksjonell videreutvikling og opplæring. Dette ligger som en forut-
setning for at forventede gevinster fra innføringen av de nye regionale syste-
mene skal kunne realiseres. Like fullt er det et vesentlig potensial for en mer 
effektiv forvaltning av regionale kliniske systemer. En forbedret forvaltning vil 
kunne legge til rette for at endringene i informasjonssystemene i større grad 
støtter klinikernes arbeidsprosesser og beslutninger slik at pasientbehand-
lingen blir bedre og mer effektiv. Dette er den gevinsten man ønsker å oppnå 
når Helse Sør-Øst investerer i den regionale kliniske systemporteføljen. 
 
Tiltak på følgende områder i forvaltningen av de regionale kliniske systemene 
kan bidra til mer effektive arbeidsprosesser og helsetjenester med høyere 
kvalitet: 

 Formalisere og sluttføre planlagte endringer i den regionale forvaltnings-
modellen 

 Forenkle prosessene for funksjonell videreutvikling 

 Sterkere regional styring, koordinering og profesjonalisering av opplæring 
 
Formalisere og sluttføre planlagte endringer i den regionale forvaltnings-
modellen 
Gjeldende forvaltningsmodell er fra 2014. Modellen ble utarbeidet av et pro-
sjekt for IKT-styringssystem og ble i sin tid godkjent av prosjektets styrings-
gruppe. Modellen ble innført med utydelighet rundt den formelle godkjen-
nelsen som et styrende dokument for foretaksgruppen. Senere endringer i 
styringsstruktur og forutsetninger for forvaltningen har fram til nå ikke blitt  

innarbeidet. Det har derfor heftet noe usikkerhet både ved modellens aktuali-
tet og gyldighet. Denne usikkerheten har forplantet seg videre til forståelsen av 
mandatene for styrende organer, ansvaret mellom aktørene og til rolleinnhold. 
Dette har virket hemmende på styring og koordinering på tvers av alle helse-
foretakene i foretaksgruppen. Modellen, slik den har vært, har derfor vært 
mindre egnet som et styringsverktøy for at helseforetakene sammen skal 
kunne realisere de forventede gevinstene fra de regionale kliniske systemene. 
På denne bakgrunn har det regionale helseforetaket tatt initiativ til å fornye 
forvaltningsmodellen. Et fornyet styringsdokument ble sendt på høring 21. juni 
i foretaksgruppen med svarfrist 30. september 2019. 

Konsernrevisjonen mener at det er en riktig prioritering å videreutvikle den 
regionale forvaltningen av IKT-systemer. Hovedtrekkene i modellen slik de er i 
høringsutkastet, vil kunne gi grunnlag for en forbedret regional forvaltning. Det 
er en forutsetning at prosessene blir etablert i praksis, og at styring og ansvar i 
modellen etter noe tid blir evaluert og eventuelt justert basert på erfaringer. 

Forenkle prosessene for funksjonell videreutvikling 
De regionale nettverkene skal sikre at endringer og prioriteringer er i tråd med 
foretakenes behov. Nettverkene er også et bindeledd mellom den regionale 
forvaltningen og foretakenes lokale forvaltning. Alle endringsforslag behandles 
i samme prosess uten vurdering av kompleksitet og prinsipiell betydning. En 
omfattende og omstendelig behandling av endringsforslagene i nettverkene vil 
medføre unødig bruk av ressurser og lang behandlingstid. 
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Sterkere regional styring, koordinering og profesjonalisering av opplæring 
Riktig og effektiv bruk av informasjonssystemene er en forutsetning for å 
realisere gevinstene ved innføring av de regionale systemene. 
Informasjonssystemene blir stadig mer integrert i arbeidshverdagen i 
helseforetakene, og klinikerne blir stadig mer avhengig av systemene for 
beslutningsstøtte. Tilstrekkelig kompetanse om systemene er en betingelse 
for riktig og effektiv bruk av systemene. Dagens organisering av opplæring i 
regionen er lite strukturert og ansvars- og oppgavefordelingen mellom 
aktørene i foretaksgruppen kan oppfattes som til dels utydelig. Kartlegging av 
brukermønster for å avdekke opplæringsbehov er i liten grad satt i system. 
Samlet sett gir dette en forhøyet risiko for utilstrekkelig brukerkompetanse 
med påfølgende brukerfeil og mindre effektive arbeidsprosesser. 

1.2 Anbefalinger 
For å realisere potensielle gevinster gjennom videre utvikling av forvaltningen 
av de regionale kliniske systemene anbefaler konsernrevisjonen følgende: 
 
Det regionale helseforetaket 

 Det regionale helseforetaket bør gi de endrede styringsdokumentet for 
forvaltningen av de kliniske regionale systemene en formell godkjen-
nelse. 

 Det regionale helseforetaket bør vurdere om deler av saksmengden i de 
regionale nettverkene kan gis forenklet behandling. Dette vil gi rom for 
en mer effektiv saksbehandlingsprosess med mindre belastning av invol-
verte medarbeidere. 

 Det regionale helseforetaket bør vurdere premissene og mulighetene for 
sterkere regional styring og koordinering av opplæring i foretaksgruppen. 
Godt tilrettelagt opplæring vil bidra til at systemene brukes på en best 
mulig måte. Standardisert opplæring vil bidra til ensartet praksis på tvers 
av helseforetakene. Et samlet regionalt opplæringsmiljø vil gi grunnlag 
for større pedagogisk tilrettelegging av opplæringstilbudet. 

 Det regionale helseforetaket bør vurdere hvordan Sykehuspartner HF og 
de øvrige helseforetakene i fellesskap kan analysere data fra henvendelser 
til brukerstøtte ved problemer og feil. Analysene kan gi grunnlag for å 
identifisere områder og miljøer med behov for opplæring og veiledning. 

 
Vestre Viken HF 
Vestre Viken HF bør vurdere å formalisere sin lokale forvaltningsmodell i større 
grad. Det er i den sammenheng sentralt at 

 roller og ansvar er definert og at det er samsvar mellom ansvar og myndig-
het  

 eierskap til virksomhetsomfattende prosesser i forvaltningen plasseres 
tydelig 

 det er oversikt over omfang og ansvar for brukeropplæring for alle yrkes-
grupper, herunder leger, ved helseforetaket. 

 
Akershus universitetssykehus HF og Sykehuspartner HF 
Konsernrevisjonen har ingen anbefalinger.
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2. Kontekst
2.1 Regionale kliniske systemer 
Helse Sør-Øst har over flere år utviklet regionale kliniske systemer som et 
ledd i modernisering og standardisering av helseregionens systemportefølje. 
 
Fram til nå har to systemer vært i forvaltning i en regional forvaltningsmodell: 
- DIPS (elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjon) 
- CSAM Partus (svangerskaps-, fødsels- og barselsjournal). 
 
I løpet av 2019 er det planlagt at ytterligere to systemer skal overleveres fra 
prosjekt til regional forvaltning: 
- CMS (medikamentell kreftbehandling) 
- MetaVision (kurve og medikasjon). 
 
De store investeringene i disse systemene er begrunnet i gevinster. Gevins-
tene skal realiseres gjennom mer effektive kliniske arbeidsprosesser kombi-
nert med bedre kvalitet i prosessene. Dette gjelder arbeidsprosesser internt i 
og på tvers av helseforetakene, og mellom helseforetakene og eksterne hel-
seaktører som fastleger, kommunale helsetjenester, private institusjoner og 
avtalespesialister. 
 
Videre er løsningene integrert med nasjonale e-helseløsninger som e-resept, 
meldingsbaserte samhandlingsløsninger med videre. En viktig forutsetning for 
at gevinstene skal kunne realiseres, er at den funksjonelle utviklingen av sys-
temene tilfredsstiller behovene som oppstår i de kliniske prosessene. Bru-
kerne må også ha tilstrekkelig innsikt i systemenes funksjonalitet. Det er en 
forutsetning for at systemene skal kunne brukes optimalt. Videre er det etab-
lert forvaltningsprosesser for å tilrettelegge for gevinstrealiseringen. Disse 
prosessene må også fungere effektivt. Koordinering mellom mange aktører i 

en sammensatt verdikjede forutsetter definerte prosesser med tydelig forde-
ling av ansvar og roller. 
 

2.2 Hva er regional forvaltning? 
Systemforvaltning kan betraktes som en prosess. I en forenklet fremstilling av 
prosessen har revisjonen vektlagt følgende: 

 Identifisering av behov 

 Videreutvikling av systemene 

 Veiledning og støtte til brukerne. 
 
Begrepet regional forvaltning er i denne rapporten benyttet i vid forstand. Det 
vil si at den regionale forvaltningen ikke bare består av prosesser i de regionale 
enhetene Regionalt senter for klinisk IKT (RKSI), det regionale helseforetaket og 
de regionale nettverkene. Regional forvaltning består av alle forvaltningspro-
sessene som er knyttet til de regionale systemene på alle helseforetak. Selv om 
ansvar for enkelte oppgaver er plassert lokalt på et helseforetak, inngår dette 
som komponenter i den samlede regionale forvaltningen. 
 

2.3 Aktørene i Helse Sør-Øst 
Forvaltningen har tre aktører på et regionalt nivå. Aktørene har hver sine 
ansvarsområder. 
 
Det regionale helseforetaket 
Det regionale helseforetaket er regional systemeier og har ansvar for: 

 overordnede strategier og retningslinjer 

 overordnet forvaltningsmodell 

 regional samordning for funksjonell videreutvikling av systemene 

 faglig innhold i systemene 

 tilrettelegging for opplæring av sluttbrukere. 
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Sykehuspartner HF 
Sykehuspartner HF er regionens felles leverandør for IKT-tjenester og har 
innenfor revisjonens avgrensninger ansvar for: 

 supporttjenester 

 test og innføring av nye versjoner og oppdateringer 

 bistå ved etablering og videreutvikling av opplæringsmateriell 

 dialog på operativt nivå med systemleverandørene. 
 
Utover revisjonens avgrensninger har Sykehuspartner HF ansvar for teknisk 
forvaltning og drift som omfatter konfigurering, tilgangsstyring, 

brukerhåndtering, feilhåndtering, oppgradering, vedlikehold av kodeverk med 
videre. 
 
Helseforetakene 
Helseforetakene har i sin lokale forvaltning ansvar for: 

 Lokal brukerstøtte og -kompetanse 

 Gevinstrealisering 

 Behovskartlegging og -spesifikasjon 

 Lokal akseptansetest av nye versjoner og oppdateringer 

 

 

Figur 1: Aktører i regional forvaltning av kliniske systemer. 
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2.4 Regionale samhandlingsarenaer 
Det har vært egne nettverk for hvert av systemene som forvaltes regionalt. 
Nettverkene er opprettet som en del av realiseringen av løsningene. Det kan 
også være egne nettverk for enkelte moduler innenfor et system. Nettver-
kene er sammensatt av representanter fra alle regionens helseforetak og det 
regionale helseforetaket, samt Sykehuspartner HF som har tale- og forslags-
rett. Alle tar del i saksbehandlingen og RSKI fungerer som sekretariat. Fag-
nettverkene beslutter etter konsensus hvilke endringsønsker som skal priori-
teres i den funksjonelle videreutviklingen av systemene. 
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3. Tilnærming
3.1 Metodisk tilnærming 
Revisjonen er gjennomført ved bruk av revisjonsmetodene dokumentunder-

søkelse og intervju. 

 

3.2 Omfang og avgrensning 
Revisjonen har omfattet følgende områder: 

 Overordnet forvaltningsmodell for de regionale kliniske IKT-systemene og 

hvordan oppgaver og ansvar er definert, fordelt og implementert 

 Rutiner som er etablert for funksjonell videreutvikling av systemene. 

 Systemer og rutiner for opplæring av nye brukere, faglig støtte, informa-

sjon og opplæring ved nye versjoner, og felles opplæring og fagkompe-

tanse i systemforvaltningen. 

 På revisjonstidspunktet er det to kliniske systemer, DIPS og Partus, som 

fullt ut inngår i den regionale forvaltningsmodellen. Systemene CMS 

(medikamentell kreftbehandling) og MetaVision (pasientovervåkning) er i 

ferd med å bli overført til regional forvaltning og har i en begrenset grad 

vært omfattet av revisjonen. 

 Forvaltningsprosessene på helseforetakene er ikke revidert i sin helhet. 

Det vil si: 

 Revisjonen har vært konsentrert om miljøene som er en del av for-

valtningen. Det er ikke undersøkt hvordan prosessene fungerer i 

praksis på avdelingene i de kliniske miljøene. 

 Revisjonen har vært på et overordnet nivå. Det er ikke undersøkt 

hvordan detaljerte prosedyrer fungerer i praksis. 

 De nye systemene CMS og MetaVision gir muligheter for klinisk forskning 

og legemiddelutprøving. Revisjonen har ikke vurdert hvilke krav dette 

eventuelt stiller til forvaltningen av systemene. 

 

Revisjonen har ikke omfattet teknisk forvaltning og drift i Sykehuspartner HF. 

 

3.3 Revisjonskriterier 
Revisjonen har lagt til grunn følgende revisjonskriterier: 

 Helhetlig forvaltningsmodell er forankret og kjent 

 Definerte oppgaver og ansvar som er kjent og avklart blant de involverte 
aktørene 

 Definerte og effektive styrings- og beslutningsprosesser 

 Videreutvikling av systemene må skje i tråd med helseforetakenes krav og 

behov innenfor en ramme med felles grunnleggende premisser og over-

ordnet strategi 

 Ønsker om endringer satt i system i det enkelte helseforetak og samlet i 

foretaksgruppen 

 Effektiv beslutningsprosess for å prioritere endringsønsker 

 Prosess er etablert for overlevering av nye IKT-systemer fra prosjekt til for-

valtning 

 Kompetansekrav i tilknytning til forvaltningsorganisasjonen og til brukere 

 System for opplæring og veiledning slik at brukerne kan gjennomføre de 

kliniske arbeidsprosessene mer effektivt 

 Effektive arbeidsprosesser er et linjeansvar i helseforetakene og forvalt-
ning av de kliniske systemene er en støttefunksjon.
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4. Vestre Viken HF
4.1 Overordnet vurdering 
Vestre Viken HF har i flere år hatt lokal forvaltning av to regionale kliniske 
systemer – DIPS og Partus. I tillegg har Vestre Viken HF i 2018 tatt i bruk 
systemet CMS som helseforetaket også forvalter lokalt. CMS ble over-
levert til regional forvaltning i juni 2019. 
 
Revisjonen har vist at Vestre Viken HF har etablert en lokal forvaltning av 
de regionale kliniske systemene som ivaretar helseforetakets ansvar 
innenfor rammene av den regionale forvaltningsmodellen. Ansvar, opp-
gaver og roller er plassert, og en prosess for lokale bidrag til videreutvik-
ling av systemene er etablert. Samtidig framkommer det at det mangler 
en helhetlig oversikt over forvaltningen ved Vestre Viken HF utover 
ansvaret som er plassert i avdeling Klinisk IKT. Enkelte deler av lokalfor-
valtningen framstår også som lite formalisert, for eksempel kompetanse-
styringen. Forvaltningsprosedyrene i helseforetakets eHåndbok vil bli 
oppdatert i forbindelse med endringer av organisasjonen i 2019. 
 
For at Vestre Viken HF skal utvikle en hensiktsmessig ramme for lokal for-
valtning av de nye regionale kliniske systemene som skal innføres, kan 
det være hensiktsmessig å etablere en helhetlig forvaltningsmodell ved 
Vestre Viken HF som inneholder alt som er relevant med hensyn til 
ansvar, roller, definisjoner og prosesser. 
 

4.2 Forvaltningsmodell 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert en hen-
siktsmessig forvaltning av de regionale kliniske systemene ved Vestre 
Viken HF. I dette inngår at de samlede oppgavene og ansvaret i lokalfor-
valtningen er definert i et helhetlig system egnet for styring og oppføl-
ging, og at den enkelte medarbeider i forvaltningen er kjent med sine 
oppgaver og sitt ansvar. 
 

4.2.1 Observasjoner 
I Vestre Viken HFs kvalitetssystem (eHåndbok) er det utbeidet prosedyrer og 
funksjonsbeskrivelser som definerer ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver i 
den lokale systemforvaltningen. Flere av disse prosedyrene er ikke oppdatert 
eller ferdigstilt. Rollene som Klinikk-kontakter og superbrukere har så langt ikke 
vært dokumentert. I forbindelse med Vestre Viken HFs virksomhetsomfattende 
organisasjonsutviklingsprosjekt vil også disse prosedyrene bli oppdatert og fer-
digstilt. Prosjektet skal sluttføres i 2019. 
 
Lokalforvaltningen i Vestre Viken HF er bygget rundt følgende roller og fora: 
 

Forum/rolle Ansvar og oppgaver 

Systemeier Beslutningsansvar i saker som gjelder blant annet: 
- Prioritering av behov for ny eller endre funksjonalitet 
- Opplæring 
- Saker i som behandles i regionale forvaltningsfora. 

Systemansvarlig Rådgiver for systemeier: Endringshåndtering, opplæring, mv. 

Klinikk-kontakter 
(DIPS) 

DIPS-koordinator på klinikkene: Samordning av endrings- og 
kompetansebehov. Bindeledd mellom stab og klinikk mht. 
informasjonsdeling mv. 

Superbrukere 
(Partus) 
Brukerkontakter 
(DIPS) 

Støtte og veilede sluttbrukere på klinikkene. 

 
Rollene er plassert dels i de sentrale stabsenhetene og dels i klinikkene. Sys-
temeierskapet for DIPS og Partus er plassert i stab Fag (fagdirektør). For CMS er 
det i tillegg en uformell rolle, kalt "operativ systemeier", plassert i en klinikk, 
som handler på systemeiers vegne. I avdeling Klinisk IKT, stab Teknologi, ivare-
tar de systemansvarlige og andre forvaltningsressurser hovedvekten av forvalt-
ningsoppgavene for de regionale kliniske systemene. For DIPS er det i klinik-
kene klinikk-kontakter. Klinikk-kontaktene er bindeleddet mellom DIPS-forvalt-
ningen i stab og klinikkene, og leder et nettverk satt sammen av brukerkontak-
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tene i avdelingene. Brukerkontaktene bistår brukerne, videreformidler 
informasjon fra klinikk-kontaktene, og fanger opp og videreformidler 
behov for endringer. Superbrukerne i Partus veileder og rådgir 
sluttbrukerne.  
 
Det er etablert en struktur med faste ukentlige møter for aktørene som 
er involvert i forvaltningen av kliniske IKT-systemer. I møtet deltar sys-
temeier, systemansvarlige, seksjon Klinisk dokumentasjon sykepleie, og 
informasjonssikkerhetsfunksjonen. Møtene brukes til koordinering, infor-
masjonsdeling med videre. For at møtet skal være beslutningsdyktig, må 
systemeier være til stede. 
 
Revisjonen viser at oppgavene som normalt inngår i forvaltning av et sys-
tem i stor grad blir utført. Det er ikke definert kvalitetsmål eller andre 
parametere som grunnlag for måling og styring av kvaliteten på forvalt-
ningstjenestene. 
 

4.2.2 Vurderinger 

For å sikre en hensiktsmessig forvaltning av de regionale kliniske syste-
mene i Vestre Viken HF er det av betydning at ansvar, oppgaver og pro-
sesser er beskrevet i en sammenheng i et helhetlig system. Vestre Viken 
HF har utarbeidet dokumenter i eHåndbok for roller, oppgaver og ansvar. 
Forvaltningsprosessene er i liten grad definert med hensyn til formål og 
omfang. Fordeling av myndighet og rollenes samhandling på tvers av 
organisasjonsenhetene er tilsvarende lite beskrevet. Manglende grunn-
leggende definisjoner og dokumenterte prosesser for forvaltningen kan 
medføre uklare ansvarsforhold og prioriteringer av oppgaver, og kan gi et 
svekket grunnlag for effektiv styring. 
 
Det pågående arbeidet med å oppdatere prosedyrene i eHåndbok er vik-
tig for at praksis skal være i samsvar med styrende dokumenter, og for at 
den enkelte medarbeider skal kjenne til både sitt og andres ansvar. 
 

Definerte kvalitetsmål eller styringsparametere vil gi et bedre grunnlag for å 
vurdere effekten og kvaliteten av forvaltningstjenestene. Vurderinger som 
igjen kan inngå i helseforetakets prosesser for kontinuerlig forbedring. 
 

4.3 Funksjonell videreutvikling  
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert prosesser for 
funksjonell videreutvikling av de regionale kliniske systemene i Helse Sør-Øst. 
Vi har undersøkt om Vestre Viken HF har etablert en rutine for innsamling og 
behandling av endringsønsker lokalt, og om denne inngår i en regional prosess 
for felles prioritering av endringsønsker. Videre er det undersøkt om Vestre 
Viken HF tester nye versjoner og oppgraderinger lokalt og godkjenner dem 
etter gitte kriterier før produksjonssetting. 
 

4.3.1 Observasjoner 
Vestre Viken HF har utarbeidet en prosedyre for behandling av lokale og regio-
nale endringsønsker i DIPS. Lokalt sendes ønskene fra klinikkledelsen til forval-
tergruppen for DIPS. Forvaltergruppen saksbehandler og fagdirektør godkjen-
ner endringsønskene før de meldes inn til regional behandling. Tilsvarende er 
det en rutine for Partus der forslag til endringer sendes i e-post fra klinikkene 
til systemansvarlig Partus. 
 
Systemansvarlig registrerer ønskene i sakssystemet Jira. Forvaltergruppen på 
Vestre Viken HF kan lese, kommentere og internt forberede ønskene før de 
regionale foraene behandler endringsønskene. De systemansvarlige, eventuelt 
også annet fagpersonell ved Vestre Viken HF, deltar i de regionale nettverkene 
hvor helseforetakene i Helse Sør-Øst prioriterer endringsønskene. 
 
Sykehuspartner HF tilrettelegger for test av nye versjoner og oppgraderinger. 
Vestre Viken HF har ansvar for lokal akseptansetest som godkjennes av system-
eier før produksjonssetting på helseforetaket.  
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4.3.2 Vurderinger 

Den lokale prosessen for funksjonell videreutvikling skal sikre at brukere 
kan gi innspill til forbedringer, slik at de regionale kliniske systemene 
utvikles i tråd med helseforetakenes behov. De systemansvarliges 
kvalitetssikring av innspill danner et godt grunnlag for kvalitet i 
endringsønskene før de oversendes til de regionale nettverkene. Vestre 
Viken HFs deltagelse i de regionale nettverkene gjør at helseforetakets 
interesser kan bli ivaretatt. 
 

4.4 System for veiledning og opplæring 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er satt krav til kompe-
tanse, og hvordan Vestre Viken HF har satt opplæring og veiledning av 
brukere og forvaltningsressurser i system. 
 

4.4.1 Observasjoner 

Det er et linjeansvar å sørge for at brukerne har tilstrekkelig kompetanse 
med henblikk på bruk av de kliniske systemene. 
 
Det er satt kompetansekrav i funksjonsbeskrivelsene til de systemansvar-
lige i stab. Forvaltningen i avdeling Klinisk IKT har medarbeidere med lang 
forvaltningspraksis og erfaring fra innføring av regionale systemer på 
Vestre Viken HF. Det er imidlertid ikke utarbeidet oversikt over avdeling-
ens kompetansebehov eller individuelle kompetanseplaner for medarbei-
derne i seksjon Klinisk IKT. 
 
Klinikkene har et overordnet ansvar for at superbrukere og sluttbrukere 
får tilstrekkelig opplæring og veiledning slik at systemene brukes på en 
hensiktsmessig måte. Seksjon Klinisk dokumentasjon sykepleie (KDS) i 
stab Fag har et helhetlig ansvar for opplæring og veiledning innenfor 
sykepleie. I seksjonens virksomhetsplan framgår mål og oppgaver, og sek-
sjonen stiller krav til opplæring. Det er etablert et system for obligatorisk 
opplæring i DIPS for sykepleiere med faste instruktører, sjekklister og 

oversikter over gjennomført opplæring. Linjeledelsen har ansvar for å følge opp 
at medarbeidere deltar på opplæringen. 
 
Et tilsvarende system som KDS forvalter, er ikke etablert for leger eller andre 
aktuelle yrkesgrupper ved Vestre Viken HF. Det gis imidlertid en kort innføring i 
DIPS som en del av LIS-programmet. Det er ingen øvrig obligatorisk opplæring i 
DIPS for legene. For slutt- og superbrukere i CMS er det utbeidet en retnings-
linje for opplæring. 
 
Sykehuspartner HF har opplæringstilbud for superbrukere i Partus. I forbin-
delse med innføring av nye versjoner eller større oppgraderinger utarbeider 
Sykehuspartner HF kurspakker. 
 
Funksjonell brukerstøtte for DIPS og Partus gis lokalt av superbrukere og 
instruktører på den enkelte avdeling og seksjon. Henvendelsene fra brukerne 
registreres ikke i et system for å systematisere brukerhenvendelsene som 
grunnlag for videre analyser. Tilbakemeldinger fra superbrukerne og instruktø-
rene til systemforvalterne kan sporadisk tas opp på de ukentlige avdelings-
møtene i Klinisk IKT. 
 

4.4.2 Vurderinger 

Kompetanse om de kliniske systemene er en forutsetning for både effektiv sys-
temforvaltning og for at helseforetakene skal kunne realisere gevinster gjen-
nom mer effektive og tilrettelagte arbeidsprosesser for sluttbrukerne. 
 
Vestre Viken HF har et system for veiledning og opplæring av sluttbrukerne. 
Systemet har svakheter i form av at det ikke omfatter alle aktuelle yrkesgrup-
per, og at det ikke er helhetlig ved at ansvar og oppgaver er fullt ut avklart og 
fordelt mellom de ulike delene av organisasjonen ved Vestre Viken HF. Det er 
et potensial for å analysere erfaringstall fra brukerhenvendelsene i Vestre 
Viken HF. Områdene med størst opplæringsbehov kan identifiseres og danne 
grunnlag for å utarbeide mer målrettede opplæringstiltak. 
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Dagens medarbeidere i forvaltning i avdeling Klinisk IKT synes å ha god 
kompetanse. Kompetanseforvaltningen i avdeling Klinisk IKT, både samlet 
og individuelt, er likevel uten en fast struktur og kompetansemål. Inntil 
kompetanseutviklingen settes i system er det derfor en latent risiko for at 
seksjonens kompetanseprofil ikke videreutvikles for å møte fremtidige 
krav. 
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5. Akershus universitetssykehus HF
5.1 Overordnet vurdering 
Akershus universitetssykehus HF har lokal forvaltning av to regionale kliniske 
systemer – DIPS og Partus. I tillegg har Akershus universitetssykehus HF tatt i 
bruk MetaVision som helseforetaket også forvalter lokalt. MetaVision vil bli 
overlevert til regional forvaltning i løpet av 2019. 
 
Revisjonen har vist at Akershus universitetssykehus HF har etablert en lokal 
forvaltning av regionale kliniske systemer som ivaretar helseforetakets ansvar 
innenfor rammene av den regionale forvaltningsmodellen. Ansvar, oppgaver 
og roller er plassert og prosess for videreutvikling er etablert. Samtidig fram-
kommer det at enkelte funksjoner ikke er aktive eller har en uklar status. 
 
Det er vår vurdering av den lokale forvaltningsmodellen på Akershus universi-
tetssykehus HF kan være en hensiktsmessig ramme for de nye regionale kli-
niske systemene som skal innføres. For at dette skal bli en helhetlig modell 
bør den imidlertid kompletteres med alt som er relevant med hensyn til 
ansvar, roller, definisjoner og prosesser. 
 

5.2 Forvaltningsmodell 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert en hensiktsmes-
sig forvaltning av de regionale kliniske systemene ved Akershus universitets-
sykehus HF. I dette inngår at de samlede oppgavene og ansvaret i lokalforvalt-
ningen er definert i et helhetlig system, og at den enkelte medarbeider i for-
valtningen er kjent med sine oppgaver og sitt ansvar. 
 

5.2.1 Observasjoner 
Til grunn for forvaltningsmodellen ved Akershus universitetssykehus HF ligger 
Helse Sør-Østs dokument "IKT Styringssystem – styringsområde forvaltning". 
Modellen er forankret i et vedtak i ledergruppen, og eierskapet er lagt til divi-
sjon Diagnostikk og Teknologi. Modellen er etablert i forbindelse med innfø-
ringen av MetaVision, og skal danne mønster for forvaltningen av øvrige regi-
onale kliniske systemer ved Akershus universitetssykehus HF. 
 

I kvalitetssystemet (EQS) er det utarbeidet funksjonsbeskrivelser som definerer 
ansvar og oppgaver for de sentrale rollene systemeier og systemansvarlig samt 
for aktuelle fora. I juni 2019 ble en prosedyre som beskriver rolleinnholdet til 
ressurspersonene godkjent. I tillegg er det utarbeidet ytterligere definisjoner 
og beskrivelser av andre roller, råd og nettverk. Prosesser er dokumentert i 
presentasjoner og notater. Lokale roller og fora skal reflektere tilsvarende 
regionale roller og fora. 
 
Lokalforvaltningen i Akershus universitetssykehus HF er bygget rundt følgende 
roller og fora: 
 

Forum/rolle Ansvar og oppgaver 

Systemeier Beslutningsansvar i saker som gjelder blant annet: 
- Prioritering av behov for ny eller endre funksjonalitet 
- Opplæring 
- Saker i som behandles i regionale forvaltningsfora. 

Systemansvarlig Rådgiver for systemeier: Endringshåndtering, opplæring, mv. 

Fagråd Rådgivende organ for systemeier: Prioritering av behov mv. 

Klinisk fagråd Overordnet råd for fagrådene: Informasjonsutveksling og avklare 
avhengigheter mellom systemene 

Superbrukere Støtte og veilede sluttbrukere på klinikkene 

 
Rollene er plassert dels i de sentrale stabsenhetene og dels i klinikkene. Sys-
temeierskap plasseres prinsipielt til en leder på nivå to. Systemeierskapet for 
DIPS er plassert hos fagdirektøren og eierskapet for Partus plassert hos Kvinne-
klinikkens direktør. I seksjon Kliniske IKT (KIKT) ivaretar de systemansvarlige og 
andre forvaltningsressurser hovedvekten av forvaltningsoppgavene for de 
regionale kliniske systemene med unntak av Partus. I klinikkene er det super-
brukere som veileder og rådgir sluttbrukerne. For DIPS er det i tillegg to res-
surspersoner for henholdsvis somatikk og psykiatri. Superbrukerne er ikke 
beskrevet som en del av forvaltningsmodellen og superbrukergruppen for DIPS 
er for tiden ikke aktiv. 
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Fagrådene har egne mandater. Aktuelle klinikker eller divisjoner samt nær-
mere spesifiserte avdelinger er representert. Saksområdene er endringer og 
nye versjoner, vurdering av nye behov, behandling av saker som skal behand-
les regionalt, opplæring mv. Møtefrekvensen er bestemt i mandatene. Klinisk 
forvaltningsråd er nylig etablert, men er så langt ikke gitt et eget mandat. 
 
Det er utarbeidet et årshjul for forvaltningen av MetaVision. Årshjulet viser 
forvaltningsaktiviteter som fagnettverks- og arbeidsgruppemøter, opplæring 
med videre. 
 
Revisjonen viser at oppgavene som normalt inngår i forvaltning av et system i 
stor grad blir utført. Det er ikke definert kvalitetsmål eller andre parametere 
som grunnlag for måling og styring av kvaliteten på forvaltningstjenestene på 
nåværende tidspunkt. 
 
Det siste året har der vært stor utskiftning av medarbeidere i DIPS forvalt-
ningen i seksjon Klinisk IKT og for øvrig, og flere stillinger har i perioder vært 
ubesatt. Dette har medført at leveransen fra forvaltningen på mange områder 
ikke har vært som ønsket. 
 

5.2.2 Vurderinger 
For å sikre en hensiktsmessig forvaltning av de regionale kliniske systemene i 
Akershus universitetssykehus HF er det av betydning at ansvar, oppgaver og 
prosesser er beskrevet i en sammenheng i et helhetlig system. Akershus uni-
versitetssykehus HF har dokumentert forvaltningen i en modell som viser 
sentrale roller og ansvarsområder. Et unntak er superbrukerne som ikke er 
definert i modellen. Videre er deler av forvaltningen dokumentert i notater og 
presentasjoner utenfor kvalitetssystemet. Like fullt er helseforetakets modell-
beskrivelse et godt utgangspunkt for å etablere en struktur for forvaltnings-
prosessene med samhandling på tvers av organisasjonsenhetene. 
 
Akershus universitetssykehus HF har for tiden ingen aktiv superbrukerordning 
for DIPS. Dette innebærer at forvaltningsfunksjonen i divisjon for diagnostikk 

og teknologi mister et bindeledd mot klinikkene for informasjonsdeling, inn-
henting av brukerbehov mv. 
 
Definerte kvalitetsmål eller styringsparametere vil gi et bedre grunnlag for å 
vurdere effekten og kvaliteten av forvaltningstjenestene. Vurderingene kan 
igjen inngå i helseforetakets prosesser for kontinuerlig forbedring. 
 

5.3 Funksjonell videreutvikling 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert prosesser for 
funksjonell videreutvikling av de regionale kliniske systemene i Helse Sør-Øst. 
Vi har undersøkt om Akershus universitetssykehus HF har etablert en rutine for 
innsamling og behandling av endringsønsker lokalt, og om denne inngår i en 
regional prosess for felles prioritering av endringsønsker. Videre er det under-
søkt om Akershus universitetssykehus HF tester nye versjoner og oppgrade-
ringer lokalt og godkjenner disse etter gitte kriterier før produksjonssetting. 
 

5.3.1 Observasjoner 
Akershus universitetssykehus HF har utarbeidet en prosedyre for behandling av 
lokale og regionale endringsønsker i DIPS. Lokalt meldes ønskene til system-
ansvarlig for DIPS enten via en felles e-post eller de kommer fra lederlinjen. De 
systemansvarlige kvalitetssikrer ønskene som godkjennes i fagrådene. Tilsva-
rende er det en rutine for Partus der forslag til endringer sendes i e-post til sys-
temansvarlig Partus. 
 
På grunn av stor saksmengde har Akershus universitetssykehus HF opprettet et 
sekretariat for DIPS fagråd. Sekretariatet skal forberede sakene for fagrådet. I 
tillegg skal sekretariatet få fullmakt til å behandle enklere saker etter gitte kri-
terier og som ikke trenger full behandling i fagrådet. 
 
Systemansvarlig registrerer lokale endringsønsker i sakssystemet Jira før 
sakene behandles regionalt. Fagrådene tar stilling til regionale saker før de 
behandles i de regionale nettverkene. De systemansvarlige deltar på vegne av 
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Akershus universitetssykehus HF i de regionale nettverkene der endringsøns-
kene prioriteres. 
 
Sykehuspartner HF tilrettelegger for test av nye versjoner og oppgraderinger. 
Akershus universitetssykehus HF har ansvar for lokal akseptansetest. System-
ansvarlig organiserer og tilrettelegger for test lokalt. Universitetssykehuset 
opplyser at de har et godt testmiljø og gode testverktøy for DIPS. Nye versjo-
ner av Partus testes i en regional fellessesjon før lokal akseptansetest. Syste-
meier har ansvar for å godkjenne akseptansetest før produksjonssetting på 
helseforetaket. 
 

5.3.2 Vurderinger 
Den lokale prosessen for funksjonell videreutvikling skal sikre at brukere kan 
gi innspill til forbedringer, slik at de regionale kliniske systemene utvikles i 
tråd med helseforetakenes behov. De systemansvarliges kvalitetssikring av 
innspill danner et godt grunnlag for kvalitet i endringsønskene før de oversen-
des til de regionale nettverkene, og Akershus universitetssykehus HFs delta-
gelse i de regionale nettverkene gjør at helseforetakets interesser kan bli iva-
retatt. 
 

5.4 System for veiledning og opplæring 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er satt krav til kompetanse, 
og hvordan Akershus universitetssykehus HF har satt opplæring og veiledning 
av brukere og forvaltningsressurser i system. 
 

5.4.1 Observasjoner 

Det er et linjeansvar å utarbeide rutiner for opplæring slik at brukerne har til-
strekkelig kompetanse med henblikk på bruk av de kliniske systemene. 
 
Det er ikke formalisert særskilte kompetansekrav for de systemansvarlige, 
eller øvrige forvaltningsmedarbeidere i staben. Systemansvarlig for DIPS har 
lang erfaring fra en tilsvarende stilling i et annet helseforetak. Systemansvar-

lig Partus har forvaltet systemet helt siden forløperen til Partus ble implemen-
tert på helseforetaket. Systemansvarlig Partus får førstehåndskjennskap til ny 
funksjonalitet gjennom å aktivt delta i testingen av nye versjoner. 
 
Det er ikke utarbeidet oversikt over kompetansebehovet eller utarbeidet indi-
viduelle kompetanseplaner for medarbeiderne i seksjon Klinisk IKT. Akershus 
universitetssykehus HF opplyser at dette skyldes hyppige lederbytter de siste 
tre årene, samt store ressurskrevende oppgaver som standardisering EPJ og 
overføring av Kongsvinger sykehus har blitt prioritert. 
 
Stor stabilitet blant Partus superbrukere på Akershus universitetssykehus HF 
gjør at deres opplæringsbehov er begrenset. Systemleverandøren CSAM hadde 
tidligere egne superbrukerkurs, men nå tar systemansvarlig seg av eventuell 
opplæring.  
 
De systemansvarlige har ansvar for å legge til rette for nødvendig opplæring. I 
opplæringen av nyansatte jordmødre på kvinneklinikken er en halv dag satt av 
til Partus. Opplæring av legene er ikke satt i et strukturert opplegg.  
 
Alle nyansatte skal gjennom tilrettelagt opplæring ved helseforetaket. Det er 
egne, tilpassede opplæringsløp for ulike yrkesgrupper som sykepleiere og 
leger. Det gis opplæring i blant annet DIPS og MetaVision. Systemansvarlig DIPS 
har ansvar for gjennomføring av obligatorisk opplæring av nyansatte. Fra 
læringsportalen hentes statistikk for å følge opp om kursene blir gjennomført. 
Videre lager systemforvaltningen for DIPS opplæringsopplegg på bestilling fra 
avdelingene. Akershus universitetssykehus HF gir uttrykk for at det er ønskelig 
med et regionale samarbeid om opplæringsmateriell. Det er en regelmessig 
dialog mellom systemforvaltning DIPS og enheten som har ansvar for klinisk 
dokumentasjon sykepleie. 
 
I henhold til prosedyre skal effekten av opplæring og kompetanseheving evalu-
eres blant annet ved kontinuerlig oppfølging av avviksstatistikk, medarbeider-
samtaler og interne revisjoner. Systemansvarlig Partus har analysert journaler 
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for å identifisere områder med behov for forsterket opplæring. Systemansvar-
lig DIPS får jevnlig uttrekk over brukerhenvendelser fra Sykehuspartner HFs 
database. Uttrekket brukes for å analysere årsakene for brukerhenvendel-
sene. 
 

5.4.2 Vurderinger 

Kompetanse om de kliniske systemene er en forutsetning for både effektiv 
systemforvaltning og for at helseforetakene skal kunne realisere gevinster 
gjennom mer effektive og tilrettelagte arbeidsprosesser for sluttbrukerne. 
Akershus universitetssykehus HF har et system for veiledning og opplæring av 
sluttbrukerne. Det er potensiale for å utvide systemet å omfatte alle aktuelle 
yrkesgrupper som er brukere av DIPS og Partus. 
 
Dagens medarbeidere i forvaltning i seksjon Klinisk IKT synes å ha god kompe-
tanse. Kompetanseforvaltningen i seksjon Klinisk IKT er likevel uten en fast 
struktur. Inntil kompetanseutviklingen settes i system er det derfor en latent 
risiko for at seksjonens kompetanseprofil ikke videreutvikles for å møte frem-
tidige krav.
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6. Sykehuspartner HF
6.1 Overordnet vurdering 
Revisjonen har vist at Sykehuspartner HF har etablert en hensiktsmessig for-
valtning innenfor rammene av den regionale forvaltningsmodellen for de kli-
niske systemene. Ansvaret for funksjonell videreutvikling er ivaretatt gjennom 
etablerte roller og prosesser. Sykehuspartner HF har iverksatt omorganisering 
og prosessendringer for å forbedre leveransene til helseforetakene. Sykehus-
partner HF synes å forberede seg godt for å ta imot nye systemer til regional 
forvaltning gjennom planmessig oppbygging av relevant systemkompetanse 
og tilpasning av organisasjonen til nye oppgaver. 
 
Vurderingen gjelder kun områdene som faller inn under revisjonens omfang. 
Sykehuspartner HFs øvrige ansvar for drift og teknisk forvaltning er ikke vur-
dert. 
 
Virksomhetsområdet Klinisk IKT i Sykehuspartner HF har iverksatt et omfat-
tende transformasjonsprosjekt for tjenesteleveransene. Målet er mer effek-
tive tjenester som gir større verdi for helseforetakene. Prosjektet omfatter 
rammebetingelser, leveranseoppdragsprosess, styringsinformasjon, avtale-
verk, kommunikasjon og økonomi. Etter vår vurdering er følgende forutset-
ninger viktig for at de nye prosessene skal resultere i forbedret forvaltning: 

 Tydelige regionale føringer med hensyn til ansvar, roller og oppgaver i de 
regionale forvaltningsprosessene. 

 Utforming av roller, ansvar og terminologi i Sykehuspartner HF må være 
konsistent med den regionale forvaltningsmodellen. 

 

6.2 Forvaltningsmodell 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert en hensiktsmes-
sig forvaltning av regionale kliniske systemer ved Sykehuspartner HF. I dette 
inngår at de samlede oppgavene og ansvaret er definert i et helhetlig system, 
og at den enkelte medarbeider i forvaltningen er kjent med sine oppgaver og 
sitt ansvar. 
 

6.2.1 Observasjoner 
Forvaltning av regionale kliniske systemer er en del av Sykehuspartner HFs tje-
nesteleveranser. Forvaltningens omfang og innhold er definert i tjenestebeskri-
velsene, som er en del av avtalene med helseforetakene, og i Sykehuspartner 
HFs kvalitetssystem. Ansvaret omfatter oppgraderinger, kurs- og testmiljø, 
funksjonell rådgivning og kontakt med leverandøren. 
 
I Sykehuspartner HF er ansvaret for forvaltningen av de regionale kliniske sys-
temene plassert i det nydannede virksomhetsområdet VO Kliniske IKT-tjenes-
ter. Virksomhetsområdet har seksjoner med ansvar for henholdsvis kliniske fel-
lesapplikasjoner (DIPS) og kliniske spesialistapplikasjoner (Partus og CMS). 
Begge seksjonene er overflyttet fra VO Produksjon. Seksjonene rapporterer 
månedlig på produksjonsmål, forvaltning med videre. Internt i seksjonene er 
oppgavene i forvaltningen definert, fordelt og dokumentert i ansvarsmatriser 
(HUKI). 
 
Regional tjenesteansvarlig har vært en sentral rolle i de regionale forvaltnings-
prosessene. Rollen har vært hovedkontaktpunktet mot RSKI og leverandørene 
ved behandling av feil og endringsønsker, og har deltatt i prosessen for å priori-
tere utviklingsbehov i regionen. I Sykehuspartner HFs nye rollegalleri vil de 
regionale oppgavene bli ivaretatt av rollen som tjenesteansvarlig. 
 
Sluttbrukerstøtte blir levert av det ordinære brukerstøtteapparatet i Sykehus-
partner HF, med faglig støtte av seksjonene i Kliniske IKT-tjenester med flere. 
 
VO Kliniske IKT-tjenester er i ferd med å utvikle og implementere KPI-er til 
intern rapportering. Intensjonen er at KPI-ene skal måle kvalitet på tjenestene 
og utfylle øvrig rapportering på økonomi og aktivitet. 
 

6.2.2 Vurderinger 
Sykehuspartner HF har etablert en organisasjon med fordeling av ansvar med 
definerte roller og prosesser som ivaretar helseforetakets forpliktelser i den 
regionale forvaltningsmodellen. 
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6.3 Funksjonell videreutvikling 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert prosesser for 

funksjonell videreutvikling av de regionale kliniske systemene i Helse Sør-Øst. 

Dette innebærer at Sykehuspartner HF har etablert rutiner som understøtter 

prosessene for funksjonell videreutvikling i de regionale nettverkene og RSKI. 

6.3.1 Observasjoner 
I de regionale nettverkene prioriterer helseforetakene i fellesskap ønskene 

om funksjonell videreutvikling. Sykehuspartner HF er involvert i saksbehand-

lingen som rådgiver. Sykehuspartner HF kan også på eget initiativ foreslå end-

ringer i systemene. 

Nettverkenes vedtatte endringsønsker blir til bestillinger overfor Sykehuspart-

ner HF. Bestillingene inngår i Sykehuspartner HFs årlige leveranseplan som av-

tales med Helse Sør-Øst. På vegne av foretaksgruppen håndterer Sykehus-

partner HF den videre prosessen mot systemleverandørene. De øvrige helse-

foretakene har ingen direkte formell dialog med leverandørene. 

Det er etablert rutiner for endringshåndtering. Sykehuspartner HF tilretteleg-
ger for test av nye versjoner og oppgraderinger, og forvalter test- og kursmil-
jøene. Sykehuspartner HF er ansvarlig for systemtest, mens helseforetakene 
er ansvarlig for akseptansetest. 
 
Sluttbrukernes henvendelser til Sykehuspartner HFs apparat for brukerstøtte 
kan i prinsippet analyseres for å identifisere mulige forbedringer i systemer og 
prosesser. Dette er et potensiale som i liten grad har vært utnyttet, blant 
annet fordi Sykehuspartner HFs Service Management-system ikke har vært 
konfigurert med et slikt formål. Sykehuspartner HF er i ferd med å utvikle et 
"dashboard" for oppfølging samt sette opp Service Management-databasen 
korrekt i henhold til tjenesteavtalene med helseforetakene. 
 

6.3.2 Vurderinger 
Den regionale prosessen for funksjonell videreutvikling skal sikre at systemene 
utvikles i tråd med helseforetakenes behov. Sykehuspartner HF har en tydelig 
rolle i denne prosessen. Sykehuspartner HF har etablert prosesser for regional 
saksforberedelse, for dialog med systemleverandørene og for test og imple-
mentering av nye versjoner. Sykehuspartner HFs omlegging til mer tjeneste-
orienterte leveranseprosessen vil kunne bidra til bedre kvalitet i tjenestene. 
 

6.4 System for veiledning og opplæring 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er satt krav til kompetanse, 
og hvordan Sykehuspartner HF har satt opplæring og veiledning av brukere og 
forvaltningsressurser i system. 
 

6.4.1 Observasjoner 

Sykehuspartner HF har hatt en intern kompetansekartlegging i 2018. De aktu-
elle seksjonene i VO Kliniske IKT-tjenester opplyser at de har den nødvendige 
kompetansen tilgjengelig for å løse sitt ansvar innenfor den regionale forvalt-
ningsmodellen. Ved rekruttering stilles det krav til virksomhetsforståelse og 
generell IT-kompetanse. Klinisk fagkompetanse tillegges vekt. Individuelle kom-
petanseplaner håndteres i den årlige medarbeidersamtalen. 
 
Sykehusparter HF har startet kompetansebygging på DIPS Arena, blant annet 
gjennom et samarbeid med Diakonhjemmet Sykehus som fullt ut har konver-
tert til den nye versjonen av DIPS. Videre har medarbeidere fra forvaltnings-
organisasjonen i Sykehuspartner HF vært utleid til prosjektene som har reali-
sert CMS og MetaVision. De har bistått innenfor testing og utarbeidelse av 
dokumentasjon og prosedyrer, og bygget kompetanse gjennom dette. På 
denne måten har Sykehuspartner HFs medarbeidere tilegnet seg inngående 
systemforståelse som skal videreføres i den kommende forvaltningen. Videre 
bestiller Sykehuspartner HF opplegg for ytterligere kompetanseoverføring fra 
prosjektene hvis vurderinger av kompetansebehovet viser at det er nødvendig. 
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Sykehuspartner HF har første- og andrelinje brukerstøtte for brukere på hel-
seforetakene. Sykehuspartner HF håndterer også dialogen med tredjelinje 
brukerstøtte som er hos systemleverandørene. For at førstelinje skal kunne 
løse flest mulig saker, overføres kunnskap fra andrelinje. Overføringen skjer 
gjennom hospiteringer og tilrettelagt informasjon i HP Service Manager med 
svar på vanlige spørsmål, detaljerte prosedyrer for problemløsning, generell 
informasjon om utvalgte tema eller funksjonalitet mv. 
 
Sykehuspartner HF har et undervisningstilbud rettet mot helseforetakenes 
superbrukere på Partus. Sykehuspartner HF kompenserer således noe for 
RSKIs mangler på området, jamfør avsnitt 7.3. Videre utarbeider Sykehuspart-
ner HF mer generelle e-læringskurs, og Sykehuspartner HF kan også tilby til-
rettelagt opplæring og kursing av sluttbrukere på forespørsel fra helsefore-
takene. 
 
Sykehuspartner HF har ikke en organisert opplæring av superbrukere eller 
sluttbrukere på DIPS. DIPS AS har utarbeidet e-læringskurs for DIPS som Syke-
huspartner HF gjør tilgjengelig for helseforetakene. 
 

6.4.2 Vurderinger 

For en effektiv bruk av de kliniske systemene er det nødvendig at de som for-
valter løsningene og bistår brukerne har nødvendig kompetanse. Sykehus-
partner HFs eget kompetansebehov ivaretas gjennom kompetansekartleg-
ging, rekruttering, kompetanseutvikling og kompetansedeling mellom medar-
beiderne. 
 
Det fremstår som uavklart hvilke forventninger det er til at Sykehuspartner HF 
skal bidra til gjennomføring av opplæring og tilrettelegging av undervisnings-
materiell innenfor den regionale forvaltningsmodellen. 
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7. Helse Sør-Øst RHF
7.1 Overordnet vurdering 
Revisjonen har vist at det er etablert en regional forvaltning av kliniske 
systemer som i hovedsak ivaretar plassering av ansvar og prosesser for 
videreutvikling. Det øverste regionale ansvaret har vært plassert til Forny-
ingsstyret. RSKI og de regionale fagnettverkene styrer prosessen for funk-
sjonell videreutvikling av systemene. Imidlertid har det for alle involverte 
aktører blitt stadig tydeligere at styringsmodellen for de regionale kliniske 
systemene ikke har blitt oppdatert og blitt gradvis mer irrelevant og at 
organiseringen av forvaltningen har rom for forbedringer.  
 
Styringsmodellen fra 2014 var godkjent i Fornyingsstyret. Den videre for-
maliseringen av modellen som et styringsverktøy i foretaksgruppen har 
vært utydelig. Helhet og førende premisser for alle aktører i foretaksgrup-
pen har ikke i tilstrekkelig grad blitt vektlagt i modellen. Senere endringer 
har ikke blitt innarbeidet. Dette har medført at den regionale koordine-
ringen på enkelte områder har vært mangelfull. 
 
På denne bakgrunn har det regionale helseforetaket tatt initiativ til forny-
else og forbedring av styringsmodellen. Rammene for den nye styrings-
modellen er besluttet i det regionale helseforetakets ledergruppe. Prin-
sippet for regionalt systemeierskap er endret ved at rollen gjennomgå-
ende plasseres til direktør på nivå to i det regionale helseforetaket. Regio-
nalt systemeiermøte og fagnettverk for regionalt systemansvar er forma-
lisert og etablert. Andre endringer skal implementeres i nær fremtid. RSKI 
er skilt ut fra Oslo universitetssykehus HF og plassert i det regionale 
helseforetaket. Dette tiltaket er tatt positivt imot av Sykehuspartner HF 
og de øvrige helseforetakene, og vil styrke RSKIs regionale perspektiv og 
objektivitet. 
 
Konsernrevisjonen mener at det er en riktig prioritering å videreutvikle 
den regionale forvaltningen av IKT-systemer. Forslaget til ny modell tar 
utgangspunkt i dagens situasjon og skal klargjøre roller, ansvar, definisjo-
ner og prinsipper.  Hovedtrekkene i modellen vil kunne gi grunnlag for en 

forbedret regional forvaltning. Det er imidlertid en forutsetning at prosessene 
blir innført og tatt i bruk, og at modellen etter noe tid blir evaluert og eventuelt 
justert basert på erfaringer. 
 
Samtlige helseforetak behandler alle sakene som legges fram for de regionale 
nettverkene. Dette er en omfattende og omstendelig prosess for funksjonell 
videreutvikling. Riktig nok betyr dette at alle foretakene kan være med å 
påvirke utviklingen av systemene, men prosessens innretning går også på 
bekostning av effektivitet. 
 
Regional styring, koordinering og profesjonalisering av opplæringstilbudet har i 
liten grad vært til stede. Regionalt styrt opplæring vil kunne bidra til standardi-
sering på tvers av helseforetakene og videre forebygge at lokale fortolkninger 
legger grobunn for uensartet praksis for bruk av systemene for bruk av syste-
mene. 
 

7.2 Forvaltningsmodell 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det regionale helseforetaket har 
lagt til rette for en effektiv forvaltning av regionale kliniske systemer i Helse 
Sør-Øst. I dette inngår å legge premissene for en helhetlig forvaltningsmodell 
som definerer oppgaver og ansvar til det regionale helseforetaket, helsefore-
takene og Sykehuspartner HF. I dette har vi også sett på rutinene for overleve-
ring fra prosjekt til forvaltning. 
 
I tillegg har vi undersøkt om det regionale helseforetaket internt har etablert 
en hensiktsmessig forvaltning. I dette inngår at oppgaver og ansvar er definert 
og kjent, og at den enkelte medarbeider i forvaltningen er kjent med sine opp-
gaver og sitt ansvar. 
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7.2.1 Observasjoner 
 
Rammer for den regionale forvaltningen 
"Styringssystem – styringsområde forvaltning" fra 2014 er et rammeverk 
som omfatter blant annet styringsområder, hovedlinjer og styringsstruk-
tur. Dokumentet har ikke hatt en formell forankring som et styrende 
dokument, og har ikke vært oppdatert i tråd med endringer i styrings-
struktur og forutsetninger som siden har oppstått. Dette har medført 
uklarheter i ansvarsforhold og samhandlingsmønstre i regionen. I denne 
revisjonen har det fremkommet at Sykehuspartner HF stiller spørsmål ved 
premissene for overlevering av løsninger fra RKL for drift og tekniske for-
valtning. Videre har både Vestre Viken HF og Akershus universitetssyke-
hus HF gitt uttrykk for at det et behov for å avklare helseforetakenes 
ansvar for tilrettelagt opplæring og de regionale premissene som skal leg-
ges til grunn for innretning av lokalforvaltningen. 
 
Det regionale helseforetaket har under ledelse av Teknologi og e-helse 
påbegynt en oppdatering og omarbeidelse av prinsipper, ansvarsområder 
og samhandlingsarenaer i forvaltningsmodellen. Dette blir omtalt som en 
ny forvaltningsmodell. Helse Sør-Øst RHFs ledergruppe har besluttet at 
rollen som regional systemeier skal plasseres i faglinjen. Problemstillinger 
i styringsmodellen blir utredet og beskrevet, og skisser til rammeverk 
forankres i ulike regionale fora. 
 
Avdeling Teknologi og e-helse sendte i juni 2019 et dokument for sty-
ringsområde forvaltning i IKT-styringssystem for Helse Sør-Øst til høring. I 
dokumentet framkommer det at det skal det ligge et sett prinsipper til 
grunn for forvaltningen. Forvaltningen er strukturert i to lag, et lag for 
overordnet styring ("governance") og et lag for operasjonelle prosesser 
("management"). I dokumentutkastet er rollene og foraene som inngår i 
forvaltningen beskrevet. Rollene og foraene er gitt mandater med angi-
velse av rapporteringslinje, ansvar og myndighet. 
 

Dagens forvaltning av de regionale kliniske systemene er sentrert om applika-
sjonene. Avdeling Teknologi og e-helse har en ambisjon om å gjøre forvalt-
ningsprosessene mer prosessorientert, dels fordi det anses for å være interna-
sjonal beste praksis og dels for å understøtte den regionale IKT-strategien og 
den regionale utviklingsplanen. Det vil si at arbeidsprosessene er førende for 
hva som skal prioriteres av funksjonell utvikling. Prioriteringene skal være hel-
hetlige hvor henholdsvis volum, kompleksitet og forbedringer i arbeidsproses-
sene er avgjørende. 
 
Organisering av forvaltningen i det regionale helseforetaket 
Avdeling Teknologi og e-helse ved enhet e-helse har ansvar for forvaltningen av 
de regionale kliniske løsningene internt i det regionale helseforetaket. I enhe-
ten er det funksjonen Regionalt senter for klinisk IKT (RSKI) som utfører de ope-
rative oppgavene i forvaltningen. 
 
RSKI ble opprettet i 2015 og ble virksomhetsoverført fra Oslo universitetssyke-
hus 1. mars 2019. RSKI har fått et regionalt ansvar for å koordinere og legge til 
rette for funksjonell utvikling av de regionale kliniske systemene. Gjeldende 
styringsmål skriver seg tilbake til et tildelingsbrev fra 2017. 
 
RSKI har siden oppstarten forvaltet DIPS og Partus. To nye regionale systemer 
(CMS og MetaVision) er produksjonssatt i flere helseforetak og har inntil videre 
vært forvaltet i programmet for regional klinisk løsning (RKL). Systemene blir i 
løpet av 2019 overført fra RKL til RSKI for forvaltning. 
 
Det regionale helseforetaket har utarbeidet en prosedyre som skal ligge til 
grunn for overlevering av IKT-systemer fra prosjektene i RKL til regional forvalt-
ning. Fra overleveringsprosessen starter opp til den er ferdigstilt i alle helse-
foretak, kan det gå flere år. Hvilke kriterier som skal legges grunn for å bes-
temme når forvaltningen skal overleveres til RSKI, går ikke tydelige fram i 
framlagt dokumentasjon eller av intervjuer. 
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Regionale fagnettverk er samarbeidsorgan for endring og forbedring av 
arbeidsprosesser. Nettverkene prioriterer og beslutter utvikling av 
funksjonalitet i de regionale systemene. Alle regionens helseforetak 
deltar i nettverkene og RSKI styrer saksbehandlingen. Nettverkene har to 
nivåer, et besluttende fagnettverk med en eller flere saksbehandlende 
nettverksgrupper.  
 

7.2.2 Vurderinger 
Som grunnlag for en effektiv regional forvaltning bør det foreligge en hel-
hetlig og oppdatert modell som tydelig viser roller, ansvar, forutsetninger 
mv. Formell forankring og tydelig eierskap vil bidra til at premissene for 
regionale forvaltning får legitimitet og autoritet. 
 
Den regionale forvaltningsmodellen er fra 2014, har siden ikke vært 
oppdatert og har manglet en tydelig formell forankring. Dette har skapt 
grobunn for usikkerhet rundt premissene for forvaltningen og kan nok til 
dels forklare uklarheter i blant annet grensesnittet mellom RKL, RSKI og 
Sykehuspartner HF. Et initiativ til å oppdatere av forvaltningsmodellen ble 
tatt i 2016 og dette ble etter hvert satt inn i en større sammenheng med 
evaluering av de regionale utviklingsprogrammene og -prosjektene. 
 
Oppdateringen av forvaltningsmodellen som nå pågår vil presumptivt gi 
tydeligere premisser for alle involverte aktører. Helseforetakene vil videre 
få tydeligere rammer når de skal innrette sin organisasjon og sine proses-
ser for lokal forvaltning av regionale systemer. I denne forbindelse er det 
viktig å definere modellens omfang og avgrensninger og at forvaltnings-
prosessene har et regionalt perspektiv. Mandatene for regional system-
eier, regional systemansvarlig med tilhørende fora skal forankres i fore-
taksgruppen og fremlegges for ledermøtet i det regionale helseforetaket 
for godkjennelse. Det er viktig at også øvrige elementer i forvaltnings-
modellen på tilsvarende vis gis tilstrekkelig formell godkjennelse. 
 

For å få en smidig overlevering av forvaltningen fra prosjekt til de permanente 
forvaltningsprosessene, er det nødvendig å starte planleggingen tidlig i system-
utviklingen. Både innhold og innretning må avklares slik at mottagende enhet 
RSKI kan planlegge og tilrettelegge for nødvendig kapasitet, kompetanse, ruti-
ner og finansiering før de overtar forvaltningen. Usikkerhet knyttet til overleve-
ringstidspunkt og finansering kan føre til at RSKI ikke får forberedt seg tilstrek-
kelig. Forvaltning som ikke er overlevert etter at løsningen er satt i produksjon, 
må finne sted i prosjektet som en provisorisk løsning.  
 

7.3 Funksjonell videreutvikling 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert prosesser for 

funksjonell videreutvikling av de regionale kliniske systemene i Helse Sør-Øst. 

Dette innebærer at Sykehuspartner HF har etablert rutiner som understøtter 

prosessene for funksjonell videreutvikling i de regionale nettverkene og RSKI. 

7.3.1 Observasjoner 

Som pådriver og rådgiver for kontinuerlig forbedring og gevinstrealisering er 
fagnettverkene opprettet av Helse Sør-Øst. Nettverkene er gitt regionale man-
dater og er beslutningspunktet for hva som skal prioriteres i videreutviklingen. 
Nettverkene er sammensatt av representanter fra alle helseforetakene. På sine 
nettsider har RSKI gjort relevant informasjon tilgjengelig. 
 
Det er nettverk på to nivåer - fagnettverk og nettverksgrupper. Fagnettverkene 
beslutter prioritering av funksjonell videreutvikling innenfor rammene av de 
rådende kjøps- og vedlikeholdsavtalene. Konsensus skal ligge til grunn for vide-
reutvikling. Ved eventuelt manglende konsensus har saker etter den gamle 
modellen kunnet eskaleres til møtet mellom de administrerende direktørene. I 
den nye modellen er det foreslått at det regionale systemeiermøtet fungerer 
som eskaleringspunkt for fagnettverkene. Nettverksgruppene er nettverk med 
spisskompetanse på avgrensede områder og skal utrede saker og gi sin anbefa-
ling til fagnettverkene. 
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RSKI har ansvar for å drive prosessen i nettverkene. Gjennom nettverkene 
kommer innspill til funksjonell videreutvikling fra regionens helseforetak, 
systemleverandørene og RSKI. RSKI er med på å forberede beslutnings-
sakene og viderefører nettverkenes beslutninger som bestillinger til Syke-
huspartner HF. Til saksbehandling brukes verktøyet Jira. Alle helsefore-
takene skal behandle samtlige saker, men det foreligger ikke felles regio-
nale vurderingskriterier. Hvis saksomfanget er stort, eventuelt med 
mange innspill, kan saksbehandlingstiden strekke seg over flere måneder. 
 

7.3.2 Vurderinger 
Nettverkene legger til rette for at alle helseforetakene tar del i beslut-
ningene om funksjonell videreutvikling. Tilslutning fra alle helsefore-
takene gjør at foretaksgruppen kan føre en samlet dialog inn mot leve-
randøren. RSKI håndterer sitt ansvar for saksprosessen og tilrettelegger 
for funksjonell videreutvikling i tråd med sitt mandat. 
 
Det er mange nettverk med mange representanter. Alle saker, uavhengig 
av omfang og kompleksitet, behandles etter samme prosess. Dette inne-
bærer at mye tid medgår til behandling og prioritering av endringsøns-
kene. Det kan være tjenlig å differensiere mellom sakene for å få større 
effektivitet i saksbehandlingen. De mest sammensatte sakene med stor 
innvirkning på virksomhetenes arbeidsprosesser, kan gis en omfattende 
behandling. Saker med mindre konsekvenser kan gis en forenklet 
behandling. I styringsdokumentet som nå er ute til høring, nedfelles det 
som et prinsipp at faste regler etableres der det er mulig, for å unngå 
unødvendig saksbehandling. 
 
Alle endringsønskene skal behandles av samtlige helseforetak. Fraværet 
av et felles regionalt kriteriesett som grunnlag for vurderingene, gir risiko 
for at helseforetakene legger ulike kriterier til grunn for sine vurderinger. 
 

7.3 System for veiledning og opplæring 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er satt krav til kompetanse, 
og hvordan RSKI har satt opplæring og veiledning av brukere og forvaltnings-
ressurser i system. 
 

7.3.1 Opplæring og veiledning 

RSKI har i henhold til sitt oppdrag ansvar for regional tilrettelegging av opplæ-
ring. Enhet e-helse oppgir at dette har blitt nedprioritert og i liten grad utført 
på grunn av manglende budsjettdekning og kapasitet. RSKI ønsker å begrense 
seg til å koordinere og styre opplæringstilbudet. Selve utformingen og tilrette-
leggingen kunne da eventuelt legges til Sykehuspartner HF. I tråd med dette 
har RSKI ved et tilfelle benyttet seg av HRØR i Sykehuspartner HF til å utforme 
e-læringskurs. I styringsdokumentet som nå er ute på høring er ansvaret for ko-
ordinering av opplæring og opplæringsmateriell plassert hos rollen regional 
systemansvarlig. 
 
Konsernrevisjonens inntrykk er at RSKIs systemansvarlige har relevant kompe-
tanse innenfor sine ansvarsområder. De har erfaring innenfor området fra sine 
tidligere arbeidsgivere i tillegg til klinisk fagkompetanse. Medarbeidere i RSKI 
har ikke hatt individuelle kompetanseplaner. Etter overføringen av medarbei-
derne til det regionale helseforetaket er det gjennomført en enkel kompetan-
sekartlegging og diskutert kompetansehevende tiltak. I tillegg pågår en mer 
detaljert kompetanseprofilering. RSKI har så langt ikke etablert tilstrekkelig og 
relevant forvaltningskompetanse for CMS og MetaVision. Kompetansebehovet 
for overgang til en mer prosessorientert forvaltning er ikke kartlagt. 
 

7.3.2 Vurderinger 

Fravær av kompetanseplanlegging i RSKI har svekket utviklingen av kompe-
tanse som skal dekke både enhetens nåværende og fremtidige behov. Medar-
beiderne arbeider i skjæringspunktet mellom fagene medisin, informatikk og 
økonomi. Individuelle kompetanseplaner er nødvendig for å utvikle kompetan-
sen til den enkelte medarbeider slik at enheten samlet sett har den nødvendige 
kompetansen for oppfylle sitt ansvar. Den pågående kompetansekartleggingen 
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og -profileringen er en forutsetning for at funksjonens samlede kompe-
tanse skal kunne tilpasses behovet. 
 
Gevinstene fra utviklingen av de regionale systemene realiseres gjennom 
bedre og mer effektive arbeidsprosesser i helseforetakene. Dette krever 
god opplæring slik at helsepersonellet har nødvendige kunnskaper om og 
ferdigheter i systemene. RSKI har ikke vært i stand til å fylle sitt ansvar for 
regional tilrettelegging for opplæring. Sykehuspartner HF og helsefore-
takene har til dels kompensert for manglende regional tilrettelegging for 
opplæring. Sykehuspartner HF tilbyr opplæring innenfor noen områder og 
helseforetakene har noe intern opplæring. 
 
En regional styring og koordinering av opplæring vil være effektivt med 
tanke på at samme opplæringsmateriellet kan tilbys og gjenbrukes på alle 
helseforetak. I tilfellet DIPS har foretaksgruppen sytti tusen brukere. 
Videre vil dette kunne understøtte standardisering av arbeidsprosessene 
på tvers av helseforetakene. 
 
Opplæring av sluttbrukere i de kliniske systemene krever en kombinasjon 
av fagkompetanse innenfor aktuelle IKT-systemer og helsefag. Utvikling 
av undervisningsopplegg med effektive virkemidler og differensiert 
undervisning for ulike brukergrupper, vil i tillegg fordre pedagogisk fag-
kompetanse utover det som kan forventes av hvert enkelt helseforetak. 
En regionalt samordnet opplæring kan derimot gi rom for at pedagogisk 
fagkompetanse i større grad legges til grunn i utarbeidelse av undervis-
ningsopplegg.
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Vedlegg 1
 

Tabell 1: Informasjonsgrunnlag 

Dokumentasjon 
HSØ: IKT Styringssystem Forvaltning 2014 Ahus: Lokalt fagråd Regional kurve og medikasjon (kvalitetshåndboken) 

HSØ: IKT Styringssystem Forvaltning. Utkast juni 2019 Ahus: Onkologi – Cytodose – Mandat fagråd (kvalitetshåndboken) 

HSØ: Regional IKT-forvaltning. Ledergruppesak 27. mars 2019 Ahus: Oversikt over undervisning MetaVision 2018-2019 

HSØ: Overlevering fra prosjekt til regional forvaltning. Veiledning samt til-

hørende dokumenter 
VV: Introduksjonssystem for nye medarbeidere. Prosedyre. 

HSØ: RSKIs hjemmesider med informasjon om blant annet: 

- Om Regional senter for kliniske IKT-løsninger 

- Forvaltning gjennom fagnettverk 

VV: Mandat til forvaltergruppe Regional EPJ Standard. Mandat. 

Ahus: Lokal forvaltningsstruktur for kliniske IKT-løsninger VV: Regional EPJ Standard Forvaltning. Prosedyre. 

Ahus: Lokalforvaltning kliniske IKT-løsninger VV: Systemansvar DIPS. Funksjons-/stillingsbeskrivelse 

Ahus: Systemeierskap og etablering av fagråd for DIPS PAS/EPJ. Ledegruppe-

sak, 12. juni 2012. 

VV: IKT-systemeier – ansvar og oppgaver. Funksjons-/stillingsbeskri-

velse 

Ahus: DDT Kvalitetshåndbok VV: Systemansvarlig CMS. Funksjons-/stillingsbeskrivelse 

Ahus: Systemeier IKT-systemer (kvalitetshåndboken) VV: Virksomhetsplan 2018. Stabsområde Medisin og helsefag – KDS 

Ahus: Systemansvarlig IKT-systemer (kvalitetshåndboken) VV: KDS-instruktører. Oversikt 

Ahus: DIPS fagråd (kvalitetshåndboken) VV: KDS-rapport for helse VV 
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Dokumentasjon 
VV: Sjekkliste nyansatte KDS-seksjon SP: Presentasjon av Kliniske fellesapplikasjoner 

VV: Sjekkliste instruktør 
SP: Kliniske fellesapplikasjoner. Bestillinger fra RSKI. Implementere end-

ring på regional standard PAS/EPJ, juni 2018 – juni 2019 

VV: Sjekkliste sluttbruker lesetilgang SP: Prosedyre for endringshåndtering 

VV: Sjekkliste sluttbruker skrivetilgang SP: Rollebeskrivelse applikasjonsansvarlig 

VV: PLO – Sjekkliste for instruktører SP: Rollebeskrivelse tjenesteansvarlig 

VV: PLO – Sjekkliste for sluttbrukere SP: Rollebeskrivelse tjenesteutvikler 

SP: Regional tjenestebeskrivelse Partus SP: Rollebeskrivelse tjenesteporteføljeansvarlig 

SP: Regional tjenestebeskrivelse. Regional kurve og medikasjon  

SP: Regional tjenestebeskrivelse. Regional CMS kjemoterapi  

SP: Kliniske fellesapplikasjoner  

SP: Årshjul leverandørsamarbeid  

SP: Kliniske fellesapplikasjoner. Ansvarsmatrise  

SP: Tjenesteavtale DIPS  

SP: Regional tjenestebeskrivelse DIPS  

SP: Tjenestebeskrivelse DIPS  

SP: Bilag 2 – Prosessflyt HUKI-diagram  

SP: Diverse ansvarsmatriser  

SP: Mal KFA – Individuell kompetanseplan  
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Vedlegg 2
 

Tabell 2: Gjennomførte samtaler 

Dato Navn og stilling/funksjon 

31. mai 2019 Rune Simensen, HSØ. Direktør Teknologi og eHelse 

16. mai 2019 Ulf Sigurdsen, HSØ. Enhetsleder eHelse 

29. mars 2019 Andy Hyde, HSØ. Spesialrådgiver, enhet eHelse 

14. mai 2019 Hanne Lie, RSKI. Spesialrådgiver. Regional systemansvarlig Partus 

14. mai 2019 
Jorun-Iren Ulvund, RSKI. Spesialrådgiver. Regional systemansvarlig DIPS 

 

14. mai 2019 Berit Bungum, RSKI. Spesialrådgiver 

9. mai 2019 Halfdan Aass, VV. Fagdirektør. Lokal systemansvarlig kliniske systemer 

9. mai 2019 

24. mai 2019 
Cecilie Løken, VV. Direktør stab Teknologiledelse 

2. april 2019 Jan Rune Nilsen, VV. Leder avdeling Klinisk IKT 

2. april 2019 Oddveig Ballangrud, VV. Rådgiver, avdeling Klinisk IKT. DIPS forvaltning 

2. april 2019 Tone Beate Berg, VV. Rådgiver, avdeling Klinisk IKT. DIPS forvaltning 

2. april 2019 Guro Tonning, VV. Sykepleier, avdeling Kreft poliklinikk. CMS forvaltning 

2. april 2019 Hanne Thorkildsen, VV. Rådgiver, avdeling Klinisk IKT. Partus forvaltning 

2. mai 2019 Janne Pedersen, Ahus. Direktør divisjon Diagnostikk og teknologi 
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Dato Navn og stilling/funksjon 

2. mai 2019 Trine Brenna, Ahus. Leder avdeling Medisinsk teknologi og e-helse 

2. mai 2019 Monica Brenna, Ahus. Leder seksjon Klinisk IKT 

10. mai 2019 Trond Jakobsen, Ahus. Rådgiver, Klinisk MTE. Lokal systemansvarlig DIPS 

10. mai 2019 Hildegunn Faraas, Ahus. Avdelingsleder, Kvinneklinikken. Systemansvarlig Partus 

30. april 2019 
Geir Ove Staalen, SP. Direktør virksomhetsområde Kliniske IKT-tjenester 

Mette-Linn Holte, SP. Prosjektleder 

4. april 2019 
Hanne Marie Huitfeldt, SP. Seksjonsleder Kliniske spesialistapplikasjoner 

John Ottar Akselsen, SP. Seniorkonsulent Pasientnære applikasjoner 

4. april 2019 Tine Wirsching, SP. Seksjonsleder Kliniske fellesapplikasjoner 

4. april 2019 Cille Nygren, SP. Rådgiver, Kliniske fellesapplikasjoner. Tjenesteansvarlig 
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Saksfremlegg  
Avhending av boligeiendom ved Ringerike Sykehus, 
Arnegårdsveien 25, 3511 Hønefoss, gnr 44, bnr 40, 
Ringerike kommune 
  
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken HF 44/2019 28.10.2019 
 
 
 
Forslag til 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.   

 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 22. oktober 2019 
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 21. oktober 2019 
Saksbehandler:  
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Bakgrunn 
Saken gjelder avhending av boligeiendommen Arnegårdsveien 25, 3511 Hønefoss, gnr. 44, bnr. 
40, i 0605 Ringerike kommune.   
Salget er en del av budsjettforutsetningene for budsjett 2019. 
Siden eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn NOK 10 millioner, må sak om avhending i 
h.h.t. Helseforetakslovens § 31 forelegges departementet før vedtak kan fattes i helseforetakets 
foretaksmøte. Saken må derfor behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF før den behandles av 
foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 
 

Bilde fra Opak AS           
 
Saksutredning   
Eiendommenes omfang. 
 
Eiendommene omfatter boligblokk, bygget 1065 over 2 plan med, samt underetasje. Det er 14 
utleieboliger på tilsammen 794 kvm BTA. Tomtegrunn 1 222 kvm. 
 
Reguleringsmessige forhold 
 Eiendommen er i henhold til gjeldende reguleringsplan avsatt til formålet områder med boliger 
med tilhørende anlegg, og det kan bygges store bolighus (boligblokker). Utnyttingsgrad 25 % 
BYA. 
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Takst/verdivurdering  
Verdivurdering av eiendommen er utarbeidet av Opak AS, rapport datert 27. september 2018, 
verdi NOK 11 000 000,-. Siden taksten er mer enn et halvt år gammel, kan det være nødvendig å 
få taksten oppdatert. 
 
Vern  
Eiendommen er ikke vernet i Landsverneplanen for helsesektoren LVPH, og er heller ikke 
omfattet av lokalt vern.  
 
Personalmessige forhold  
Eiendommen er leid ut til ansatte i Vestre Viken. Ved avhending skal det inngås avtale om 
tilbakeleie av et tilstrekkelig antall boliger for ansatte ved Ringerike sykehus, alternativt at det 
skaffes tilsvarende boliger annet sted i området. 
 
Administrerende direktørs vurderinger   
Salget av eiendommen er i tråd med Helse Sør-Øst RHF sin målsetting om å effektivisere 
arealbruken og tjenesteproduksjonen i foretaksgruppen.  
 
Ut fra ovenstående anbefaler administrerende direktør at Vestre Viken HF sin eiendom i 
Arnegårdsveien 25 selges og legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og 
forskrifter, samt avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst.   
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Verdivurdering 
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ID 282  

Oppdrag Taksering av eiendom ved Ringerike sykehus 
Bygningstype Helsebygning 
Oppdragsadresse Arnegårdsveien 25, 3511 Hønefoss 
Matrikkelnummer 44/40, 3511 Hønefoss 
Hjemmelshaver Ringerike Sykehus HF 
  

 

Mandat 

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

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

boligblokk med 14 enheter. 

 

Arnegårdsveien 25 skal takseres slik den er.  

 

 

Dokumenter/opplysninger 

Følgende dokumenter er overlevert fra Paul Egil Hubred 25.09.18: 

Scannet arealoversikt av Arnegårdsveien 25: SKM_C364e18092515200.pdf 

 

Vi har i tillegg innhentet følgende opplysninger: 

Eiendomsinformasjon fra Nordeca Insight. 

 

Befaringen:  

Befaringsdato 24.09.18 

Fra oppdragsgiver Paul Egil Hubred 

Fra OPAK Christian Kleivene og Thomas R. Johannesen 

Ikke besiktiget 11 leiligheter 

Enkelte mindre rom 
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Verdi- og Leievurdering / Mal nr. 40 Versjon A 15.07.2014  
 

Forutsetninger 

Verdivurderingen er basert på følgende forutsetninger: 

 Ikke kontrollert om det er miljøfarlige stoffer i grunn eller bygninger 

 Forurensninger er selgers ansvar 

 Ikke kontrollert om det er tinglyste servitutter eller ledningsnett i grunn 

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

 Ikke kontrollert fundamentering 

 Ikke foretatt vedlikeholds- og tilstandsvurdering av bygg og tekniske anlegg 

 Ikke besiktiget rom har tilsvarende standard 

 

 

Beliggenhet 

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

 
Arnegårdsveien 25 

 

Offentlig transport 

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

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

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

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

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

videre går tog til Oslo S på 10 minutter. 

 

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

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

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

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

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

Kommuneplan  

 
Utsnitt av gjeldende kommuneplankart 
 

 
Utsnitt av forslag til kommuneplanens 
arealdel 2018-2030 

 

Planområde 

 

Ringerike 

Tidsperiode 

 

2007-2019 

Vedtaksdato 

 

11.11.08 

Formål for vurdert 
eiendom 

 

Bolig (boligblokk) 

Kommentar
  

Arnegårdsveien 25 er avsatt til 
boligformål 

 

 

 

 

Reguleringsplan 

Planområde Sykehusområdet (nr. 283-1) 
 

 
Utsnitt av reguleringskartet, hvor 
eiendommene er markert med blå sirkel. 

 
 
 

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

Formål for vurdert 
eiendom 
 

Bolig 

Grad av utnytting BYA=25% 
 

Reguleringsforhold I område BB-3 kan det bygges store 
bolighus (boligblokker) 
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Tomten 

Areal iht. Nordeca Insight, m² 1 222 
 

 
44/40  

Areal i denne vurderingen, m² 1 222 
 

Antall parkeringsplasser ute Stort felles 
parkeringsareal for BB-
1, 2 og 3 bak bygget 
 

Antall parkeringsplasser inne 
 

2 stykker innenfor 
eiendomsgrensen. 
 

 
Tomten heller mellom 4-11 grader mot sørvest ifølge NVE 
bratthetskart. Den er opparbeidet med gressplen og 
variert vegetasjon. Deler av tomten er opparbeidet med 
kjøreareal. 
 

Bebyggelse 

Innledning 

Type bygg :  Boligblokk 

Etasjer :  2 etasjer + u. etasje 

Byggeår :  1965  

 

Skjønnsmessig vurdering av standard 

 Høy Middels Lav 

Bygg inne   x 

Bygg ute   x 

Opparbeidet tomt  x  

Kommentar Bygningene har gjennomgående enkel og utidsmessig standard i 

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

oppdriftsventilasjon, hovedsakelig opprinnelig kjøkken og bad. 

Innvendig er det malte overflater av puss. Gulv er belagt med ulike 

typer belegg.  

 

Arealoversikt 

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

Adresse BTA BRA Eksklusivt leieareal 
Arnegårdsveien 25 794 750 384 

SUM 794 750 384 
 

BTA = brutto gulvareal og BRA = bruksareal). 

Eksklusivt leieareal er basert på oversendte tegninger. I henhold til oversendte tegninger er det 2 

leiligheter á 26 m2, 4 á 23 m2 og 8 á 30 m2. Det tilsvarer 384 m2 totalt. Arealene er ikke kontrollert 

på stedet. 
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Beskrivelse av bygg og arealer 

Grunnmur er utformet i plasstøpt betong, bærekonstruksjon i betong, yttervegger er uformet med 

en blanding av bindingsverkvegger kledt med liggende panel og teglsteinsforblending.  

 

Underetasjen bestod av 2 ettroms-leiligheter (U0101 og U0101) på ca. 26 m2 med stue/soverom, 

kjøkken og bad. Resten av arealet bestod av et trapperom, en del boder (28 stykker iht. oversendte 

tegninger), et tidligere bomberom som brukes som lager, vaskerom og et teknisk-/fyrrom i kjeller. I 

det tekniske rommet var varmesentralen for vannbåren varme/fjernvarme. 

 

I første etasje var det seks leiligheter (H0101-H0106): hvorav H0101 og H0104 ifølge tegningene er 

ca. 23 m2, H0102, H0103, H0105 og H0106 er ca. 30 m. Vi befarte H0101, som hadde tilsvarende 

standard som de øvrige befarte leilighetene. Eldre kjøkkeninnredning. 

 

Andre etasje var bygd opp tilsvarende som første etasje med seks leiligheter (H0201-H0206). Vi 

befarte leilighet H0204 og H0206. Leilighet H0206 bestod av stue, lite soverom atskilt med tynn 

plate, kjøkken, bad og balkong. Det meste så ut til å være fra byggeår. Kjøkken hadde en 

frittstående komfyr, oppvaskkum i stål, ikke opplegg for oppvaskmaskin og naturlig ventilasjon. 

Gulvbelegg, vi antar etasjeskillere i betong, utvendig vegger var malt puss, innvendig vegger var 

mest sannsynlig tegl. Vi registrerte tegn til fuktskader på badet og baderoms røden, antakelig på 

grunn av dårlig ventilasjon. Leilighet H0204 tilsvarende standard som H0206, uten lite soverom, 

antydning til svertesopp, fuktskader på dør.  

 

Effektivitet 

Underetasjen i Arnegårdsveien 25 består av ca. 2/3 fellesarealer. Dette arealet er delvis under 

bakkenivå og kunne vært utnyttet som forlengelse av eksisterende leiligheter (forutsatt at det er 

teknisk gjennomførbart) eller etablering av nye (sokkel)leiligheter. Øvrige etasjer består kun av 

trapperom som fellesareal og høy utnyttelse for leiligheter. Leilighetene har gode planløsninger 

med romslig stue, effektive bad og kjøkken.  

 

Fleksibilitet 

I Arnegårdsveien 25 er det 8 endeleiligheter (fordelt på første og andreetasje), med ca. 4-7 m2 

større stue enn øvrige og et ekstra vindu. Dermed er det muligheter for å lage et mindre soverom i 

stuen og etablere 2-romleiligheter. I H0206 som vi befarte var det allerede satt inn en lettvegg. 

Alternativt kan kjøkkenrommet omgjøres til soverom ved at det etableres en åpen kjøkken-stue-

løsning. På leiemarkedet vil dette kunne gi noe høyere leieverdi. Eksempelvis ser vi at Campus 

Ringerike Studentboliger «Luna» leier ut Hybelleilighet på 27 m2 for kr. 5 480,- per måned og 2-

roms leilighet på 34 m2 for kr. 7 650,-. Her er det også en størrelsesforskjell på leilighetene, men 

sistnevnte har høyere leiepris per m2. 

 

EKSISTERENDE LEIEFORHOLD  

Leietakeroversikt  

Ifølge omviser benyttes eiendommene til kortidsutleie for helsepersonell.  
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Markedsforhold  

Markedsundersøkelse av leieobjekter på Finn.no 

Det er undersøkt utleiers prisforventninger over ledige eiendommer i Hønefoss:  

Adresse : Arnegårdsveien 23 

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

2496&fks=129602496 

Type areal : Leilighet 

Størrelse : 40 

Dato : 25.09.18 

Pris/leie/annet per m² : 6 900 

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

 

Adresse : Arnegårdsveien 21 

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

1112&fks=127181112 

Type areal : Hybelleilighet 

Størrelse : 22 

Dato : 25.09.18 

Pris/leie/annet per m² : 4 490 

Kommentar : Hybelleilighet i naboblokken med oppussede overflater, 2 etg. 

 

Adresse : Konglefaret 33 

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

2332&fks=129662332 

Type areal : Rom i bofellesskap 

Størrelse : 7 

Dato : 25.09.18 

Pris/leie/annet per m² : 4 120 

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

 

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

Arnegårdsveien 21 - 23 

Konglefaret 33 
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En annen relevant referanse er Campus Ringerike Studentboliger som ligger 1 km nordøst for den vurderte 

eiendommen. Her leies ut hybler med eget bad og kjøkken 18 og 27 m2 for henholdsvis kr. 5 170 og 5 480,-  

 

Definisjon av markedsleie  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Markedsleie for de vurderte eiendommene 

Basert på markedsundersøkelsen leies hybelleiligheter i tilsvarende størrelser m2 ut for ca. kr. 4 500 

- 5 500 per mnd. Vi vurderer at standarden på leilighetene i den vurderte eiendommen er lavere 

enn referansene.  

 

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

Leieobjekt Leie per måned Enheter Leie pr. år

kr

Hybelleilighet á ca. 20 kvm 4 100 2 98 400                         

Hybelleilighet á ca. 22 kvm 4 300 4 206 400                       

Hybelleilighet á ca. 27 kvm 4 600 8 441 600                       

Sum totalt 14 746 400                       

 

Avkastningsverdi  

Brutto årlig leie   

Det er lagt til grunn følgende årlig leie:  

Markedsleie ledige lokaler totalt, kr: 746 400 

 

Arealledighet 

Arealledigheten i bysentrale områder er vanligvis 4 – 6 % og 8-12 % i mer perifere strøk. 

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

Arealledighet, % :  5 

 

Vi vurderer at vi befinner oss i et sentralt område, men ikke bysentralt. Det kan medføre perioder 

med ledighet mellom uteleieforholdene.  

 

Eierkostnader 

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

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

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

100,- pr m² BTA/år for lagerbygg/kombibygg.  
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Innenfor eget areal dekker leietaker egne kostnader til energi, rengjøring, renovasjon, service og 

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

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

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

leiekontrakter påvirker også eierkostnadene oppover. 

 

For denne eiendommen er årlige eierkostnader vurdert til: 

Årlige eierkostnader, kr/m² BTA :  200 

 

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

med vedlikehold og utskiftning.  

 

Netto årlig leie 

Netto årlig leie er vurdert til, basert på markedsleie for ledige lokaler:  

 

Brutto årlig leie kr. 746400

Antatt arealledighet / leiesvikt i % 5 kr. 37 320

Redusert brutto leie kr. 709 080

Antatte eierkostnader      kr./m²/år: 200 m²: 794 kr. 158 800

Årlig festeavgift:  kr/år kr.

Netto årlig leie kr. 550 280
 

Kapitaliseringsrente 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

statlig leietaker med lang leiekontrakt og sikre leieinntekter. 

 

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

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

Men dette endres fort ved markedssvingninger.  

 

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

Kapitaliseringsrente, % :  5 

 

Avkastningsverdi 

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

eiendommen slik den fremsto som et selvstendig omsetningsobjekt. Ved vurderingen er det tatt 
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hensyn til eiendommens beliggenhet og tomt, bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige stand, 

samt bygningens effektivitet. 

 

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

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

Driftskostnader er også vurdert. 

 

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

kr. 550 280 x 100                 : 5,00            = kr 11 005 600    

 

 

Følsomhetsanalyse ved alternative avkastningskrav 

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

550 280 5,50 10 005 091

550 280 5,25 10 481 524

550 280 5,00 11 005 600

550 280 4,75 11 584 842

550 280 4,50 12 228 444

 

 

Salgsverdi  

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

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

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

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

 

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

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

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

vurdert.  

 

Eiendommens salgsverdi, slik den befant seg ved befaringen og ledig for kjøper er vurdert til: 

 

SALGSVERDI KR 11 000 000 

 

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

11 000 000 750 14 667

 

 

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

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

kr. 49 000 000 i 2014. Ifølge bygginformasjon på Nordeca Insight er summen av bygningsmassen 

3 573 m2 BRA. Det tilsvarer kr. 13 714,- per m2 BRA. 
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Verdi solgt som seksjonerte boliger 

Ifølge Krogsveen ligger gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Ringerike på kr. 29 400,- (Alle boligtyper).   

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

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

26 279,- for småhus. Krogsveen oppgir en prisendring de siste 4 kvartaler på 6,6%. Dersom vi 

benytter Krogsveens vekstfaktor vil SSBs gjennomsnittspriser for blokkleiligheter i dag vær ca. kr. 

39 186,- per m2.   

 

Ved seksjonering og salg av leilighetene i bygget antas det at leilighetene kan selger til en høyere 

pris per m2 BRA. Under besiktigelsen foregikk det rehabiliteringsarbeid på rekkehuset 

Arnegårdsveien 9A, B og C (44/101). Bygget består ifølge Nordeca Insight av 3 seksjoner på samlet 

260 m2 BRA. Seksjon 1 og 2 ble solgt samlet for kr. 4 450 000,- og seksjon 3 for kr. 2 000 000,- i 

2018, totalt kr. 6 450 000,-. Det tilsvarer kr. 24 807,- per m2 BRA.  

 

Det fremgår av Nordeca Insight at disse boenhetene er seksjonert, men vi har ikke kunnskap om 

standarden. Dersom vi forutsetter samme salgspris per m2 BRA som Arnegårdsveien 9 A-C, tilsvarer 

det en verdi for bygget seksjonert ca. kr 9 500 000,-. Denne verdien blir lavere enn salgsverdien 

basert på kapitalisert nettoleieinntekt, fordi av 750 m2 BRA har vi målt opp at det er 384 m2 som er 

salgbart leilighetsareal. 

 

 

 

Oslo, 28.09.2018 

 

For OPAK 

 

 

Christian Kleivene                                                                                             Thomas R. Johannesen 

Eiendomsrådgiver  Takstmann/eiendomsrådgiver 

 

 

 Egenkontroll  Sidemannskontroll ☐ Overordnet kontroll 

 28.09.2018  CK og TRJ  28.09.2018 ØD  Dato Initialer 

 

 

 

Distribuert til: 

Vestre Viken HF v/ Bo Vegard Bording Grøtvedt 

 



 

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 45/2019 28.10. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 21. oktober 2019 
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 17.10. 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 
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Webadresse:   www.vestreviken.no  
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Bakgrunn  
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
 
 
 
Saksutredning  

1. Brukerutvalg – referat 14. oktober 
Viser til vedlegg 1 
 

2. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 17. oktober 
Viser til vedlegg 2 

 
3. Styrets arbeid 2019 – oversikt pr oktober 

Viser til vedlegg 3 
 
 

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

1. Brukerutvalg – referat 14. oktober 
2. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 17. oktober 
3. Styrets arbeid 2019 – oversikt pr oktober 
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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 eksterne:  

Pasientombud Anne Lene Egeland 
Arnesen og seniorrådgiver Marianne 
Thorrud 

Fra administrasjonen: 

Fagsjef Halfdan Aas 

Spesialrådgiver Solveig R. Tørstad 

Avdelingsleder Christine Furuholmen 

Spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen 
(sekretær) 

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

Referent: Jens Kristian Jebsen Forfall: Elisabeth Kaasa, Cecilie Bråthen og Inger 
Marie Andersen 

 
Agenda                                                        
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ok. 
  Godkjenning av referat fra møtet 9. september 2019 

Grete ønsket at hennes forespørsler angående språk i epikrise, henvisningspraksis 
og innsyn i journal tas inn i referatet. 
Torunn ba om at hennes arbeid med poster for pasientsikkerhetsuka tas inn i 
referatet. 
For øvrig godkjennes referatet. 

Nye saker 
41/19 Pasientsikkerhetsuka 

Brukerutvalget drøftet hvordan utvalget skal profilere brukerperspektivet under 
pasientsikkerhetsuka. 
 
Brukerutvalget bestemte at det var ønskelig at representanter fra Brukerutvalget sto på 
stand noen timer på hver klinikk sin «hoveddag». I tillegg ble utkast til poster 
gjennomgått. Det var enighet om at posteren burde være kort og konsis, og hver enkelt 
kan sende inn innspill til Torunn og Solveig Tørstad. 
 
Det ble også diskutert hva som bør være brukerutvalgets rolle i forbedringsarbeid. 
Utvalget vil diskutere dette nærmere i kommende møter. 
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42/19 Orientering om høring av NOU 2019:14 -Tvangsbegrensningsloven — Forslag til felles 
regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten 
v/ foretaksjurist Janne Hjelm-Gabrielsen orienterte om høringen. 
 
Janne gjorde rede for dagens regelverk og gjeldende lovverk og de overordnede 
prinsippene som ligger til grunn for de foreslåtte lovendringene. Det er blant annet 
ønskelig å samordne reglene, sikre barn og unges stilling osv. Det ble også gjort rede 
for de sentrale kjennetegnende ved begrepet tvang og de sentrale endringene som er 
foreslått når det gjelder bruk av tvang. 
 
Christine Furuholmen orienterte om foretakets arbeid med høringen som omfatter en 
rekke fagområder. Brukerutvalget vil bli ytterligere orientert og involvert i denne saken 
i neste møte. Toril Krogsund går inn i dette arbeidet fra Brukerutvalget. Brukerutvalget 
kan også levere en særskilt uttalelse. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen. 

43/19 Innsyn i journal – anmodningsskjema 
v/ Rådgiver Inger Marie Andersen 
 
Denne økten utgikk på grunn av sykdom. Brukerutvalget kommer eventuelt tilbake til 
saken. 

44/19 Forberedelse til Brukerutvalgets dialog med styret i Vestre Viken 28. oktober 
Brukerutvalget var enig om å presentere årets satsinger på sitt årlige møte med styret; 
korridorpasienter, ernæring og samvalg. Styreleder har også etterlyst Brukerutvalgets 
innspill på korridorpasienter og ventelister. I tillegg ble det blant annet tatt opp at 
fallulykker, forbedringsarbeid/kvalitetssikringsarbeid, etablering og etterlevelse av krav 
om kontaktlege, og brukermedvirkning i klinisk forskning er viktige tema som bør tas 
opp.  

45/19 Håndtering og vurdering av henvisninger i Vestre Viken 
Fagdirektør Halfdan Aas gikk igjennom regelverk og praksis knyttet til henvisninger i 
Vestre Viken. Alt i alt er Vestre Vikens praksis innenfor regelverket og det akseptable. 
Det arbeides imidlertid for å bli enda bedre når det gjelder vurdering av henvisninger 
innenfor pakkeforløp kreft. Ulike problemstillinger og typesituasjoner ble også drøftet. 
 
Halfdan presiserte for øvrig at det ikke er klare regler for språket i epikriser, bortsett fra 
at dette skal være forståelig. I utgangspunktet er også en epikrise en 
orientering/melding som er rettet mot pasientens lege. Nå som det blir større innsyn 
bør det likevel være slik at epikrisene blir skrevet på et mer folkelig og alminnelig språk. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen. 

46/19 Pasientombudet orienterer 
Pasientombud Anne-Lene Egeland Arnesen orienterte om aktuelle saker for ombudet, 
blant annet: 
 

• Kommunal psykisk helse er et fokusområde for ombudene. Ombudet har blant 
annet vært på besøk på Blakstad og opplever et godt pasientsyn. Mener 
Blakstad arbeider aktivt og godt for å sikre gode overganger til kommunal 
helsetjeneste. 

• Hatt stand på Blakstad på verdensdagen for psykisk helse. 



 
 
 

3 
 

• Det har vært klager knyttet rusbehandling TSB. Det er indikasjoner på at 
private tilbydere mener pasientene ikke er utskrivningsklare etter oppsatt 
behandlingsplan, og ber om forlengelse av oppholdet.  Det er uklart hva som er 
årsaken til dette, og det er store variasjoner i praksis. Det stilles også spørsmål 
ved om ARA som vurderingsinstans kan overprøve medisinskfaglig ansvarlig sin 
avgjørelse om at pasienten ikke er klar for utskriving men trenger lengre 
behandling og innleggelse i døgninstitusjon.  Pasient- og brukerombudet følger 
opp dette i konkrete klagesaker og overordnet dialog.  

• Eldre på poliklinikkene.  Det er mye som tyder på at avdelingene har ulik 
praksis når det gjelder bistand til pasienter som for eksempel trenger hjelp til 
toalettbesøk, eller ikke kan sitte i en stol over lengre tid mens de venter på for 
eksempel prøvesvar. Ombudet har fått opplyst at dette ikke er de ansattes 
arbeidsoppgaver og at de ikke har ressurser til den type bistand.  Det er lagt 
opp til at pårørende skal ivareta dette, men dette er ikke pårørendes plikt, og 
mange eldre har heller ikke pårørende.  Alle pasienter som befinner seg på 
sykehuset må kunne forvente hjelp til basale behov.  

• Kontaktlege. Dette er mangler ved etterlevelse av dette kravet i en rekke saker 
som ombudet blir gjort kjent med. 

• Ombudet er i dialog med Drammen DPS angående utforming av 
informasjonsmateriell til pasienter som får rett til helsehjelp, men hvor det 
etter første konsultasjon konkluderes med at det ikke er behov for videre 
utredning eller behandling, eller pasienten ikke vurderes å ha nytte av 
spesialisert helsehjelp.  Her er det noe forvirring fordi pasientene (og også 
Fylkesmannen) misforstår og oppfatter at det blir foretatt en ny 
rettighetsvurdering etter denne kartleggingstimen, men da uten klagerett som 
bare er knyttet til den første vurderingen.  Ombudet presenterte dette punktet 
under sak nr. 45/19 

47/19 Justering av mandat for Brukerutvalget 
Spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen gjorde rede for følgende endringer i mandatet: 

• Språklige endringer/forbedringer 
• Endringer i tråd med HSØ retningslinjer 
• Presisering av kompetansebehovet til brukerrepresentantene 
• Presisering av habilitetsreglene 

 
Brukerutvalget tar gjennomgangen til orientering. 

48/19 Orientering fra styremøte 
Leder av Brukerutvalget Toril Krogsund orienterte om saker fra styremøte, herunder 
blant annet 

• Klinikkvis gjennomgang av økonomisk status 
• God utvikling på ventetid i psykiatri, med unntak for barne- og 

ungdomspsykiatri 
• Korridorpasienter – det forventes at tiltak får effekt 
• Pakkeforløp kreft 
• Heltidsstillinger blir etterspurt 
• Tilgang legemidler 
• Eiendomsstrategi  
• Status nytt sykehus m.m. 
• Budsjett 2020 
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Brukerutvalget tar saken til orientering. 
49/19 Invitasjon til dagskonferanse om riktig bruk av rehabilitering 

Avdelingssjef Christine Furuholmen orienterte om at Vestre Viken og 
kommunehelsesamarbeidet inviterer til møte 6. desember. Formålet med møtet er  

• Felles forståelse av hva er rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå og 
hva er rehabilitering på kommunalt nivå 

• Ansvars- og oppgavedeling 
• Hvordan sikre spesialisert rehabilitering til dem som trenger det 
• Videre samarbeid  

 
Målgruppe er fastleger, kommuneoverleger, ledere i kommune og sykehus. 
 
Det var enighet om at Dordi og Lillemor deltar på dagskonferansen. 
 
Brukerutvalget takker for orientering. 

 Eventuelt 
Lillemor tok opp at en buss som går forbi Lerberg og Kongsberg har kjørt forbi en 
kvinne som skal på Radiumhospitalet. Heidi tar med saken til sitt møte med PHT. 
Grethe tok også opp om det skulle vært pasienttransport med buss fra Drammen til 
Ringerike sykehus. 
 
Elisabeth viste til at det kommer en nettside der man kan bli med i kliniske 
forskningsprosjekter i utlandet.  
 
Toril gav også tilbakemelding om at hun var blitt orientert fra klinikkdirektør om 
mediesak om brudd på arbeidsmiljøloven i PHR. 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Vestre Viken HF, Drammen 

Dato: 17. oktober 2019 

Tidspunkt: Kl 09:15-15:30 

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

    

Svein I. Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard    

Bushra Ishaq    

Vibeke Limi    

Einar Lunde    

Geir Nilsen    

Lasse Sølvberg  

Sigrun E. Vågeng    

 

Fra brukerutvalget møtte: 

    

Rune Kløvtveit    

Nina Roland    

 

Fra administrasjonen deltok: 

 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Eierdirektør Tore Robertsen 

Viseadministrerende direktør Jan Frich, konserndirektør Atle Brynestad, økonomidirektør 
Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og 
kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og konsernrevisor Espen Anderssen 
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Saker som ble behandlet: 

 
 

080-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

081-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. september 2019 

 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 19. september 2019 godkjennes. 
 
 
 

082-2019 Virksomhetsrapport for andre tertial 2019 

 

Oppsummering 

Virksomhetsrapporten per andre tertial 2019 omhandler status for styringsmålene 2019 for 
drift. I tillegg inneholder rapporten risikovurdering med tilhørende tiltaksliste. Videre er 
temaene «Oppfølging av regional utviklingsplan Helse Sør-Øst» og «ForBedring – undersøkelse 
for kartlegging av arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS» omtalt i eget kapittel. Vedlagt 
tertialrapporten følger en tabell med vurdering av status for oppfølging av oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet per første halvår 2019. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret var fornøyd med formen på den fremlagte tertialrapporten. Ved senere risikovurderinger 
ber styret om at det vurderes ytterligere tiltak der restrisiko er høy. Et samlet styre tar 
protokolltilførselen til de ansattevalgte til orientering og viser i den forbindelse til styrets 
innspill til statsbudsjett 2020 (jf styresak 103-2018) hvor tilsvarende synspunkter blir 
kommentert. 
 
Styret var fornøyd med fremstillingen av risikovurderingen. Styret viste til at måloppnåelsen for 
ventetid og pakkeforløp kreft fortsatt er utfordrende. Videre konstaterte styret at den 
økonomiske utviklingen er positiv, men gjentar bekymringen for utviklingen i Oslo 
universitetssykehus HF. 
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I forbindelse med at styret får fremlagt evalueringen av nytt østfoldsykehus er det ønskelig at 
metoden for beregning av kapasitetsbehov i sykehuset evalueres. 
 
Administrerende direktør viste til vedlegg 3 - halvårsrapport 2019 i Helse Sør-Øst RHF med 
vurdering av status for oppfølging av oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og 
styringskrav om andel enheter med «modent sikkerhetsklima». Her skal vurderingen markeres 
med gul, da det ikke er mulig å vurdere området pga. endret målemetode.  
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret ber administrerende direktør komme tilbake med vurdering av ytterligere tiltak der 
restrisiko er høy. Styret tar for øvrig virksomhetsrapport for andre tertial 2019 til etterretning. 
 
 
 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Sølvberg og Grimsgaard: 
Ansattevalgte er bekymret for om RHF’et er tildelt tilstrekkelig økonomiske rammer for å nå de politiske 
målsetningene. 
Til tross for stort fokus og omfattende tiltak for å nå kravene, rapporterer ansatte at det er svært krevende å 
gjennomføre ytterligere produktivitetsforbedring innenfor dagens organisering og rammebetingelser. Det 
anmerkes også at digitaliseringen av sektoren har ført til betydelig merarbeid og opplæringsbehov som ikke 
hensyntas i tilstrekkelig grad ved implementering og derfor medfører merbelastning på de ansatte. 
Det er behov for reorganisering og modernisering av sektoren som krever midler til investering og omstilling 
om det skal være mulig å innfri alle krav til effektivisering og kvalitetsforbedring. Hvis ikke står sektoren i 
fare for ikke å kunne rekruttere og beholde engasjerte og motiverte ansatte som er en forutsetning for å 
lykkes.  

 
 

083-2019 Status og rapportering regional IKT-prosjektportefølje per andre 
tertial 2019 

 

Oppsummering 

Denne saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det 
rapporteres på fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko for hvert prosjekt. Rapporteringen per 
prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetak som omfattes av 
prosjektet. Oppgraderinger av løsninger etter at disse er satt i drift inngår ikke i rapporteringen. 
Dersom det er behov for vesentlig utviklingsarbeid før løsningen er satt i drift, og som krever økt 
kostnadsramme, vil det bli fremlagt sak for styret om dette. Rapporteringen vil da bli tilpasset ny 
styrevedtatt kostnadsramme. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret var fornøyd med formen på den fremlagte tertialrapporten. Styret ønsker at det i senere 
rapporter også omtales hvordan nye IKT-systemer virker der de tas i bruk. For regional kurve- 
og medikasjonsløsning ønsker styret mer informasjon om løsningen og hva som gjøres av 
forbedringstiltak både overfor leverandør og brukere. 
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Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar status per andre tertial 2019 for gjennomføringen av de styregodkjente prosjektene i 
regional IKT-prosjektportefølje til etterretning. 
 
 
 

084-2019 Status og rapportering andre tertial 2019 for programmene STIM 
og ISOP, Sykehuspartner HF 

 

Oppsummering 

Saken omfatter status per 31. august 2019 for programmet for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) og programmet for informasjonssikkerhet og personvern 
(ISOP) som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF. Det rapporteres på fremdrift, kvalitet, 
økonomi og risiko for hvert prosjekt i de to programmene. Formatet på rapporteringen er 
endret fra sist rapportering.  
 
Programmene gjennomføres og styres av Sykehuspartner HF og virksomhetsrapport for STIM og 
ISOP per andre tertial 2019 ble behandlet av styret i Sykehuspartner HF den 24. september 
2019 (sak 058-2019). 
 

Kommentarer i møtet 

Styret var fornøyd med formen på tertialrapporten. Styret ba om å bli orientert om det oppsto 
samarbeidsproblemer mellom Sykehuspartner HF og helseforetakene. For de enkelte 
prosjektene ønsker styret at det også angis en sluttdato. Styret er opptatt av fremdrift i 
prosjektene og at det må gjøres prioritering mellom prosjektene. I de tilfeller hvor 
fremdriftsplaner ikke holdes, er det viktig at det utarbeides reviderte fremdriftsplaner. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar status per andre tertial 2019 for programmene STIM og ISOP som gjennomføres i regi 
av Sykehuspartner HF til orientering. 
 
 
 

085-2019 Tertialrapport 2. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter 

 

Oppsummering 

Styresaken har som formål å redegjøre for status per 2. tertial 2019 for de regionale 
byggeprosjektene i Helse Sør-Øst.  
 
I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene og en vurdering av situasjonen med særlig 
oppmerksomhet på risikoområder og eventuelle avvik. 
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Kommentarer i møtet 

Styret er bekymret for fremdriften i «prosjekt regional sikkerhetsavdeling» ved Oslo 
universitetssykehus HF. Styret viste til at «prosjekt samling av sykehusbasert psykisk 
helsevern» ved Akershus universitetssykehus HF vil måtte bygge på styrets vedtak i sak om 
videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF på Aker og Gaustad og tidspunkt for overføring 
av spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk helsevern og rusbehandling (jf styresak 050-
2019). Dette vil behandles som del av konseptfaseutredningen som pågår og som vil fremlegges 
styret på ordinær måte. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar status per andre tertial 2019 for regionale byggeprosjekter til orientering. 
 
Protolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Sølvberg og Grimsgaard: 
I sak 85-2019 gis det en fremstilling av vesentlige endringer i prosjektet «Sykehusbasert psykisk helsevern» 
ved Akershus universitetssykehus. Ansattevalgte Brubakk, Grimsgaard og Sølvberg vil anmerke at det er reist 
bekymring fra Akershus universitetssykehus for at endringen innebærer en betydelig risiko når det gjelder å 
sikre tilstrekkelig kapasitet i perioden mellom ferdigstillelse av nytt bygg i 2024 og redusert kapasitetsbehov 
i 2031 som følge av overføring av bydelene i Groruddalen til Oslo sykehusområde. Sykehuset har gjort 
bærekraftanalyser som viser bedre bærekraft ved en annen dimensjonering enn den som legges til grunn i 
saksfremstillingen.  
I sak 54/2018 overtok Helse Sør-Østeierskapet til prosjektet fra og med konseptfasen. Det er nå foreslått 
større endringer i planforutsetningene og løsningsforslag, og det bes om at saken forelegges styret.  

 
 

086-2019 Sykehuset Østfold HF - samlokalisering av distriktsbaserte tjenester 
innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 
somatikk i indre Østfold 

 

Oppsummering 

Sykehuset Østfold HF har søkt Helse Sør-Øst RHF om fullmakt til å inngå leieavtale med Askim 
Rådhus AS om arealer i Helsehuset i Askim kommune. Planen er at virksomhet innen psykisk 
helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og somatikk, som i dag er lokalisert flere steder 
i indre Østfold, skal samlokaliseres. Det totale arealet til virksomhetene vil gjennom en slik 
samlokalisering reduseres.  
 
Leieavtalen krever godkjenning fra styret i Helse Sør-Øst RHF, jamfør gjeldende finansstrategi 
(styresak 033-2019). 
 
Saken orienterer videre om at det skal selges eiendommer dersom leieavtalen inngås. Salg av 
eiendommer vil fremmes styret som egen sak. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret gir Sykehuset Østfold HF fullmakt til å inngå avtale om leie av lokaler med Askim Rådhus 
AS i Helsehuset i Askim, basert på gjeldende utkast til leieavtale og skissert fremdriftsplan. 
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087-2019 Prosjekt regional telekomplattform, finansieringsfullmakt til 
Sykehuspartner HF 

 

Oppsummering 

Sykehuspartner HF fikk i foretaksmøte 14. juni 2018 oppdrag om å etablere et nytt program, 
for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur. Regional 
telekomplattform er et av prosjektene i programmet for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM). Målet med prosjektet regional telekomplattform er å 
erstatte dagens telekomplattform med en sentralisert, moderne og regional løsning.  
 
Sykehuspartner HF søker om investeringsfullmakt for å kunne gjennomføre fase 1 av 
prosjektet regional telekomplattform Omfanget for denne fasen dekker innføring av ny 
telekomløsning for Oslo universitetssykehus HF ved Ullevål og Radiumhospitalet.  
 
Investeringssøknaden som legges frem i denne saken er innenfor administrerende direktørs 
fullmakt, men er starten på en større omlegging med et totalomfang som krever 
styrebehandling. 
 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner gjennomføring av fase 1 av prosjektet regional telekomplattform i 

Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 77,5 millioner kroner (P85; 2019-
kroner). Fase 1 av prosjektet omfatter innføring av sentralisert regional IP-basert 
telekomløsning for Oslo universitetssykehus HF ved Ullevål og Radiumhospitalet.  

 
2. Styret ber om at prosjektet legges fram for ny behandling før det videreføres ut over 

aktivitetene beskrevet i vedtakspunkt 1. 
 
 
 

088-2019 Administrerende direktørs arbeidsavtale – lønnsregulering 2019 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, andre ledd nr 1. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Administrerende direktørs lønn per 1. januar 2019 reguleres med 3,3 % som gir en ny årslønn 
på kr 2 360 000,- 
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089-2019 Årsplan styremøter 

 

Styrets enstemmige 

 

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

090-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
Administrerende direktør orienterte i møtet om en tilleggssak angående forsinkelse i en 
pågående anskaffelse av radiologitjenester og behovet for å forlenge nåværende avtaler.  
 

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 17. og 18. september 2019 
3. Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 17. september 2019 
4. Brev fra Virke om strategi og plan for økt bruk av ideelle institusjoner 

 

 

Temasaker 

 Styrets besøk til Vestre Viken HF  

 Presentasjon av Vestre Viken HF v/styreleder Torbjørn Almlid og 
administrerende direktør Lisbeth Sommervoll, Vestre Viken HF 

 Bygging av nytt sykehus i Drammen v/prosjektdirektør Sykehusbygg HF  
Dag Bøhler 

 Mottaksprosjektet i Vestre Viken v/prosjektdirektør Vestre Viken HF Rune 
Abrahamsen 

 Målretting av regionale forskningsmidler  
v/viseadministrerende direktør Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF 
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Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

 
Mandag 
21. jan  

Møtested: Drammen 
 

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

10.1.2019 
- Styrets arbeid 2019 

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

Onsdag  
13.feb 

Gardermoen 

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

Mandag   
25. februar 

 
Møtested: Bærum 

 
 

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

inkl. eksterne tilsyn oversikt 
PPT vedlegg 

- Strategplan 2019 -2022   

- Foreløpig styreprotokoll  
HSØ 31. januar 

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

Orientering fra Bærum sykehus. 
Styreevaluering 2018 
 

Mandag  
25. mars 

 
Møtested: Drammen 

 

- Virksomhetsrapport februar kort/PPT 
vedlegg 

- Årsberetning/årsregnskap 2018 
- ØLP 2019 -2022 
-  

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

- Brukerutvalg11. mars 
- Styrets arbeid 2019 

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

Mandag  
6.mai 

 
Møtested: Ringerike 

 

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

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

25. april 
- Styrets arbeid 2019 

Orientering fra Ringerike sykehus 
Orientering Nytt sykehus 
Drammen 
 
 

 
 
 

-  
-  
-  

-  
-  
-  

 
 
 



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 
Rammeverk for 
virksomhetsstyring? 
Risikovurdering i VVHF 
Orientering fra PHR 
 

 -   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 



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

om pasientsikkerhet / gode 
eksempel på forbedringsarbeid. 
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