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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) besluttet å bygge nytt sykehus i Drammen i styremøte 
14.3.2019, sak 017-2019. Vedtaket inneholdt også følgende:  
 
Utdrag fra vedtak i sak 017-2019: 
 
3. Styret konstaterer at det nye sykehuset ikke er økonomisk bærekraftig på prosjektnivå, 
men er avhengig av effektiviseringstiltak i hele Vestre Viken HF for å kunne gjennomføres. 
Videre konstateres det at Vestre Viken HFs arbeid med gevinstrealiseringsplaner ikke har 
kommet så langt som det er ønskelig for et forprosjekt.  

 
På denne bakgrunn forutsetter styret at:  
a) Vestre Viken HF oppretter et organisasjonsutviklingsprosjekt og gjennom dette 

forbereder organisasjonen på endring, tilpasser arbeidsprosesser og oppnår positive 
resultater i forkant av innflytting slik at de økonomiske forutsetningene for utbyggingen 
innfris.  

 
b) Vestre Viken HF utarbeider en detaljert gevinstrealiseringsplan og konkrete tiltak for å 

oppnå den nødvendige økonomiske utviklingen samtidig som kvaliteten i 
pasientbehandlingen opprettholdes. Planen skal inkludere bemanningsutviklingen i 
årene frem til ferdigstillelse av bygget.  
 

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

 
På dette grunnlag har Vestre Viken HF (VVHF) arbeidet videre med et plandokument som 
kan legges til grunn for fremtidig oppfølging av at foretaket oppnår den utvikling som er 
nødvendig. Det gjøres både for å sikre egenfinansiering av nytt sykehusbygg i Drammen, 
herunder evne til å pleie låneopptaket i forbindelse med anskaffelsen, og for samtidig å sikre 
at foretaket er i stand til å vedlikeholde og utvikle øvrig bygningsmasse og drift. Det gjelder 
sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling utenom sykehusnivå, samt ambulansestasjoner omkring i foretakets 
opptaksområde.  
 
1.2. Premisset for bygging av det nye sykehuset  

 
Beslutning om igangsettelse av byggeprosjektet Nytt Sykehus i Drammen (NSD) baserer seg 
på forprosjektrapporten, med vedlegg Delrapport økonomi, som redegjør for de økonomiske 
forutsetningene for VVHFs bærekraft – på prosjektnivå og som samlet foretak.  
 
NSD har alene ikke økonomisk bærekraft. Isolert sett viste beregningene i 
forprosjektrapporten en negativ bæreevne på ca. 3,2 milliarder kroner. Beregningene for et 
samlet VVHF viste imidlertid en oppbygging av likviditet på 802 millioner kroner ut over 



5 
 

forpliktelser frem til ferdigstillelse og betaling av bygget. Det betyr at VVHF har 
finansieringsevne til å gjennomføre planlagte prosjekter, under forutsetning av at 
driftsmarginene realiseres som forutsatt i beregningene. Det er nødvendig med en betydelig 
effektivisering i tillegg til de gevinster som oppnås som en konsekvens av innflytting i nytt 
bygg.  
 
VVHF har en omfattende plan for oppgradering og vedlikehold av øvrig bygningsmasse. I 
denne omgang er det først og fremst sykehusene Ringerike, Bærum og Kongsberg som 
omfattes. Planen (BRK) strekker seg fra 2017 til 2027 og er beløpsfestet til 1,6 MRD målt i 
2017-kroner. Foretaket arbeider nå med en eiendomsstrategi også for øvrige bygg, som 
omfatter psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utenom 
sykehusnivået, prehospitale tjenester, habiliteringssenteret, avdeling for 
behandlingshjelpemidler og sentrale staber. Det er også løpende behov for oppgradering, 
utskifting og utvidelse av medisinskteknisk utstyr, og investeringer i ny teknologi for å 
tilpasse virksomheten til fremtiden. Disse forholdene utfordrer foretakets økonomiske 
bærekraft og er grunnlaget for arbeidet med forbedring i driftsmarginene, ikke bare for NSD, 
men for det samlede foretaket.  
 
Effektivisering og gevinstrealisering er to sentrale områder å lykkes med for å sikre 
økonomisk bærekraft. Ved fremleggelse av forprosjektrapporten for NSD var det krevende å 
skille mellom de to begrepene. Tradisjonelt kan man i hovedsak si at gevinster realiseres som 
konsekvens av at en investering tas i bruk, mens effektivisering kan gjøres løpende 
uavhengig av en investering. Bygging av NSD vil medføre begge deler. I konseptfasen ble 
denne tilnærmingen lagt til grunn, uten at effektivisering og gevinster ble spesifisert.  
 
Gjennom forprosjektet erkjente VVHF at en større nedbemanning knyttet til innflytting vil 
være vanskelig å gjennomføre, samtidig som det vil være vanskelig å sikre økonomisk 
bærekraft. VVHF la derfor til grunn en tilnærming hvor det i perioden frem til innflytting vil 
bli gjennomført tiltak for å tilpasse bemanningen til drift i NSD i dagens sykehus så langt det 
er mulig. Det vil si at det legges opp til større besparelser før innflytting. Et eksempel her er 
sammenslåingen av sykehuspsykiatrien ved Lier og Blakstad til Blakstad sykehus. Formålet 
med denne tilnærmingen er å sikre finansieringsevne og økonomisk bærekraft. Samtidig 
vurderes det som den mest realistiske tilnærmingen. I dette arbeidet vil VVHF se på sin 
samlede virksomhet. Ny teknologi som skal tas i bruk i nytt sykehus, vil også kunne tas i bruk 
i de øvrige sykehusene. Det gjelder likeledes for nye arbeidsmodeller. VVHF vil arbeide med 
tiltak som omfatter hele foretaket, og med tiltak som er spesifikke for den delen av 
virksomheten som skal inn i nytt sykehusbygg i 2025. Det presiseres at det i perioden vil 
være en klar grunnforutsetning at tiltak ikke skal medføre risiko for pasientbehandlingen. 
 
Driftsmarginen som ligger til grunn for finansieringsevnen, er mellom 8 % og 9,5 % fra 2027. 
Dette er betydelig opp fra dagens nivå og vesentlig høyere enn andre sammenlignbare 
helseforetak. Dersom VVHF ikke klarer å realisere den forutsatte marginutviklingen, eller 
investeringen i NSD overstiger angitt kostnadsramme, vil foretaket ha problemer med å 
opprettholde økonomisk bæreevne.  
 
Gitt at forutsetningene for effektivisering og gevinstrealisering realiseres, har VVHF 
økonomisk bærekraft til å håndtere både bygging av nytt sykehus i Drammen og 
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oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus, samt bygningsmassen innen 
psykisk helsevern/rusbehandling utenom sykehusnivå og prehospitale tjenester.  
 

2. Organisasjonsutvikling  
 
Det er en erkjennelse at kravene til fremtidig driftsmargin ikke kan oppnås ved krav til 
produktivitetsøkning alene. VVHF må igjennom flere endringer av virksomheten. Det 
omhandler andre måter å arbeide på, og andre måter å planlegge virksomheten på år for år. 
Å ta i bruk et nytt sykehusbygg kan heller ikke lykkes uten grundige forberedelser av 
organisasjonen. Styret i HSØ har i sitt vedtak lagt til grunn en forutsetning om at VVHF 
etablerer et organisasjonsutviklingsprosjekt, og gjennom dette forbereder organisasjonen på 
endring, tilpasser arbeidsprosesser og oppnår positive resultater i forkant av innflytting, slik 
at de økonomiske forutsetningene for utbyggingen innfris. For de deler av virksomheten som 
skal inn i nytt sykehus, vil mye av dette ivaretas gjennom mottaksprosjektet. For det samlede 
foretaket ivaretas dette gjennom det løpende arbeidet med organisasjonsutvikling som 
omfatter hele virksomheten. Foretaksledelsen har ansvaret for å koordinere og sikre tiltak på 
tvers i helseforetaket.  
 
Det er en forutsetning at målene er kjent i hele organisasjonen, og at hver og en ser sin del 
av ansvaret for å bidra til måloppnåelse. Det forutsetter åpenhet i informasjon og 
kommunikasjon, og tydelige budskap overfor alle medarbeidere om hvordan foretakets 
verdigrunnlag og kultur preger det daglige arbeidet. Ledere må formidle tydelige 
forventninger til god virksomhetsstyring. En kultur preget av åpenhet for å lære av uønskede 
hendelser og bidra til forbedring og læring er et kontinuerlig arbeid, som må være 
gjennomgående i alle deler av virksomheten.  

2.1. Organisasjonsutvikling VVHF 
 
VVHF har en nullvisjon om at ingen pasienter skal komme til skade. Denne 
pasientsikkerhetskulturen skal legges til grunn for alle aktiviteter i foretaket. Implisitt i denne 
kulturen er de tre verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Dette innebærer at det er en 
selvfølge å involvere brukere, følge beste praksis, drive aktiv risikostyring og bemanne etter 
behov. I VVHF arbeides det i team, og vi lærer av hverandre. Alle ledere tar ansvar. 
 Pasientsikkerhetskulturen er et viktig bidrag til godt arbeidsmiljø og godt omdømme.  

2.1.1. Lederoppfølging 
Helhetlig system for lederoppfølging omfatter en obligatorisk system- og grunnopplæring for 
nye ledere, og koordinerte og systematiske tiltak for videre lederutvikling på ulike trinn. 
Linjeleders ansvar for kontinuerlig oppfølging av egne ledere er en viktig del av dette. 
Helhetlig system for lederoppfølging skal bidra til å sette ledere på ulike nivåer i stand til å 
utøve god ledelse. Systemet fremstilt i modellform:  
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Figur 1. Helhetlig system for lederoppfølging i Vestre Viken 
 
Foretaket arrangerer to samlinger for ledere på nivå 1-3 og en samling for ledere på nivå 1-4 
hvert år. I tillegg gjennomføres lederopplæring innen ulike temaer knyttet til ordinær drift 
etter behov, eksempelvis lov- og avtaleverk i forbindelse med ferieavvikling, oppfølging av 
sykefravær, inngåelse av arbeidsplaner mv. I 2020 vil det bli lagt særlig vekt på opplærings- 
og utviklingsaktiviteter innen aktivitetsstyrt bemanning og ressursplanlegging (ARP), jf. punkt 
4.1 nedenfor.    
 
Innføring av Kompetanseportalen våren 2020 muliggjør oppfølging av at lederopplæringen 
gjennomføres i tråd med intensjonene. 

2.1.2. Medarbeidere 
Medarbeidere er foretakets viktigste ressurs. Det arbeides kontinuerlig for å sikre 
tilstrekkelig bemanning med rett kompetanse til enhver tid. Det må legges til rette for 
kompetanseutvikling, faglige karriereveier og utviklingsmuligheter for alle stillingsgrupper.  
 
Fremover må det arbeides mer i tverrfaglige team, kompetanse må deles på tvers, ny 
kunnskap må tas raskere i bruk, og teknologi må utnyttes i større grad. Det gjelder både ny 
teknologi og teknologi som allerede er tilgjengelig..  
 
VVHF har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver som har tilstrekkelig tilgang på dyktige 
medarbeidere for å løse sine oppgaver.  
 

Helhetlig system for lederoppfølging ved Vestre Viken 

[. 
kontinuerlig oppfølging fra nærmeste leder 

• • • 
lin erfaren leder Eftaren lede.r 

Meget erfaren leder 

Uel'faren lede.r ------~-
Ny som leder 

Svste.mopplari'na: 

Gnmnlq:1e.nd'e 
l• d• roppl• rln1 

.. . 

Idebank 

Et forpliktende lederskap 

Lederutvlkline, nid 2., 3 oc 4 

Nettverf(sgrupper 

Ekstem utda nnleg 
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2.1.3. Oppgavedeling 
Endring i oppgavedeling og personellsammensetning er et viktig virkemiddel for å gjøre bruk 
av tilgjengelig kompetanse og kapasitet. Det er vel kjent at tilgangen på enkelte 
yrkesgrupper vil bli en knapphet fremover, herunder spesialutdannede sykepleiere og 
sykepleiere generelt. Samtidig øker behovet for helsetjenester i årene som kommer.   
 
Eksempler på yrkesgrupper hvor det kan være aktuelt å se på oppgavedelingen, er blant 
annet mellom sykepleier og helsefagarbeider, spesialutdannet sykepleier og 
sykepleier/helsefagarbeider og lege og helsesekretærer. Dette innebærer at alle 
medarbeidere må være innstilt på å utvikle og bygge egen kompetanse gjennom hele 
yrkeskarrieren. Kompetanseutvikling vil gjennomføres som formalisert utdanning og 
opplæring i tillegg til interne kurs/organisert trening i team. Kompetanse utvikles også i den 
daglige samhandlingen med kollegaer. Kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel for å 
beholde kvalifiserte medarbeidere i foretaket. 

2.1.4. Heltidskultur 
Medarbeidere i spesialisthelsetjenesten er, i tillegg til trygghet og forutsigbarhet for egen 
arbeidstid og lønn, opptatt av pasientsikkerhet og kvalitet. I en høyere stillingsprosent vil 
den enkelte medarbeider oppleve en større trygghet for egen kompetanse i sin 
arbeidshverdag. I tillegg vil de oppleve at hele arbeidsmiljøet har en felles høyere 
kompetanse. Det vil være enklere å få en drift som flyter, og hvor, ikke minst, 
medarbeiderne ser at driften og pasientbehandlingen blir bedre. I en sterk heltidskultur 
fordeles også arbeidet på kveld, natt og i helg på flere medarbeidere. Dette vil kreve en 
gjennomgang av aktiviteten opp mot ressursplanleggingen, slik at økt heltid ikke medfører 
en økning i bemanning totalt sett, jfr. aktivitetsstyrt ressursplanlegging (ARP) i punkt 4.1.  

2.1.5. Utdanning 
Utdanning er viktig både med hensyn til foretakets omdømme, rekruttering av nye 
medarbeidere, og for å beholde kvalifiserte og dyktige medarbeidere. Foretaket har inngått 
samarbeidsavtale med Universitet i Sør-Norge (USN), som inneholder konkrete tiltak. 
Foretaket viderefører samarbeidet med Universitet i Oslo (UiO) og andre 
utdanningsinstitusjoner, herunder aktuelle videregående skoler i Viken fylke. I denne 
sammenheng vil det arbeides aktivt med å øke antall lærlinger både i helsefag og andre 
relevante lærefag. I første omgang vil gruppen helsefagarbeiderlærlinger prioriteres.. 
Arbeidet med kvalitetsreformen for ny utdanning av leger i spesialisering (LIS) fortsetter i 
hele foretaket. Å utvikle gode og effektive utdanningsløp for LIS er viktig for å gjøre VVHF til 
et attraktivt utdanningssted. I tillegg vil det vektlegges en systematisk styrking av 
praksisdelen i andre utdanninger som gjennomføres i foretaket.  
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2.2. Mottaksprosjektet NSD  
 
VVHF har opprettet et Mottaksprosjekt under prosjektorganisasjonen for nytt sykehus (VV-
NSD), som blant annet omfatter organisasjonsutvikling i forbindelse med ibruktakelsen av 
nytt bygg. Administrerende direktør er prosjekteier med egen styringsgruppe ledet av 
prosjektdirektør nytt sykehus. Klinikkdirektørene for berørte klinikker inngår i 
styringsgruppen, sammen med direktør teknologi og direktør medisin. Foretakstillitsvalgte, 
klinikktillitsvalgt for overlegene ved Drammen sykehus, foretakshovedverneombudet og 
brukerutvalget er også representert i styringsgruppen. 
 
Gevinstene knyttet til nytt sykehus skal konkretiseres gjennom 
organisasjonsutviklingsarbeidet. For å sikre en forutsigbar og styrt prosess må klinikkene 
prioritere tidsbruk og gjøre nødvendige avklaringer slik at mottaksprosjektets krav til 
fremdrift og kvalitet ivaretas. Den enkelte klinikkdirektør har overordnet ansvar for å 
iverksette og følge opp tiltak i den enkelte avdeling og seksjon. Selv om hovedansvaret ligger 
i linjeorganisasjonen, er det nødvendig med ressurser fra sentrale staber i helseforetaket for 
å få gjennomført arbeidet. Styringsgruppen har et overordnet ansvar for å følge opp at de 
forventede gevinstene for nytt sykehus realiseres.  
 
I tillegg til organisasjonsutvikling, har Mottaksprosjektet ansvar for å planlegge og 
tilrettelegge opplæring for de ansatte, både mht. å bli kjent i bygget og ta i bruk nytt utstyr. 
Videre har prosjektet, i samarbeid med PNSD, ansvar for å planlegge klinisk ibruktakelse og 
flytteprosessen. 

2.2.1. Linjeorganisasjonens arbeid med mottaksprosjektet 
Linjeorganisasjonen skal etablere egne delprosjekter for de områdene som skal utredes. 
Ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste skal involveres i dette arbeidet for å tilføre kunnskap 
og erfaringer slik at det etableres driftseffektive arbeidsprosesser og skapes helhetlige og 
trygge pasientforløp innen alle fagområder. Deltakelse av brukerrepresentanter avklares 
mellom leder av brukerutvalget og prosjektleder i Mottaksprosjektet. 
 
De enkelte delprosjektene vil rapportere inn i respektive linjeorganisasjoner. Der det 
opprettes delprosjekter som omfatter flere klinikker, plikter delprosjektleder å involvere 
ansatte fra alle berørte klinikker.  
 
I arbeidet med delprosjektene må linjeorganisasjonen påse at tilrådninger fra delprosjektene 
er i henhold til lov og forskrift, samt sikre nødvendige avklaringer i forbindelse med ansvaret 
for realisering av gevinstene, herunder dialog og drøfting med vernetjeneste og tillitsvalgte. 

2.2.2. Ibruktakelse 
I forbindelse med ibruktakelse av nytt bygg, forventes det at medarbeiderne er i stand til å 
nyttiggjøre seg både av bygget og nye løsninger som følger med dette. Teknologiske 
løsninger innebærer integrasjon mellom både byggteknisk utstyr og medisinskteknisk utstyr. 
Kompleksitet i integrasjoner og nye driftsmåter i NSD vil kreve nye kompetanseområder. 
Klinikkene skal lage opplæringsplaner og sørge for at ansatte får nødvendig opplæring før 
innflytting. VV-NSD vil påse at opplæring inngår som en del av alle anskaffelser. 
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Linjeorganisasjonen må planlegge for rett kompetanse i de ulike driftsorganisasjonene i nytt 
sykehus. 
 
Noen av gevinstområdene vil kreve oppgaveglidning mellom ansatte eller at nye funksjoner 
må løses på nye måter. Det krever endringer både hos ansatte og i organisasjonsstrukturen, 
jf. pkt 2.1.3 ovenfor. 

2.2.3. Gevinstrealisering 
Videreføring av gevinstrealiseringsarbeidet fra forprosjektet NSD skal være et kontinuerlig 
arbeid som pågår frem til gevinstene er realisert i nytt sykehus. Det legges derfor til grunn at 
prosjektorganisasjonen for mottaksprosjektet videreføres i 12-18 måneder etter innflytting. 
Dette for å sikre at de planlagte gevinstene realiseres. På denne måten vil 
prosjektorganisasjonen følge opp og støtte klinikkene i den første driftsfasen for å få innført 
de nye konseptene, pasientflytene og arbeidsprosessene som defineres i OU-prosessen i 
forkant av innflytting.  
 
Gevinstrealiseringsplanen skal koordineres og følges opp som en del av ansvaret til 
prosjekteier og styringsgruppen i mottaksprosjektet. Dette vil også være en naturlig del av 
den ordinære økonomioppfølgingen i den enkelte klinikk. Det er laget en foreløpig 
fremdriftsplan for gjennomføring av de ulike delprosjektene som må gjennomføres i 
organisasjonsutviklingsarbeidet i Mottaksprosjektet (vedlegg 1). Fremdriften blir koordinert 
med entrepriseplan, utstyrsanskaffelser og IKT-plan, samt pågående og planlagte interne 
prosjekter i VVHF. 
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3. Prosjektavhengige gevinster NSD 

3.1. Dimensjoneringsforutsetninger NSD  
 
Dimensjonering av nytt sykehus i Drammen ble gjennomført i forbindelse med konseptfasen 
i 2015 og omfattet både somatisk aktivitet i Drammen sykehus (DS) og aktivitet i Klinikk for 
psykisk helse og rus (PHR). Aktivitet i 2013 ble lagt til grunn og framskrevet til 2030. 
Befolkningsveksten ble basert på framskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) med 
alternativ MMMM1 som standard for de fire endringsfaktorene fruktbarhet, levealder, 
innenlandsk flytting og innvandring.  
 
I forbindelse med at godkjenning av forprosjekt for nytt sykehus i Drammen var temasak i 
styremøte i Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2019, ble det fremsatt behov for å gjennomføre ny 
framskriving i tråd med nasjonal modell for framskriving og regional utviklingsplan. 
Sykehusbygg HF bisto VVHF i dette arbeidet. Pasientdata ble hentet fra Norsk pasientregister 
(NPR), basert på antall avdelingsopphold i 2017, og framskrevet til 2030. Siden 
framskrivningsmodellen i konseptfasen benyttet høy utnyttelse, ble dette også lagt til grunn 
i dette arbeidet, og ikke middels utnyttelse som ny regional utviklingsplan legger til grunn for 
nye prosjekter. 
 
I arbeidet med gevinstrealiseringsplan for NSD, er framskrivningen som ble gjennomført i 
Konseptfasen lagt til grunn. Dette for å avstemme framtidig utvikling i aktivitet innen det 
enkelte området med dimensjoneringsforutsetningene lagt til grunn for bygget. Dette vil 
avdekke eventuelle kapasitetsutfordringer iht. planlagt areal og kapasitet.  
 
Framskriving er ingen eksakt øvelse, men gir retning for forventet utvikling. I forbindelse 
med fremtidig utvikling innen de enkelte fagområder må det tas hensyn til usikkerhet i 
framskrivningsforutsetningene. Det er forventet en betydelig utvikling innenfor medisin, 
medisinskteknisk utstyr (MTU) og annen teknologi. Som følge av usikkerhet om hvilke 
endringer som inntreffer, er dette i liten grad tatt hensyn til i framskrivingsmodellene.  
 
Bemanningsframskrivningen i konseptfase og forprosjekt var basert på brutto månedsverk. 
For å kunne gjøre en mer realistisk framskrivning, basert på nye bemanningsplaner som skal 
utarbeides for nytt sykehus, er det besluttet å benytte faktiske tall fra 
bemanningsplanleggingsverktøyet GAT. Det vil da vise faktisk benyttet bemanning opp mot 
faktisk aktivitet. Faktisk aktivitet og bemanning for 2019 brukes som nullpunkt for måling av 
arbeidseffektivitet, og vil være sammenlikningsgrunnlaget for de endringene som gjøres i 
forkant av nytt sykehus, og planer som legges for drift ved ibruktakelsen. 
 
Det nye sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, 
Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele VVHF. Effekter av 
kommunesammenslåingen av Sande/ Holmestrand er så langt ikke vurdert. Bruttoarealet i 
forprosjektet er 122 000 m2. Netto funksjonsareal er 51 125 m2. Prosjektet har en samlet 
styringsramme på 9 249 MNOK (2018-kroner). Sykehuset består av ulike bygningsdeler 

                                                      
1 Alternativ framskrivning av demografiske faktorer beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og 
innvandring. M = middels, L = lav og H = høy. MMMM er vårt hovedalternativ 
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basert på driftsområder, Adkomstbygg, Psykiatribygg 1, 2 og 3, Poliklinikkbygg 1 og 2, 
Behandlingsbygg, Sengebygg og Servicebygg. 
 
Sykehuset er dimensjonert med følgende kapasiteter: 

 
Tabell 1. Antall kapasiteter Nytt sykehus i Drammen 

3.2. Konsepter og forutsetninger 
 
Det er lagt vekt på å definere konsepter og driftsmodeller for nytt sykehus som gir 
helseforetaket en langsiktig og bærekraftig utvikling. Organisasjonsutviklingsarbeidet i 
mottaksprosjektet er en viktig premissgiver for å oppnå gevinstene som er lagt til grunn. 
Organisasjonsutviklingsarbeidet skal ta utgangspunkt i pasientforløp. Utvikling av gode og 
sammenhengende pasientforløp, med tilhørende arbeidsprosesser, vil gi organisatoriske og 
driftsmessige gevinster, samt økt kvalitet og pasienttilfredshet, som er kjernen i prosessen 
med å tilpasse driften til konseptene. 
 
Med tanke på medisinsk utvikling og endring i behandlingsmetoder er det lagt stor vekt på 
standardisering av rom og fleksibilitet i bygget. Eksempelvis er all poliklinikk samlet i egne 
bygg, noe som legger til rette for god samhandling og kapasitetsutnyttelse på tvers av 
funksjoner og fagområder.  
 
Utnyttelsesgradene som er lagt til grunn for dimensjoneringen, får konsekvenser for 
organisering av bemanning og åpningstider. Analyser av dagens ressursbruk viser eksempler 
på lav utnyttelse av poliklinikkrom. Det legges til grunn forbedret driftseffektivitet og 
utnyttelsesgrad i nytt sykehus. Det er også en forutsetning at flere pasienter skal behandles 
på nye og innovative måter, eksempelvis at de ikke skal måtte behøve å komme til sykehuset 
for behandling, jf. pkt 4.2.5 nedenfor.  
 
Nye arbeidsformer og innovativ utnyttelse av medisinskfaglig utvikling og ny teknologi skal 
bidra til god ressursutnyttelse. Sykehusets samlede kompetanse og kapasitet skal brukes slik 
at pasientene får virksom og god behandling med riktig ressursinnsats.  
 

Antall rom
Funksjon Dimensjonert Ibruktakelse 2025
Døgnplasser somatikk 378 Areal til 20 sengerom som råbygg
Døgnplasser psykisk helsevern og TSB 167
Operasjonsstuer 23
Poliklinikkrom/dagplasser somatikk 228
Poliklinikkrom psykisk helsevern og TSB 16
Fødestuer 7
Stråleterapi bunkers 4 2 strålebunkere etableres med  utstyr
MR 5 Rom til 1 MR som råbygg
CT 4 Rom til 1 CT ferdigstilles, innredes ikke med utstyr
Konvensjonell røntgen 6
Ultralyd 4
Intervensjon 5 Rom til 2 intervensjonstuer ferdigstilles, innredes ikke med utstyr
SPECT 2
PET 1 Rom til 1 PET ferdigstilles, innredes ikke med utstyr
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Det er forventet høy grad av teknologisk utvikling innen en rekke områder. Valg av utstyr vil 
påvirke forløp og arbeidsprosesser og derved bemanningsplaner i nytt sykehus.  
 
Organisasjonsutviklingsarbeidet skal gjennomføres som definerte delprosjekter. 
Delprosjektene får eget mandat med økonomisk målbilde for gevinstrealisering. Alle 
prosjektene skal utarbeide fremtidig pasientforløp og tilhørende arbeidsprosesser. Det må 
ses på kompetanse, oppgaveglidning, bemanningsplaner og organisering av driften for å 
benytte ressursene på en mer effektiv måte. Alle seksjoner som skal inn i det nye sykehuset 
må i tillegg gjennomgå prosedyrer, og revidere de prosedyrer som blir berørt av å flytte inn i 
nytt bygg. Samhandling er en viktig del av arbeidet for å se hvordan man kan få til et bedre 
tverrfaglig samarbeid. 
 
De overordnede logistikkprinsippene er utviklet for å legge til rette for forsyningssikkerhet 
og fleksibilitet og er lagt til grunn ved plassering av både funksjons- og transportarealer. 
Logistikkløsningene er et viktig virkemiddel for å oppnå optimal funksjonalitet og 
driftsøkonomiske gevinster i form av forenklede og effektive arbeidsprosesser ved reduksjon 
av manuelle prosesser, endret oppgavefordeling, hurtigere diagnostikk og leveranser. Målet 
er å utforme et oversiktlig og strukturert sykehus ved at kommunikasjonsveier og fordeling 
av trafikk gir korte transportavstander, både vertikalt og horisontalt. 
 
Alle varer mottas i sentralt varemottak i servicebygget og baseres på prinsippet om aktiv 
forsyning og avdelingspakker, noe som gir redusert behov for lagerkapasitet.  
 
Bygningstekniske løsninger som reduserer manuelle prosesser og gir effektiv flyt av 
leveranser i sykehuset er: 
 
AGV All transport av forbruksmateriell, tøy, mat, apotekvarer og avfall, foruten 

restavfall, vil i hovedprinsipp foregå ved bruk av AGV 
Rørpostsystem Dekker hele sykehuset og vil transportere hovedsakelig laboratorieprøver, 

legemidler og blod  
Avfallssentral Samling av kildesortert avfall der hoveddelen av avfall ankommer via 

avfallssug fra miljøstasjoner i funksjonsområdene 
 

Det er lagt til grunn en rekke IKT-forutsetninger ved beregning av gevinster ved nytt sykehus, 
som innføring av helselogistikk, sterilsentralsystem og sporing. I tillegg vil ny teknologi gi 
muligheter for lett tilgjengelig pasientinformasjon og gi pasientene mulighet til å ta mer 
aktivt deltakelse i sin egen behandling. 
 
Det er knyttet en del kostnader til innføring av nye IKT-løsninger. Disse vil inngå i 
langtidsplan for IKT-anskaffelser for perioden frem til innflytting, og kostnader forbundet 
med implementeringen vil inngå i økonomisk langtidsplan (ØLP). Det vil prioriteres å 
investere i de løsningene som vil gi større gevinster for de ansatte og/eller pasientene. Det 
er ikke beregnet økonomiske gevinster direkte knyttet til IKT-løsninger. Disse vil i hovedsak 
oppnås gjennom forbedring av arbeidsprosessene og derigjennom redusert bemanning. I 
tillegg vil de bidra til utvikling av trygge og helhetlige pasientforløp og forbedring av 
diagnostikk og behandling. 
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3.2.1. IKT-løsninger i NSD  
Nytt sykehus i Drammen legger til grunn at det skal etableres moderne IKT-systemer for å 
oppnå effektive arbeidsprosesser og definerte gevinster. Gevinstene er ikke direkte knyttet 
til det enkelte IKT-systemet, men det er forutsatt at IKT-systemer blir etablert i 
virksomheten. På områder hvor det er hensiktsmessig, vil VVHF søke å redusere risiko 
gjennom å pilotere nye løsninger i eksisterende sykehus før innflytting i nytt sykehus.  
 
For kliniske systemer er det en høy avhengighet til fremdrift i regionale anskaffelser som 
styres fra HSØ. Sentrale leveranser på kliniske systemer er beskrevet i tabellen under: 

 
Klinisk system Type prosjekt Status Avhengighet  

NSD fase 2 
Elektronisk kurve og 
medikasjon  

Innføring av regional 
løsning 

Pågår. I henhold til plan Lav 

Laboratoriedatasystem  Regional løsning? 
(Konseptstudie) 

Konseptstudie pågår med 
leveranse i slutten av mars 2020.  

Høy 

Radiologi – RIS/PACS  Beholde eksisterende 
RIS (Philips) 

Oppgraderingsprosjekt startet Lav 

Helselogistikk Innføring av regional 
løsning 

Anskaffelse pågår. 
VVHF bidrar med ressurser. 

Høy 

Styringssystem for 
sterilsentral 

Lokalt prosjekt  VVHF kan avrope på OUS- 
anskaffelse. Planlagt start 2021. 

Høy 

Lukket legemiddelsløyfe Innføring av regional 
løsning? 

Vurderes i forlengelsen av 
innføring av elektronisk kurve 

Middels 

Multimedia og 
samhandling 

Innføring av regional 
løsning 

Anskaffelse pågår. 
VVHF bidrar med ressurser. 

Høy 

Tabell 2. Sentrale leveranser på kliniske systemer 
 
For IKT-infrastruktur og byggnær IKT er det i større grad snakk om lokale løsninger, og det er 
avhengighet til infrastrukturmoderniseringen som pågår i regi av Sykehuspartner (STIM). 
Sentrale leveranser på dette området er beskrevet i tabellen under: 

 
IKT infrastruktur / 
byggnær IKT 

Type prosjekt Status Avhengighet  
NSD fase 2 

Lokalisering og sporing Regional løsning? 
(Konseptstudie) 

Prosjekt i gang i regi av PNSD. 
Gjennomført pilot på Ringerike.  

Middels 

Sikkerhetsløsning/ 
adgangskontroll 

Lokal innføring av 
NSD løsning 

Anskaffelse igangsatt. Planlagt 
oppstart på eksisterende sykehus i 
slutten av 2020 

Middels 

Sentralt anlegg 
driftsovervåkning 

Lokal innføring av 
NSD løsning 

Anskaffelse planlegges. 
Lokal innføring ikke avklart.  

Middels 

Arbeidsflate på mobile 
enheter 

Regional løsning (?) Avklaringer pågår i STIM  Middels 

Innendørs mobildekning 
(5G) 

Regionalt konsept (?) Konseptstudie utarbeidet i 2019 Middels 

IKT infrastruktur/ 
regional plattform 

STIM Flere fagområder, planlegging 
pågår. Lokalt program for STIM i 
VV.  

Høy 

Tabell 3. Sentrale leveranser IKT infrastruktur og byggnær IKT 
 
Foreløpig fremdriftsplan for IKT-prosjektene fremkommer i vedlegg 2. Planen har høy 
avhengighet til fremdrift i regionale prosjekter og leveransekapasitet hos Sykehuspartner, og 
forutsetter at VVHF prioriteres mht. innføring av nye løsninger i regionen. Fremdrift i IKT-
prosjektene rapporteres tertialvis til prosjektstyret for NSD.  
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3.3. Gevinstgrunnlag NSD 
 
I forprosjektrapporten for NSD, styresak i VVHF, 02-2019 Gevinster ved Nytt sykehus i 
Drammen (9.1.2020), er det redegjort for forventede gevinster i forbindelse med 
ibruktakelse av det nye sykehuset. Følgende gevinstområder er beskrevet:  
 

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

 
Dette omfatter både prissatte og ikke prissatte gevinster i berørte klinikker.  
 
Arbeidet med gevinstrealisering inngår i arbeidet i mottaksprosjektet (ref. vedlegg 1). 
Organisasjonsutviklingsarbeidet omfatter alle fagområder som skal inn i nytt sykehus. Det er 
først når ny organisering og nye arbeidsprosessene er planlagt, at det kan utarbeides 
konkrete bemanningsplaner for hver enkelt enhet. Det er dermed kun forventede gevinster 
som beskrives i dette dokumentet. Forventede gevinster fremkommer som differansen 
mellom framskrivning av aktivitet og bemanning uten nytt sykehus, målt mot framskrivning 
av bemanning med nytt sykehus.  

3.3.1. Somatisk drift 
I nytt sykehus er samlokalisering og plasseringen av funksjonsområder innenfor somatikk 
endret sammenliknet med dagens drift. Alle normalsenger er plassert i eget bygg, noe som 
legger til rette for stor fleksibilitet og gode samhandlingsmuligheter på tvers av 
fagområdene, både med hensyn til drift og kapasitetsutnyttelse. All dagbehandling og 
poliklinisk virksomhet er samlet i to bygg med felles støtterom og standardiserte rom som 
legger til rette for mer fleksibel bruk på tvers av fagområder. Dermed kan rom, utstyr og 
personell benyttes på en mer effektiv måte.  
  
Basert på faglige vurderinger og nærhetsbehov er funksjonene samlet og plassert for å legge 
til rette for endrede driftsformer og økt utnyttelse av ressursene.  
 
All operasjonsaktivitet i det nye sykehus er samlet på samme sted med unntak av 
dagkirurgien for øyesykdommer. Dette vil medføre at rom, utstyr og personell kan benyttes 
ut fra behov og på en fleksibel måte. Dagkirurgistuene er i dagens drift spredt på flere 
steder. Det er et stort potensial for bedre utnyttelse av disse i nytt sykehus og for å kunne 
håndtere økt aktivitet. Det legges til rette for bedre utnyttelse av kapasiteten uten 
tilsvarende bemanningsøkning.  
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Tilsvarende forhold gjelder medisinsk og kirurgisk intensiv, medisinsk og kirurgisk endoskopi 
og all kreftbehandling av voksne, samt et område for intervensjon. For alle disse områdene 
er det i tillegg potensiale for samordning av ledelse og øvrig personell. 
 
Det vil i organisasjonsutviklingsarbeidet i mottaksprosjektet planlegges samhandling, og at 
det tas i bruk nye arbeidsmetoder for å hente ut spesifiserte gevinster som er lagt som et 
målbilde i denne gevinstplanen. 
 
Sengekapasitet 
Antall liggedøgn registrert i aktivitetsrapporten for Drammen sykehus, viser relativt store 
variasjoner de siste årene. Gjennomsnittlig antall liggedøgn er redusert de siste 3 år og er i 
snitt lavere enn framskrivningen i hovedfunksjonsprogrammet (HFP). I HFP ble det beregnet 
en liggetidsreduksjonen på 0,2 dager i 2030, sammenliknet med 2013. Denne reduksjonen er 
i snitt oppnådd de tre siste år og det forventes en ytterligere reduksjon frem mot 2030.  
 
Dette begrunnes i blant annet tiltak som iverksettes, som: 

• reduksjon i antall reinnleggelser 
• redusert antall innleggelse fra akuttmottak til sengepost ved at flere ferdigbehandles 

i akuttmottaket  
• redusert infeksjonsrate  

 
Det vises til omtale nedenfor under prosjektuavhengige gevinster.  
 
Det legges til grunn at framskrivningene i HFP viser forventet utvikling i antall liggedøgn, og 
at denne ikke overskrides. 
 
Tabellen nedenfor viser utvikling i antall liggedøgn i perioden 2013-2019 og framskrivning fra 
2013 til 2030 ved Drammen sykehus: 
 

 
 Figur 2. Aktivitet liggedøgn Drammen sykehus 
 
Antall dimensjonerte senger i HFP ble i optimaliseringsfasen redusert med 14 senger. Dette 
ble håndtert ved å overføre aktivitet tilsvarende 10 senger til Bærum sykehus og 4 senger for 
elektiv ortopedi til Kongsberg sykehus. I tillegg ble det lagt til grunn en generell 
optimalisering på 5 senger. Som en tilpasning til investeringsrammen ble det i 
optimaliseringsfasen videre besluttet at ytterligere 20 sengerom ikke skal innredes ved 
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innflytting i 2025. Dette er lagt til grunn i kapasitetsvurderingen i 2025. Totalt antall 
normalsenger ved ibruktakelse for somatikken i nytt sykehus er derfor 274 senger. Samlet er 
det 358 senger inkludert observasjon- og tekniske senger.  
 
I forhold til antall senger ved Drammen sykehus i 2019, er det en nedgang i antall 
normalsenger i 2025. Når det trekkes fra de sengene som skal overføres til de andre 
sykehusene i VVHF, er det en liten økning i antall normalsenger. Både observasjonssenger og 
tekniske senger økes i nytt sykehus, ref. tabell 4 nedenfor. 
 

 
Tabell 4. Antall senger Drammen sykehus 2019 og planlagte senger i NSD 2025. 
 
Fordelingen av senger mellom de enkelte avdelinger i 2030, er basert på framskrevet 
aktivitet for den enkelte avdeling. Tabell 5 nedenfor viser fordelingen av senger i 2019 og 
2025 og viser at det er kun minimale endringer mellom avdelingene.  
 

  
Tabell 5. Antall normalsenger fordelt på avdeling hhv. 2019 og 2025. 
 
I forbindelse med utredning og planlegging av drift av den enkelte sengepost, vil det bli 
etablert egne delprosjekt for å utarbeide detaljerte bemanningsplaner for sengepostene. 
 
Det er et pågående prosjekt på Drammen sykehus for gjennomgang av pasientflyt inn i 
akuttmottaket og videre inn i sykehuset med fokus på bedre og hurtigere avklaring for 
pasientene. Dette er et viktig steg i veien mot den endringen i antall senger som var 
grunnlaget for dimensjoneringen. For å forhindre korridorpasienter er det viktig å få kontroll 
på strømmen inn til sykehuset og videre pasientflyt. Et annet viktig prosjekt er 
«Sengepostprosjektet» som blant annet skal se på utskrivningsprosedyrene for å få avklarte 
pasienter ut av sykehuset til rett tid, og ikke ha overliggende pasienter.  
 
  

DS 2019 NSD 2025 Diff.
Normalsenger 284 274 -10
Obs-senger 31 36 5
Tekniske senger 35 48 13
Totalt senger 350 358 8

2019 2025
Føde- og barselavdeling 27 22
Gynekologisk avdeling 5
Habiliteringssenteret 2 1
Kirurgisk avdeling 62 57
Medisinsk avdeling 91 96
Nevrologisk avdeling 27 27
Ortopedisk avdeling 28 23
Pediatrisk avdeling 18 20
Revmatologisk avdeling 1 1
Øre-Nese-Hals avdeling 7 5
Øyeavdeling 1 1
Hotellpost 20 16
Normalsenger 284 274

Antall senger
Avdeling
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Poliklinikk og dagbehandling 
Dimensjonering av antall poliklinikkrom ble i HFP basert på antall gjennomførte 
konsultasjoner i 2013 og framskrevet basert på demografi og omstillinger, forhold som 
epidemiologi, overføring av døgnbehandling til dagbehandling og samhandling med fastleger 
og kommunehelsetjenesten.  
 
Basert på framskrivningen ble antall standard poliklinikkrom beregnet. Antall spesialrom 
fremkom ikke av dimensjoneringen, men ble basert på dagens pasientforløp, og tok hensyn 
til at det i mange tilfeller benyttes flere rom per konsultasjon. Antall spesialrom ble vurdert 
ut fra de enkelte fagområders framskrevne behov. Totalt antall poliklinikkrom ble beregnet 
til 172 rom for somatisk aktivitet i nytt sykehus.  
 
Aktivitetsrapport for Drammen sykehus viser at antall konsultasjoner innen poliklinikk og 
dagbehandling har vært høyere enn det framskrivningen i HFP viste. Veksten har 
hovedsakelig vært innen poliklinikkbehandling og økte vesentlig allerede fra basisåret 2013. 
En stor del av veksten skyldes at en betydelig del av poliklinisk aktivitet innen ØNH og øye 
ikke var overført til VVHF fra OUS, som en del av hovedstadsprosessen, i 2013. Denne 
prosessen er fra 2014 videreført, og i dag blir en stor del av pasientene bosatt i Asker og 
Bærum innen disse fagområdene behandlet ved Drammen sykehus.  
 
Figur 3 nedenfor viser utvikling i antall konsultasjoner poliklinikk og dagbehandling i 
perioden 2013-2030 ved Drammen sykehus. Basert på stor aktivitetsvekst innen øye-
medisin, er denne aktiviteten vist som egen del av den totale aktiviteten.  
 

 
Figur 3. Aktivitet poliklinikk og dagbehandling Drammen sykehus 
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Den store veksten innen behandling av øyesykdommer skyldes hovedsakelig økningen i 
AMD-behandling2. Som angitt i figur 3, utgjør polikliniske konsultasjoner innen dette 
fagområdet 16 % av den totale polikliniske behandlingen ved Drammen sykehus. Som en 
konsekvens av denne utviklingen arbeides det med å øke behandlingskapasiteten ved nytt 
sykehus med fem poliklinikkrom innen behandling av øyesykdommer. Videre har 
helseforetaket besluttet å opprette en poliklinikk med to injeksjonsstuer ved Bærum sykehus 
for å tilby AMD-behandling for pasienter bosatt i Asker og Bærum. Dette vil øke 
behandlingskapasiteten innen øyeseksjonen tilsvarende i underkant av 13.000 poliklinikk-
konsultasjoner. Legges dette til framskrevet aktivitet i HFP fra innflytting i nytt bygg i 2025, 
økes den totale behandlingskapasiteten i underkant av 260.000 konsultasjoner i 2030.  
 
I henhold til Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst RHF forventes nye arbeidsformer å 
redusere antall oppmøter på sykehus og øke behandlingskapasiteten innen poliklinikk med 
opptil 20 %. Dette relateres til økt innføring av avstandskompenserende teknologi, som 
videokonsultasjoner, selvmonitorering og annen avstandsoppfølging, samt mer brukerstyrt 
oppfølging. Dette er synliggjort i figur 3 overfor med angitt linje.  
 
Legges dette til grunn for fremtidig behandlingskapasitet innen poliklinikk i nytt sykehus, 
vurderes behandlingskapasiteten som tilstrekkelig.  
 
Økonomiske gevinster somatisk drift 
Frem mot innflytting i nytt sykehus forventes det en gradvis reduksjon av 
produktivitetsveksten for Drammen sykehus. Dette skyldes at det tas høyde for merarbeid 
og økt belastning for de ansatte i forbindelse med planlegging og gjennomføring av OU-
prosessene og flytteprosjektet. Etter innflyttingen i nytt bygg forventes en høyere 
produktivitetsvekst, som vist i tabell 6 nedenfor. Produktivitetsveksten er hentet fra 
konseptfaseutredningen, og danner målbildet for de gevinster som skal realiseres ved 
ibruktakelse i somatisk virksomhet ved nytt Drammen sykehus.  
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 0,7 % 0,7 % 

Tabell 6. Produktivitetsvekst for Drammen sykehus 2020-2030 Konseptfaseutredningen 
 
Gevinstmålene er beregnet som den merproduktivitet som inntreffer etter ibruktakelsen. 
Gevinstene målt i kroner er beregnet som differansen mellom kostnadene til nødvendig 
bemanning gitt uendret produktivitetsvekst, mot beregnet bemanningskostnad gitt økt 
produktivitetsvekst.  
 
Det foreligger ikke grunnlag for å differensiere produktivitetskravene ved hver enkelt 
avdeling i Drammen Sykehus. Konkretisering av måltall for gevinstoppnåelse må 
differensieres og fastsettes i de respektive delprosjektene som skal planlegge ibruktakelsen 
av det nye sykehuset.  
 
Totalt gevinstmål for somatisk drift i perioden 2025-2030 summerer seg til 11,5 MNOK. Det 
er i beregningen ikke lagt til grunn legeårsverk. Inkluderes legeårsverk øker gevinstestimatet 
til 15 MNOK. Lavere produktivitet i årene før innflytting er ikke hensyntatt i beregningen. 
                                                      
2 Injeksjonsbehandling av medikament i øye pga. sykdom i netthinne 
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Kostnader forbundet med forberedelser til innflytting inngår i samlekostnadene for 
mottaksprosjektet i økonomisk langtidsplan. Det inkluderer frikjøp av ressurser fra 
klinikkene.  
 

 
Tabell 7. Gevinster somatisk drift 

3.3.2. Medisinsk diagnostikk 
Det forventes høy grad av teknologisk utvikling innenfor fagområdene i medisinsk 
diagnostikk, blant annet innen automasjon og kunstig intelligens. Valg av teknologi og utstyr 
vil derfor legge betydelige føringer for framtidig bemanningsbehov. 
 
HFP la til grunn en betydelig økning av aktivitet innenfor de enkelte fagområder i klinikken. 
Dette var basert på forventet utvikling og ikke iht. framskrivning for de kliniske områdene.  
Det foreligger nå aktivitetsstatistikk for de siste syv årene. Den viser en generelt lavere 
aktivitetsvekst enn framskrevet, noe som innen enkelte fagområder skyldes manglende 
rekruttering av fagpersonell, eksempelvis innen bildediagnostikk.  
 
Bildediagnostikk 
Aktivitet 
Det er ikke lagt til grunn økning i antall modaliteter, utover en MR, i bildediagnostikk i nytt 
sykehus. HFP la til grunn økt utnyttelse av utstyr og endrede åpningstider for å håndtere 
framskrevet aktivitetsvekst. 
 
I HFP ble bildediagnostikk fremskrevet med 2 % årlig vekst for Ultralyd, CT, MR og 
intervensjon, mens konvensjonell røntgen ble fremskrevet med 1,41 %, som var en 
videreføring av historisk vekst. 
 
Faktisk aktivitet fra 2013-2019 viser god overenstemmelse med framskrivningen for CT og 
intervensjon, mens veksten er betydelig lavere enn framskrivningen i HFP innenfor de andre 
fagområdene. Dette skyldes blant annet at CT og MR gjennomfører mer avanserte og mer 
krevende undersøkelser enn tidligere mens de enklere undersøkelsene utføres eksternt. 
Rekrutteringsvansker og økonomiske prioriteringer har videre medført lavere aktivitet og 
økte ventelister innenfor MR.  
 
Ultralyd har heller ikke kunnet prioriteres i tråd med behovet de siste årene. Flere 
undersøkelser skjer eksternt pga. lange vente- og svartider i avdelingen. Det er derfor gjort 
ny vurdering av fremtidig aktivitet basert på historikk fra de siste årene. Ny framskrivning for 
ultralyd (oransje søyle) er beregnet med årlig vekst på 1,41 %.  
 

Tiltak (TNOK) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sum
10 - Klinikk Drammen sykehus 1 053 2 103 2 622 2 616 1 572 1 571 11 537
110 - Kirurgisk avdeling DS 146 294 370 372 227 228 1 637
120 - Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak DS 96 186 226 219 124 120 971
130 - Anestesi, intensiv og operasjon avd DS 182 370 466 471 290 294 2 074
140 - Barne- og ungdomsavdeling DS 119 234 288 283 165 162 1 251
150 - Øre, nese og hals avdeling DS 60 118 147 145 86 86 642
160 - Gynekologi og fødselshjelp avd DS 73 146 182 181 108 108 799
170 - Medisinsk avdeling DS 256 513 643 644 390 391 2 837
190 - NRH avdeling DS 120 240 301 301 182 182 1 325
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Det ble redusert med en modalitet innen konvensjonell røntgen i optimaliseringsfasen. 
Framskrivningen er ikke justert iht. dette. Basert på siste års utvikling vurderes det at 
tilgjengelig kapasitet i nytt sykehus er tilstrekkelig. 
 
Faktisk og framskrevet aktivitet fra HFP innen det enkelte fagområde er vist i figurene 
nedenfor.  

 
Figur 4. Antall undersøkelser ultralyd  
 
 

 
Figur 5. Antall undersøkelser konvensjonell røntgen 
 

 
Figur 6. Antall undersøkelser MR  
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Figur 7. Antall undersøkelser CT 
  

 
Figur 8. Antall undersøkelser Intervensjon 
 
Nukleærmedisin 
Etter godkjent Konseptfase, er det installert ytterligere en SPECT innenfor nukleærmedisin 
for å erstatte et gammakamera. Registrert aktivitet i perioden 2013-2019 viser god 
overensstemmelse med tidligere framskrivning, ref. figur 9. 
 

 
Figur 9. Antall undersøkelser Nukleærmedisin 
 
Innenfor nukleærmedisin etablerer VVHF PET som egen enhet ved Drammen sykehus våren 
2020. Dette er en ny pasientpopulasjon og vil ikke ha innvirkning på dagens aktivitet i 
seksjonen, men vil påvirke gjestepasientkostnadene positivt. Det etableres et eget fagmiljø 
på Drammen sykehus ifm. etableringen. Da dette er en nytt behandlingstilbud, og derved 
ikke omfattet av tidligere utredninger, er ikke aktivitet, bemanning og inntekter/kostnader 
forbundet med etablering medregnet i denne utredningen. 
 
Brystdiagnostisk senter (BDS) 
Det er benyttet ulike metoder for å registrere aktivitet innfor BDS. Ny metode ble tatt i bruk 
fra sommeren 2017. Det gjør det uhensiktsmessig å sammenligne aktivitet framskrevet i HFP 
med dagens aktivitet. Det er derfor tatt utgangspunkt i faktisk aktivitet 2019 og framskrevet 
en årlig aktivitetsvekst på 1,41 %, samme nivå som konvensjonell røntgen og ultralyd.  
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Figur 10. Antall undersøkelser BDS, unntatt screening. Obs. endret metode for aktivitetsregistrering fra midt i 
2017. 
 

 
Figur 11. Antall screening undersøkelser BDS 
 
Bemanning 
Det er i dag en god del variasjon i svartid og prosesser ved de ulike radiologiske seksjonene 
innen Bildediagnostikk i VVHF. Det er startet et prosjekt for å samordne fagkompetanse og 
etablere ensartet praksis ved alle radiologiske seksjoner i foretaket.  
 
Ny organisering skal totalt sett legge bedre til rette for å underbygge avdelingens og 
foretakets strategi, herunder: 

1. Et likeverdig tilbud til pasienter i VVHF: 
a. Høy kompetanse tilgjengelig på tvers av sykehusene 
b. Reduksjon av uønsket variasjon, standardisering basert på beste praksis 
c. Hensiktsmessige svartider 

2. Felles fagmiljø, kompetanse og kapasitet deles  
3. Ny teknologi tas i bruk  
4. En fremtidsrettet bærekraftig avdeling 

 
Det skal videre vurderes hvordan de ulike fagområdene innenfor bildediagnostikk kan 
samhandle på en bedre måte når de samles fysisk på ett plan i nytt sykehus.   
 
VVHF har søkt om midler til å etablere et prosjekt med bruk av kunstig intelligens innen 
bildediagnostikk. HSØ har meldt inn dette som regionen sitt prosjekt til det nasjonale 
utredningsarbeidet knyttet til bruk av kunstig intelligens i helsesektoren, ledet av 
Helsedirektoratet. Det er planer om å ta i bruk flere teknologiske virkemidler som skal være 
med på å støtte oppunder kvalitet og muligheter for effektivisering. 
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Samlokalisering av elektiv og akutt radiologi gir mindre behov for antall resepsjoner. 
Innføring av helselogistikkløsninger, som elektronisk timebestilling, selvinnsjekk, samt 
betalingsløsning vil bidra til mindre behov for kontortjeneste. Roboter som automatiserer 
dataoverføringer fra DIPS til RIS vil også frigjøre ressurser innen kontortjeneste. Disse 
frigjorte årsverkene vil kunne omdisponeres til andre oppgaver og stillinger innenfor 
bildediagnostikk, etter hvert som man ser fremtidig utvikling og behov. 
 
Det forventes høyere krav fra klinikerne om god og rask bildediagnostikk. Dette vil antakelig 
påvirke åpningstiden innenfor bildediagnostikk og kan medføre økt bemanning. I tillegg skal 
det installeres ytterligere en MR i nytt sykehus i forhold til dagens situasjon, noe som også vil 
kreve noe økt bemanning. Overføring av aktivitet til Kongsberg sykehus, som ble vedtatt i 
optimaliseringsfasen, vil frigjøre ressurser tilsvarende en modalitet for konvensjonell 
røntgen. 
 
Det forventes at økt aktivitet innen nukleærmedisin og BDS kan gjøres med en liten økning i 
bemanning frem mot 2025. Nytt bygg, nytt utstyr og teknologi, samt samhandling og gode 
arbeidsprosesser, forventes å gi økt produktivitet også innenfor disse områdene. 
 
Laboratoriemedisin  
Aktivitet 
I HFP ble aktivitetsveksten innenfor laboratoriemedisin basert på historisk vekst i perioden 
2011–2014 og fremskrevet per år med: 

• Blodbank  3,0 %  
• Medisinsk biokjemi  5,7 %  
• Mikrobiologi  3,5 % 

 
Aktivitetstallene består av både prøver fra inneliggende og polikliniske pasienter. Avdelingen 
har i flere år hatt fokus på å redusere unødig analyserekvirering. Samtidig arbeides det for å 
beholde eksterne rekvirenter, da tidligere analysehistorikk gir stor verdi for pasientene ved 
senere innleggelse. For de inneliggende pasientene er det stadig økende hastegrad for å 
avklare pasientene, både i akuttmottak og på sengepostene. Det er også en pågående 
prosess med å etablere flere spesialanalyser ved laboratoriemedisin i VVHF, for å redusere 
gjestepasientkostnader og effektivisere pasientforløpene ytterligere ved raskere prøvesvar.  
 
Blodbank 
De siste årene har blodbanken redusert eksternt kjøp av blodprodukter, og antall 
transfusjoner har ikke økt som tidligere forventet. Avdelingen arbeider videre med å 
effektivisere produksjon og optimalisere utveksling av blodprodukter internt i foretaket. 
Samtidig arbeides det med å gjøre flere utredninger og spesialanalyser i Drammen, noe som 
vil gi raskere svar, raskere blodprodukter til pasientene og lavere gjestepasientkostnader. 
Det er gjort en vurdering av antall analyser, og figur 12 viser faktisk aktivitet 2015-2019 og 
aktivitet 2019 fremskrevet med 1 % årlig vekst.  
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Figur 12. Antall analyser blodbank 
 
Medisinsk mikrobiologi 
Det er et bredt repertoar av mikrobiologiske analyser i VVHF, og diagnostikken blir stadig 
mer arbeidskrevende. Dette gjelder spesielt innenfor genteknologi og bakteriologi. 
Avdelingen arbeider videre med å effektivisere og automatisere arbeidsprosesser. Det er 
spesielt innen bakteriologi at mye kan automatiseres. Ved automatisering av disse 
arbeidsprosessene kan analysevolum økes uten tilsvarende økning i bemanning. I tiden frem 
mot nytt sykehus forventes det behov for økt bemanning. Det er gjort en vurdering av antall 
analyser, og antall mikrobiologiske analyser har økt mer enn fremskrevet i HFP. Videre 
arbeid med effektivisering og implementering av automasjonsløsninger i 2025 gjør at 
framskrivning av aktivitet i henhold til HFP videreføres. Figur 13 nedenfor viser aktivitet 2019 
framskrevet med 3,5 % årlig vekst og faktisk aktivitet 2014-2019. 
 

 
Figur 13. Antall analyser Mikrobiologi 
 
Medisinsk biokjemi 
Det er fortsatt en pågående prosess med å utvide analyserepertoaret innen medisinsk 
biokjemi, og mange analyser innen dette fagområdet er sentralisert til Drammen.  
 
Farmakologi er det fagområdet innen medisinsk biokjemi som forventes å øke mest. 
Arbeidsprosessene for disse analysene er arbeidskrevende. I nytt sykehus er det planlagt en 
stor analysehall hvor mange ulike instrumenter kan kobles på, noe som vil gi en betydelig 
effektivisering.  
 
I forbindelse med anskaffelse av utstyr til hematologi, er det ønskelig å kunne implementere 
automatisering av blodutstryk ved bruk av kunstig intelligens (cellavision) i 2020/2021. Dette 
vil bidra til å gjøre flere utredninger og spesialanalyser i Drammen, noe som vil gi raskere 
svar og blodprodukter til pasientene og lavere gjestepasientkostnader. Det er gjort en 
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vurdering av antall analyser, og ved fortsatt arbeid med effektivisering og implementering av 
automatisert blodutstryk forventes nedgang i forhold til tidligere framskriving. Figur 14 
nedenfor viser aktivitet 2019 framskrevet med 3 % årlig vekst og faktisk aktivitet 2014-2019.  
 

 
Figur 14. Antall analyser Medisinsk biokjemi 
 
Bemanning 
Felles prøvemottak, automatisert analysehall og automasjonslinje for bakteriologi, vil gi 
reduksjon i antall årsverk. Samtidig er det krav om utvidet åpningstid på mikrobiologi og 
utvidet prøverepertoar for å gi raskere prøvesvar og mer effektiv pasientbehandling. 
 
Avdeling for laboratoriemedisin har fokus på å ta i bruk medisinskteknisk utstyr for å 
redusere prøvehåndtering. Dette gjelder spesielt i analysehall med komplett 
automasjonslinje og automatisert bakteriologi. Dette vil bidra til at analysevolumene kan 
økes uten tilsvarende økt bemanning. Samtidig er det stor økning i analyser og økt 
kompleksitet innfor områdene farmakologi og genteknologi, noe som vil fortsette i årene 
fremover. Det forventes at økt aktivitet kan gjøres med dagens nivå på bemanningen etter 
innflytting i nytt sykehus, forutsatt at bemanningen benyttes på en annen måte enn i dag. 
 
For laboratoriemedisin er det derfor forventet en høyere effektiviseringsgrad enn generelt 
for klinikken. Det er lagt til grunn 2,4 %. 
 
Klinisk patologi 
Aktivitet 
I HFP ble aktivitetsveksten innenfor patologi basert på historisk vekst i perioden 2011–2014 
og framskrevet med 2,1 % per år. Aktivitetstallene har vært basert på remisser, mens det har 
vist seg mer relevant å telle antall parafinblokker og antall objektglass. Figurene nedenfor 
viser derfor faktiske parafinblokker og objektglass fra 2015-2019. Ny framskrivning er basert 
på en forventet årlig vekst med 5 % for parafinblokker og 4,3 % for antall objektglass. 
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Figur 15. Antall parafinblokker patologi 
 

 
Figur 16. Antall objektglass patologi 
 
Digital patologi 
Mange helseforetak i Norge har tatt i bruk digital patologi. Dette er også et ønske i VVHF. I 
2016 startet Nasjonal IKT et prosjekt om digital patologi. I dette prosjektet ble digital 
patologi definert som digitalisering av hele arbeidsprosessen fra rekvirering til 
svarrapportering og evaluering av patologidata i nasjonale registre. Prosjektet identifiserte 
tre overordnete gevinster (jfr. NIKT Digital Patologi Prosjektbegrunnelse V2.0; 26.02.2019): 
 

• Effektiviseringsgevinster 
• Kvalitetsgevinster 
• Gevinster for andre aktører (dvs. utenfor helseforetakene) 

 
Prosjektet angav at de fleste av effektiviseringsgevinstene var knyttet til kostnadsunngåelse, 
dvs. kostnader som det enkelte helseforetak eller regionale helseforetak unngår gjennom at 
det koordineres på nasjonalt nivå. Prosjektet påpekte at realisering av estimerte gevinster 
forutsetter at både det nasjonale prosjektet og tilhørende regionale prosjekter 
gjennomføres.  
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VVHF ønsker å delta i utviklingen av digital patologi, men det er ennå ikke fattet tydelige 
vedtak om hvordan dette skal videreføres på regionalt og nasjonalt nivå. 
 
Bemanning 
Basert på aktivitetsframskrivningen legges det inn en gradvis økning i bemanningen frem til 
2025. Fra 2025 til 2030 legges det til grunn uendret bemanning basert på innføring av digital 
patologi som vil kompensere for økt aktivitet. Det er usikkerhet ift. utviklingen av digital 
patologi som kan påvirke den forutsatte bemanningsframskrivningen. 
 
Det er nylig vedtatt at det skal innføres et nasjonalt program for tarmscreening. Programmet 
skal innføres over noen år og starte i 2021. Det vil påvirke aktiviteten og kreve økt 
bemanning i avdeling for patologi. Dette er en aktivitet som er tilkommet etter 
planleggingen av NSD og er således ikke lagt til grunn i dimensjoneringen av nytt sykehus. 
Det tas heller ikke med i vurderingene her, men må vurderes i egen prosess senere. 
 
Økonomiske gevinster medisinsk diagnostikk  
Ved å samlokalisere elektiv og akutt radiologi vil man kunne planlegge og utnytte 
kapasiteten på en mer effektiv måte. Den økte kapasiteten ved bedre utnyttelse vil kunne gi 
muligheter for å håndtere aktivitetsutviklingen for de pasientene som forventes å trenge 
oppfølging på sykehuset.   
 
En moderne analysehall for laboratorieanalyser vil gi hurtigere diagnostikk, økt kapasitet og 
mulighet for å analysere flere prøver enn i dag, med bruk av færre manuelle prosesser og 
ansatte. Innføring av automatisert bakteriologi vil også bidra til økt kvalitet, raskere svar og 
effektivisering. Større grad av automasjon og gode logistikkløsninger vil gi gevinster på klinisk 
side ved at svartidene reduseres. Dette gir et potensial for reduserte liggetider og 
effektivisering av pasientforløpene. Automatisering av prosesser innen lab og klinisk patologi 
krever investeringer, men har et betydelig potensiale for effektivisering og derav 
gevinstoppnåelse. 
 
Avdeling for laboratoriemedisin i VVHF har hatt gode resultater av å arbeide i nettverk 
mellom de fire somatiske sykehusene siden 2012. Det forutsettes videre gevinster av dette 
samarbeidet i fremtiden. 
 
Gode planlagte pasientforløp ved bruk av medisinske støttetjenester vil gi en effektiv 
pasientbehandling og en god pasientopplevelse. 

 
Opprettelse av en intervensjonsenhet med bildediagnostikk og operasjon vil gi et samlet 
spesialisert fagmiljø med høy kompetanse. 
 
Det er forventet en betydelig teknologisk utvikling innen automatiserte intelligente 
diagnostiseringsverktøy innenfor medisinsk diagnostikk. Gevinstene dette gir, er avhengig av 
hvilke IKT-løsninger og utstyr som kommer i nytt bygg. Det må gjennomføres analyser i 
forhold til innkjøps- og bemanningskostnader når valg av IKT-løsninger og utstyr skal gjøres. 
Det må derfor tas forbehold om bemanningsframskrivningen mtp. teknologi og innføring av 
kunstig intelligens. Samhandling og utnyttelse av personellet på en mest mulig rasjonell 
måte må ses på tvers av fagområdene i klinikken for å sikre gevinstrealisering. 
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Gevinstmålene er beregnet som den merproduktivitet som inntreffer som følge av tiltakene, 
både før og etter ibruktakelsen av nytt sykehusbygg. Det er lagt til grunn en 
basisproduktivitetsøkning på henholdsvis 2,4 % for laboratoriemedisin og 0,4 % for øvrig 
aktivitet i klinikken. Gevinstene målt i kroner er beregnet som differansen mellom 
kostnadene til nødvendig bemanning gitt uendret produktivitetsvekst mot beregnet 
bemanningskostnad gitt økt produktivitetsvekst.  
 
Konkretisering av måltall for gevinstoppnåelse må differensieres og fastsettes i de respektive 
delprosjektene som skal planlegge ibruktakelsen av det nye sykehuset.  
 
Totalt gevinstmål for medisinsk diagnostikk i perioden 2021-2030 summerer seg til 24,5 
MNOK. Kostnader forbundet med forberedelser til innflytting inngår i samlekostnadene for 
mottaksprosjektet i økonomisk langtidsplan og er ikke en del av beregningsgrunnlaget for 
tabellen nedenfor.  
 
Forutsetninger for produktivitetsveksten:  

• I bemanning for radiologi og BDS forutsettes en liten økning frem til første halvår 2025.  
Det økes med 3 årsverk i 2025, da det tas i bruk ytterligere en MR sammenliknet med i dag. 
Bemanningsnivået fra 2025 videreføres ut perioden. 

• I bemanning for nukleærmedisin er det lagt til et ekstra årsverk i 2025 og videreført  
ut perioden. 

• Bemanningen for laboratoriemedisin forutsettes økt med 1 % årlig frem til 2024. Deretter 
reduseres bemanningen gradvis til 2029, hvor det forventes bemanning på samme nivå 
som 2019 ut perioden. 

• Bemanningen for klinisk patologi forutsettes økt med 2 % frem til første halvår 2025 
og videreføres ut perioden. 
 

 
Tabell 8. Gevinster medisinsk diagnostikk 

3.3.3. Intern service 
Grunnlag for beregning av fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for nytt sykehus er 
basert på gjennomført LCC analyse (Life Cycle Cost). Denne angir det totale kostnadsbildet 
for bygningsmassen gjennom hele levetiden og omfatter både investeringskostnadene og 
kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling gjennom hele bruksperioden (FDVU-
kostnader). 
 
Drift og vedlikehold   
Innen eiendomsdrift ble det i konseptfasen forventet en 15 % rasjonalisering som følge av 
samlokalisering. 
 

Tiltak (TNOK) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sum
80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) 1 102 1 129 1 159 1 191 93 4 748 3 984 4 041 4 101 3 393 24 942
8401 - Bilde Drammen 843 833 824 814 -931 1 044 1 036 1 027 1 019 1 011 7 520
8461 - Nukleær med 82 81 80 79 -521 78 77 77 76 75 184
8441 - BDS 1 1 1 1 102 205 207 209 211 213 1 153
810 - LAB Laboratoriemedisin avdeling -464 -466 -468 -470 339 1 966 1 145 1 144 1 142 370 4 237
830 - PAT Avd for patologi 640 680 722 766 1 104 1 456 1 518 1 584 1 652 1 724 11 847



30 
 

Løpende driftskostnader er beregnet på grunnlag av nødvendige serviceavtaler for de 
tekniske anleggene, samt 15 årsverk for driftspersonell. Antall stillinger er beregnet på 
bakgrunn av nøkkeltall fra andre helsebygg. 
 
Ved beregning av driftsmodell og bemanning knyttet til teknisk drift, må omfanget av 
serviceavtaler sees opp mot behov for kapasitet i egen organisasjon.  
 
Utover årsverk for eiendomsdrift, er det lagt til bemanning/årsverk innen: 

• Administrasjon 
• Sikkerhetstjenester 
• Drift og vedlikehold av utomhus arealer 

 
Som vist i tabell 9 nedenfor gir gjennomført LCC analyse potensiale for reduksjon av antall 
årsverk innen dette området i størrelsesorden 5 årsverk. Omgjort til kroner er dette anslått å 
utgjøre en gevinst på 3 MNOK.  
 

 
Tabell 9. Bemanningsutvikling drift og vedlikehold  
Bemanning henviser til 2017, da bemanning 2019 ikke tilgjengelig pt. 
 
Renhold og tekstil  
Kostnader til renhold omfatter regelmessig og periodisk renhold, samt forbruksmateriell og 
maskiner. Kostnader er beregnet basert på store arealer og ikke på romnivå. 
Regelmessig renhold omfatter primært vask av gulv i alle bruksarealer. Renholdsfrekvensen 
er satt til: 

• 3 g/uke for ansattarealer, som kontorer og laboratoriefunksjoner 
• 5 g/uke for sykehusfunksjoner med dagdrift 
• 7 g/uke for sykehusfunksjoner med døgndrift 

 
Det er lagt til grunn differensiert renholdstid for de enkelte arealene. Eksempelvis for 
toaletter der det er lagt til grunn vask av armaturer, klosetter, samt vegger på toalett. Større 
åpne flater, f.eks. kommunikasjonsareal, har redusert renholdstid da denne typen arealer 
kan rengjøres maskinelt. Tid forbrukt til rengjøring pr. areal er hentet fra Holtes FDV-nøkkel3. 
 
Beregnede kostnader til renholdere summeres til ca. 57 renholdere på fulltid. 
 
I samarbeid med avdelingen er det basert på dagens ressursbruk beregnet et totalt 
bemanningsbehov på 84 årsverk i nytt sykehus. Dette dekker alle tjenester innenfor renhold 
og tekstil. Det er da tatt hensyn til generell effektivisering. Dette gir en redusert bemanning 

                                                      
3 Program for å beregne kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. 

Funksjon
Årsverk 

2017
Årsverk 

2030
Endring 
årsverk

Driftspersonell 15
Administrasjon 2
Sikkerhetstjenester 6
Drift/vedlikehold utomhus 2
Totalt 30 25 -5
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på 28 brutto årsverk i forhold til dagens drift. Omregnet til kroner utgjør dette om lag 16,8 
MNOK.  
 

 
 Tabell 10. Reduksjon i bemanning renhold 
 Bemanning henviser til 2017, da bemanning 2019 ikke tilgjengelig pt. 
 
Det vil i påfølgende prosess ses på nye teknologi og løsninger som ytterligere kan redusere 
bemanningsbehovet. 
 
Det er store kostnader forbundet med arbeidstøy ved dagens drift. Innføring av 
tøyautomater vil gi god kontroll på håndtering av arbeidstøy og redusere kostnadene. Det er 
gjort en beregning som viser en årlig besparelse på 200.000 kr fra og med juni 2025. 
 

 
Tabell 11. Årlig innsparing for personaltøy ved innføring av tøyautomater. 
 
Matforsyning 
For matforsyning, inklusive kiosk og kantine, ble det i konseptfasen tatt høyde for at 
sentralkjøkken og avdelingskjøkken skal ha lengre åpningstid enn i dag. Basert på det økte 
antallet kunder, ble det lagt inn økt bemanning til kiosk og kantine i forhold til dagens 
bemanning ved Drammen sykehus.  
 
I forprosjektfasen ble det valgt et mer fleksibelt og fremtidsrettet matkonsept for pasientene 
med større grad av valgmuligheter og tidspunkt for spising. Kok-kjøl prinsippet innebærer en 
endring av driftskonseptet. Erfaringsvis vil konseptet gi mer planlagt og strukturert 
arbeidsdag for de ansatte. Det resulterer i redusert bemanningsbehov, redusert bruk av 
overtid og mindre innleie. I den forbindelse er det utarbeidet forslag til bemanningsplaner 
for sentralkjøkken og kantine, med henholdsvis 18 og 8 årsverk. I konseptfasen ble det 
planlagt for 6 årsverk for kiosk som er videreført i gevinstplanen.  
 
I tillegg kommer bemanning på kjøkken og matservering for pasienter, totalt syv 
avdelingskjøkken og to mindre kjøkken. Det anslås 23 årsverk for drift og servering fra 
avdelingskjøkkenene. I mottaksprosjektet skal det arbeides videre med kartlegging av 
dagens ressursbruk, samt beskrive oppgavedeling og arbeidsflyt for å lage konkrete 
bemanningsplaner. 
 

Funksjon
Årsverk 

2017
Årsverk 

2030
Endring 
årsverk

Renhold 112 81 -31
Adm. og ledelse 3 3
Totalt 112 84 -28

Drammen sykehus 3,8 MNOK
Blakstad sykehus 0,2 MNOK
Beregnet kostnad personaltøy 2019 4,0 MNOK
Besparelse 5 % Prosent
Årlig besparelse 0,20 MNOK

Personaltøy
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Blakstad sykehus får i dag mat levert fra Bærum sykehus. De ansatte i psykisk helse og rus 
håndterer maten ut til pasientene selv. Det vil derfor bli en besparelse ved kjøkkenet ved 
Bærum sykehus ved ibruktakelse av nytt sykehus. Dette er ikke tatt med i beregningen. 
 

 
Tabell 12. Bemanning matforsyning 
 
I dagens sykehus kjøpes middag for pasienter fra sykehuset i Vestfold. Endret matkonsept 
kan gi en besparelse i forhold til dagens kostnader ved lavere produksjonskostnader i eget 
kjøkken.  
 
Basert på erfaring fra andre foretak som har endret til tilsvarende matkonsept for middag 
forventes det en reduksjon i matsvinn på 25 %. Dette utgjør totalt 320.000 NOK per år. Se 
tabell 13 nedenfor. 
 

 
Tabell 13. Årlig redusert matsvinn fra juni 2025.  
 
Avfall 
I nytt sykehus er det planlagt avfallssug for restavfall. I 2019 produserte Drammen og 
Blakstad 6,1 tonn restavfall. Et estimat på manuell tidsbruk for frakt av avfall, viser en 
besparelse på ca. 1 årsverk basert på 1.900 arbeidstimer per år. Se tabell 14 nedenfor. 
 

Funksjon
Årsverk 

2019
Årsverk 

2030
Endring 
årsverk

Sentralkjøkken 18
Avdelingskjøkken 23
Kantine/kiosk 8
Kiosk 6
Matforsyning totalt 44 55 11

Mengde matavfall
Drammen 33,7 Tonn
Blakstad 18,0 Tonn
Totalt menge matavfall 51,7 Tonn
Andel middag (50 %) 25,9 Tonn
Kostnad per tonn 50 Kr
Total kostnad 1,3 MNOK
Besparelse 25 % Prosent
Redusert årlig kostnad matavfall 0,32 MNOK
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Tabell 14. Antall timer besparelse i frakt av restavfall. 
 
  

Bygg
Antall 

avfallsrom Driftsdager

Antall 
hentinger 

per år
Sengebygg 8 365 2 920
Poliklinikkbygg 6 240 1 440
Behandlingsbygg 6 240 1 440
Adkomstbygg 5 240 1 200
PHR byggene 3 356 1 068
Totalt 28 1 441 8 068
Antall min per henting (snitt) 15
Totalt antall minutter 121 020
Antall timer 2 017
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Økonomiske gevinster intern service 
Felles lokalisering av klinikkene, ny bygningsstruktur og teknologiske løsninger vil gi mer 
rasjonell drift enn i dagens mange lokasjoner i gamle bygg for de fleste avdelingene i intern 
service. 
 
Intern service er en viktig støtte for de andre klinikkene i sykehuset. Godt samarbeid, 
oppgavedeling og gode verktøy for samhandling mellom de ulike fagområdene vil gi effektiv 
drift og muligheter for gevinstrealisering. 
 
Samling av lokasjoner vil gi mindre transportkostnader. Sporing og færre lokasjoner og nye 
enklere flater som er lettere å renholde, gir redusert bemanningsbehov. Et felles varemottak 
vil gi effektiv vareforsyning. Økonomiske gevinster vil spesifiseres som en del av utredningen 
i de ulike delprosjektene. Gevinstene avhenger også av hvilke løsninger og utstyr som 
installeres i nytt bygg. 
 
Et høyteknologisk bygg vil gi behov for økt teknisk kompetanse i driftsavdelingen. Kvaliteten 
på bygg og installasjoner gir et godt inneklima for ansatte og pasienter. 
 
For klinikk for intern service kan det ikke vises til produktivitetsgevinst basert på 
produktivitetsendringer. LCC-analysen viser antall årsverk for ivareta forvaltning, drift 
vedlikehold og utvikling av nytt sykehus. Den fremtidige bemanningen er forventet lavere 
enn ved dagens drift, med en total reduksjon på 22 årsverk.  
 

Tabell 15. Bemanningsutvikling klinikk for intern service, 2020-2030. 
 
 Samlede gevinster er estimert til 13,3 MNOK.  

 
Tabell 16. Økonomiske gevinster KIS 

3.3.4. Kontortjeneste somatiske funksjoner 
Samling av poliklinikk i de somatiske funksjonsområdene gir behov for færre resepsjoner i 
nytt sykehus. I somatisk virksomhet i Drammen sykehus er det i dag 24 resepsjoner med 
flere luker. I nytt sykehus vil dette reduseres til 16 resepsjoner med kun en luke i hver. 
Sammen med innføring av helselogistikkløsninger, som elektronisk timebestilling og 
betalingsløsning, samt selvinnsjekk, gir dette redusert behov for helsesekretærer i nytt 
sykehus.  
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
230 230 230 230 230 219 209 208 208 208 208

Tiltak (TNOK) 2017 2030
Endring 

2017-2030
Effekt i 
TNOK

50 - Klinikk for Intern service 230 208 -22 13 320
5330 - Matforsyning seksjon DS, 5350 - Matforsyning Seksjon Blakstad, 5360 - Kiosk seksjon DS BS 44 55 11 -6 840
5610 - Servicetorg DS/KS, 5630 - Servicetorg BS/RS/BLAK 5 5 0 240
5740 - Eiendomsdrift seksjon  DS, 5760 - Eiendomsdrift seksjon psykiatri 29 25 -4 2 220
5800 - Logistikk seksjon 7 6 -1 300
5530 - Renhold seksjon Drammen, 5560 - Renhold og tekstil seksjon Blakstad 112 84 -28 16 620
5770 - Transport seksjon DS/KS 11 21 10 -6 180
942 - Avdeling for medisinsk teknologi DS/KS 24 12 -12 6 960
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Framskrivning av antall poliklinikk konsultasjoner ved innflytting i nytt sykehus i 2025, viser 
et totalt antall på ca. 225.000 konsultasjoner. Ved å legge til grunn at ca. 90 % av disse vil 
benytte timebestilling på nett, selvinnsjekk og elektroniske betalingsløsninger, vil dette gi en 
forventet redusert tid for betjening i resepsjoner tilsvarende 20 årsverk basert på 13 min. 
redusert tid per konsultasjon. Se tabell 17 nedenfor.   
 

 
Tabell 17. Reduksjon av årsverk ifm. ved innføring av helselogistikk 
 
En samling av kontortjenesten i adkomstbygget legger til rette for et felles inntakskontor og 
godt planlagt pasientbehandling på tvers av fagområdene. I tillegg vil innføring av 
ressursstyringsverktøy og roboter forenkle og redusere manuelle arbeidsoppgaver. Dette 
forventes å gi total reduksjon i antall årsverk for kontortjenesten på 58 årsverk. 
 
Økonomiske gevinster kontortjenesten 
Frigjøring av oppgaver for helsesekretærer legger til rette for oppgaveforskyvning som kan 
føre til mer tid til pasientbehandling for eksempel for legene. 
 
Pasienttilfredsheten vil øke ved at pasientene kan ta del i planleggingen og gjøre mer selv. I 
tillegg vil et inntakskontor kunne gi bedre planlagte besøk til sykehuset, noe som vil gi en 
bedre pasientopplevelse og reduserte reisekostnader. 
 
For funksjonen er det ikke mulig å vise til produktivitetsgevinst basert på 
produktivitetsendringer. Færre resepsjoner og teknologiske hjelpemidler vil føre til redusert 
bemanningsbehov i nytt sykehus. Det er forventet å innføre helselogistikk før ibruktakelse av 
nytt bygg, det er derfor lagt til grunn en gradvis reduksjon i bemanningen.  
 
Det er våren 2020 planlagt oppstart for et prosjekt som skal se på fremtidig oppgaver og drift 
av kontortjenesten for Drammen sykehus. Det er en fordel om denne organiseringen er 
innført før flytting, og det er derfor gradvis redusert bemanning fra 2020 til 2030. 
 

 
Tabell 18. Økonomiske gevinster kontortjeneste 
 

 
Tabell 19. Bemanningsutvikling for administrasjon og kontortjenesten, 2020-2030. 

2025 2030
Ant. Konultasjoner per år 225 000        230 000        
Min. per konsultasjon 13
Ant. Minutter per år 2 925 000     2 990 000     
Dager per år 240
Åpningstid per dag timer 10
Ant. Min per årsverk 144 000        144 000        
Ant. Årsverk 20,3 20,8

Tiltak (TNOK) 2020 2030

Endring 
2017-
2030

Effekt i 
TNOK

Administrasjon og merkantil tjeneste Drammen sykehus 154 96 58 34 800

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
154 150 145 140 130 110 100 100 98 96 96
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3.3.5. Psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Samlokalisering av all sykehuspsykiatri, samt standardisering og fleksibilitet i byggene, gir 
mulighet for samhandling og økt kapasitetsutnyttelse på tvers av fagområdene innenfor 
psykiatri og mellom somatikk og psykiatri. Det er betydelige organisatoriske og driftsmessige 
gevinster ved å utnytte samdriftsfordelene de tilrettelagte lokalene vil gi. 

 
I 2017 ble sykehuspsykiatrien ved Blakstad og Lier sykehus samlokalisert på Blakstad. Dette 
ble gjort som et ledd i forberedelsene til etablering av en samlet sykehuspsykiatri i nytt 
sykehus i Drammen, samtidig som man fikk avviklet driften i en dårlig bygningsmasse ved 
Lier. Det medfører at deler av gevinstene tilknyttet nytt sykehus realiseres i forkant av 
innflytting.  
 
Det er en tydelig sammenheng mellom det pågående omstillingsarbeidet i klinikk for psykisk 
helse og rus (PHR), og gevinstene som er beregnet forprosjektrapporten for nytt sykehus. Av 
den grunn er gevinstberegningene for PHR samlet i et eget kapitel under pkt. 4.1.1 nedenfor. 
Klinikk for psykisk helsevern og rus har et pågående arbeid med å se på pasientforløp og 
arbeidsprosesser ved seksjonene innen psykisk helsevern for voksne. Disse forløpene skal 
videreutvikles før innflytting i nytt bygg. 

3.4. Ikke prissatte gevinster 
 
Samlokalisering av somatikk, psykiatri og medisinsk diagnostikk vil gi gode 
samhandlingsmuligheter på tvers av fagene. Det vil legge til rette for å styrke arbeidet med 
gode og trygge pasientforløp. Dette vil gi god pasienttilfredshet og -sikkerhet. 
 
Mange av konseptene i nytt sykehus gir store kvalitetsmessige gevinster for pasientene, og 
vil effektivisere driften. Ensengsrom i døgnområdene gir mindre fare for smitte, og en 
redusert infeksjonsfrekvens vil medføre redusert liggetid. Ensengsrom forenkler også en del 
forhold i pasientbehandlingen, med mindre behov for flytting av pasienter. Det vil være 
enklere å håndtere pasienter med behov for isolasjon, og det vil være mulig å gjennomføre 
flere undersøkelses- og behandlingsprosedyrer på rommene enn i dag. Samtaler vil også 
kunne foretas på rommet. Enerom gir grunnlag for bedre kapasitetsutnyttelse ved å unngå 
at pasienter med behov for enerom opptar et flersengsrom. Det vil også medføre mindre 
forflytninger mellom sengerom for å oppnå at pasienter på samme flersengsrom passer 
sammen. 
 
Ensengsrom kan være personellkrevende ved behov for fastvakter og ved behandling av 
pasienter med særskilte overvåkningsbehov. Det er derfor lagt opp til et flersengsrom med 
mulighet for overvåkning i hver etasje for å ivareta disse pasientene.   
 
Nytt bygg vil gi gevinster for pasientopplevelsen ved arealer i tidsmessig standard og 
utforming. Det vil være en stor forbedring i forhold til dagens situasjon i gamle bygg. Nytt 
bygg med tilrettelagte arealer og godt inneklima vil gi de ansatte et bedre arbeidsmiljø.  
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Nytt sykehus vil medføre en oppgradering av medisinskteknisk og annet utstyr. Det vil være 
inspirerende og stimulerende for de ansatte å kunne ta i bruk ny teknologi som vil gjøre 
pasientbehandlingen raskere og mer effektiv. Det vil i tillegg gi økte muligheter for digital 
samhandling mellom parter i helsetjenesten og forenkle arbeidshverdagen.  
 
Nytt sykehus i Drammen er planlagt med stor fleksibilitet og samhandling. Det vil gi 
muligheter for effektiv pasientlogistikk, kvalitet i pasientbehandlingen og effektive 
arbeidsforhold. Disse ikke prissatte effektene vurderes til å støtte godt oppunder 
samfunnsmålet og målsettingene for god sykehusdrift. Samtidig vil det nye sykehuset 
fremstå som et lett tilgjengelig og attraktivt sykehus for pasienter, ansatte og pårørende.  

3.5. Oppsummering av økonomiske gevinster nytt sykehus 
 
Tiltakene beskrevet overfor er oppsummert i tabellen nedenfor over målsatte gevinster 
forbundet med nytt sykehus i Drammen. I tillegg kommer gevinster som planlegges oppnådd 
i klinikk for psykisk helse og rus, jf. kap. 4.1.1 nedenfor.  
 
Gevinstene er å anse som mål for hva som skal oppnås. I det videre arbeidet i 
mottaksprosjektet vil planene for realisering konkretiseres og forankres i respektive 
seksjoner, avdelinger og klinikker. Etter hvert som planene konkretiseres, vil det avdekkes 
om gevinstmålene er for optimistiske eller om det kan oppnås ytterligere gevinster. I 
arbeidet med de kommende budsjetter og økonomiske langtidsplaner vil gevinstmålene 
justeres i takt med planlegging og gjennomføring av tiltak. Det vises til kapittel 6 nedenfor.  
 
Samlet gevinstplan summerer seg til 84,5 MNOK. I tillegg kommer PHR med anslagsvis 48 
MNOK relatert til tiltak som tilknyttes nytt sykehus. Gevinstene i PHR var i 
forprosjektrapporten anslått til et høyere beløp. Bakgrunnen for reduksjonen er oppbygging 
av FACT, samt at det nå er beløpsfestet kun de tiltak som er konkretisert i planer. Samlet er 
gevinstene i tråd med gevinsthypotesene som var angitt i forprosjektrapporten, delrapport 
økonomi.  
 

 
Tabell 20. Samlede økonomiske gevinster nytt sykehus, uten PHR. 

3.6. Risiko for å ikke oppnå gevinstmålene  
 
Omstillingen til nytt sykehus vil medføre betydelige endringer fra dagens drift, og vil kreve at 
både ledelsen og den enkelte medarbeider er villig til å samhandle og utrede nye 
arbeidsformer. Dette vil kreve tydelig linjeledelse i arbeidet med å utrede og iverksette de 
nye konseptene for virksomheten i det nye sykehuset.  
 

Tiltak (TNOK) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sum
Klinikk Drammen sykehus 1 053 2 103 2 622 2 616 1 572 1 571 11 537
Klinikk for Intern service 6 600 6 000 600 13 200
Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) 1 102 1 129 1 159 1 191 93 4 748 3 984 4 041 4 101 3 393 24 942
Administrasjon og merkantil tjeneste 2 400 3 000 3 000 6 000 12 000 6 000 1 200 1 200 34 800

Sum alle tiltak 3 502 4 129 4 159 7 191 19 746 18 851 7 206 7 857 6 873 4 965 84 479
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Det er en forutsetning at mellomledere og ansatte får tid til å delta i arbeidet, samtidig med 
at de skal opprettholde daglig drift på en god og trygg måte. 
 
Ledere med eierskap og kunnskap om endringsledelse vil være en forutsetning for å 
gjennomføre planlegging og realisering av endringene. Det må vurderes særskilte 
opplæringstiltak for ledere som er omfattet av disse omstillingene.  
 
Tilgang på administrative ressurser med rett kompetanse kan være en knapp faktor i 
gjennomføringen. Det er nødvendig at bistand til prosjektet prioriteres.  
 
Det er nødvendig å se på hvilke yrkesgrupper som skal utføre de ulike oppgavene i hele 
sykehuset. Klinikkene må se på tverrfaglig samarbeid for å løse oppgavene på rett nivå. 
Dette må utredes og forankres, slik at gevinstene ved å nytt bygg oppnås. 
 
Det er viktig med god og kontinuerlig informasjon til alle ansatte, slik at alle kan være med å 
påvirke sin fremtidige arbeidsplass og få god opplæring i de nye arbeidsmetodene i god tid 
før innflytting, for å kunne hente ut de planlagte gevinstene. 
 
Det er generelt viktig at alle delprosjektene utreder fremtidige driftskonsepter som er i tråd 
med de prinsippene som er bestemt for nytt sykehus. 

Det er risiko forbundet med innføring av teknologi i VVHF i forkant av innflytting i nytt bygg. 
Dette omfatter: 
 

• Forsinkelser i innføring av regionale løsninger 
• Kapasitet og økonomiske rammer for Sykehuspartner HF 
• Kapasitet for innføring i VVHF 

 
Det er usikkerhet forbundet med innføring av kunstig intelligens innenfor medisinsk 
diagnostikk og digital patologi. Gevinstene vedrørende digital patologi er basert på 
erfaringer fra andre helseforetak. Det er pt. ikke besluttet at dette skal implementeres i 
forbindelse med ibruktakelse av nytt sykehus. 
 
Tilgang på rett og tilstrekkelig kompetanse kan være en risiko for å opprettholde høy kvalitet 
på pasientbehandlingen. Dette gjelder spesielt spesialsykepleiere, radiologer, patologer og 
bioingeniører. Innenfor drift av en nytt teknologisk bygg vil det være behov for endret 
kompetanse. Det er viktig at klinikkene kartlegger dagens bemanning og fremtidig behov, slik 
at de er rustet til å ivareta driften ved ibruktakelse av nytt sykehus. 
 
Det er videre risiko forbundet med byggeprosjektet og hvilke byggtekniske løsninger som vil 
bli implementert. Investeringskostnader opp mot fremtidige driftskostnader må vurderes i 
alle anskaffelsene. Byggeprosjektet har en investeringsramme som må overholdes. Valg av 
rimeligere investeringskostnader kan gå på bekostning av høyere driftskostnader i 
fremtiden. Det er derfor viktig at alle anskaffelser vurderes i forhold til livssykluskostnader, 
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og at prosjektstyret påser at beslutninger om anskaffelser ikke påfører VVHF unødige høye 
driftskostnader i fremtiden.   

Risikoen vil vurderes fortløpende i detaljeringen av alle planene. Det må fortløpende 
iverksettes risikoreduserende tiltak.  

3.7. Kostnader mottaksprosjekt og flytting  

Det er beregnet en ekstra kostnad i forbindelse med Mottaksprosjektet på totalt 200 MNOK. 
Denne kostnaden er fordelt mellom om de ulike fasene i prosjektet og fordelt fra 2021 til 20-
25. Kostnaden tilknyttet prosjektorganisasjonen VV-NSD er ikke tatt med i dette beløpet, 
men er beregnet separat og utgjør totalt 69 MNOK i perioden 2020 til 2026.  
 

Tabell 21. Pukkelkostnader NSD 

Som tabellen viser er det avsatt midler fra 2021 til organisasjonsutviklingsprosjekter. Det er 
forventet at klinikkene skal drive disse prosjektene selv, samtidig med drift. Det er derfor 
ikke beregnet vesentlige kostnader til dette formålet. 

Opplæringsprosjektet er forventet å starte opp i 2023. Kostnadsberegningene omfatter 
utvikling av opplæringsprogrammer og verktøy for å klargjøre de ansatte for drift i nytt bygg. 
Det er ikke beregnet kostnader til utkjøp for at de ansatte skal tas ut av drift for opplæring. 

Kostnadene vedrørende klinisk ibruktakelse vil påløpe fra de første fagområdene får tilgang 
til nytt bygg sommeren 2024, men hovedandelen vil påløpe første halvår i 2025. Disse 
kostnadene omfatter ekstra bemanning og FDV i forbindelse med drift ved flere lokasjoner. 

Det er forventet at flytteprosjektet vil ha en kostnad i overkant av 22 MNOK.  

Det er lagt til en kostnad for utstyr og inventar på 10 MNOK for å dekke opp investeringer 
som må gjøres i forbindelse med å ha drift på flere lokasjoner. 

«Pukkelkostnadene» er beregnet ut i fra erfaringer om faktiske kostnader ved ibruktakelse 
av AHUS og Kalnes. 

  

Område 2021 2022 2023 2024 2025
TOTALT 

i perioden
Utkjøp fra driftsorganisasjonen 5,0                7,6                7,6                7,6                5,5                33,3                  
Organisasjonsutvikling 1,5                3,5                3,5                3,0                11,5                  
Opplæring 5,0                5,0                12,5             22,5                  
Klinisk ibruktakelse 25,0             75,0             100,0                
Flyttekostnader NSD 10,0             12,5             22,5                  
Små utstyr/inventar 10,0             10,0                  
Totalt 6,5               11,1             16,1             50,6             115,5           199,8                
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4. Prosjektuavhengige gevinster – tiltak for å sikre økonomisk bærekraft i VVHF 

4.1. Aktivitetsstyrt bemannings- og ressursplanlegging (ARP)  
 
VVHF har hatt en betydelig vekst i variable lønnsutgifter som lønn til vikarer, overtid og 
innleie fra vikarbyråer i de siste årene. Samlet sett utgjorde kostnadene i 2019 337 MNOK 
ekskl. sosiale utgifter, en vekst på 9,5 % fra 2018, se tabell 22 nedenfor.  
 

 
Tabell 22. Utvikling i personalkostnader.  
 
Sammenliknet med sykehus som har innført aktivitetsstyrt bemanning og ressursplanlegging 
(ARP) har VVHF en høyere andel av de totale lønnskostnadene som variabel lønn. 
Sykehusene som har innført metodikken har redusert bruk av innleie, vikarbyråer og overtid.  
Overtid, som i hovedsak utføres av egne ansatte, og innleie fra vikarbyrå innebærer dyrere 
timer enn arbeid utført av egne ansatte med tilsvarende kompetanse innenfor normaltid. En 
høy andel innleie innebærer oftest mindre kontroll på kompetanse, og kan føre til rett til fast 
stilling om innleie foretas over lang tid. 
 
VVHF har hadde en betydelig reduksjon av innleie fra 2017 til 2018, men en mindre økning 
igjen i 2019. Veksten i overtid og ekstrahjelp har vært høy i samme periode. Utviklingen 
innebærer både en risiko for redusert økonomisk bærekraft og redusert kompetanse og 
kvalitet i arbeidet. 
 
Innføring av ARP handler om å utvikle en tydelig sammenheng mellom planlegging og styring 
av: 

• Kapasitet (eks. poliklinikkrom og operasjonsstuer) 
• Aktivitet (pasientrettet) 
• Bemanning og kompetanse 
• Planmetoder og nye måter å planlegge arbeidstid og arbeidsplaner 
• Styring og oppfølging av bemanning og arbeidsplaner 
• Reduksjon av smådriftsulemper (eks. gjennom å planlegge bemanning for små 

enheter eller enheter med manglende kompetansedekning) 
• Styring av vikarer – intern bemanningsløsning 

 
Det har hittil vært vanskelig å se alle disse områder i sammenheng grunnet utilstrekkelige 
datasystemer og planmetoder. Innføring av helselogistikk vil gi vesentlig forbedring. I tillegg 
vil foretaket prioritere utvikling av nye styringsdata. ARP kombinert med nye teknologiske 
løsninger og bedre styringsdata kan virke gjensidig forsterkende. 
 
  

Kostnader VVHF 2 017 2 018 2 019
Innleid arbeidskraft 37 536            29 680            31 648            
Overtid og ekstrahjelp 251 055          277 775          305 017          
Sum 288 591          307 455          336 665          
Endring fra året før 6,5 % 9,5 %
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De viktigste effektene av ARP er: 
Redusert variasjon i bemanning i forhold til aktivitet. Metoden bygger på samlet planlegging, 
på tvers av yrkesgrupper og enheter, eksempelvis lege/fysioterapeut-/sykepleier/sekretær, 
poliklinikk/døgn, støttefunksjoner/drift, diagnostikk/behandling. Aktiviteten er grunnlaget 
for alle planene. Det innebærer at avdelinger bemannes i samsvar med behov tilknyttet 
pasienter som faktisk er tilstede.   
 
Økt arbeidet tid for egne ansatte gjennom redusert bruk av innleie, overtid og vikarbyrå. 
Dette fremkom etter sammenslåingen av Blakstad og Lier sykehus, der opprettelsen av et 
bemanningsteam har ført til nyansettelser og reduksjon fra om lag 1.000 tilkallingsvikarer i 
2018 til 290 ved utgangen av 2019. Tilkallingsvikarene får systematisk opplæring og 
oppfølging gjennom kontraktsperioden. Målet for bemanningsteamet ved Blakstad er bl.a. å 
redusere bruk av tilkallingsvikarer og innleie fra vikarbyrå. 
 
Gjennom kompetanseplanlegging og ny oppgavedeling arbeides det systematisk for å dreie 
aktivitet mellom yrkesgruppene, eksempelvis gjennom å øke andel kontroller av 
fysioterapeuter for ortopediske pasienter, kontroller av epilepsipasienter av sykepleiere osv.  
En slik dreining kan gi økt samlet kapasitet og lavere kostnad per poliklinisk opphold. 
 
Sykehus som har anvendt metodikken systematisk, har redusert vikarbruk og bruk av 
bemanningsbyrå betydelig. I tillegg er andel av samlet arbeidet tid med egne ansatte økt.  
Helse Bergen HF er et eksempel på et foretak som har oppnådd effekter ved innføring av 
ARP. Det er fremlagt følgende tall som sier noe om utviklingen: 
 

• Antall tilkallingsvikarer ble redusert fra 2.700 i 2009 til 790 i 2016 (for foretakets 
12.300 ansatte). 

• Om lag 10-15 månedsverk innleid fra vikarbyrå i 2018.   
• Sykehuset har bedret sin økonomi over en årrekke som følge av dette. 

 
VVHF har opprettet et tverrfaglig team for innføring av ARP i foretaket. Teamet er satt 
sammen av ressurser fra stab Kompetanse, stab Økonomi og stab Medisin og helsefag.  
Teamet skal støtte linjen i arbeidet med å implementere ARP-metodikk. Teamet vil ha 
ansatte med erfaring fra ARP-implementering og spesialkompetanse på analyse av 
pasientforløp, aktivitet, kapasitet, bemanning og arbeidsplanlegging. Teamet vil fungere som 
et innsatsteam for å implementere ARP på bl.a. sommerturnus for noen av klinikkene i 2020.   
 
I løpet av 2020 skal ARP også frigjøre ressurser til lokale bemanningsplanleggere. Dette er 
ansatte som skal støtte linjeledere med å utvikle arbeidsplaner basert på ARP-metodikk.  
Videre skal ARP gradvis utvikle VVHF sin interne bemanningsløsning. Behov for syke- og 
ferievikarer skal i økende grad håndteres av egne ansatte og ikke av tilkallingsvikarer.  
Vikarordningen skal rekruttere og drive opplæring av de vikarer som benyttes. Dette 
innebærer at arbeidet overtid og bruk av vikarbyrå i økende grad erstattes av ordinært 
lønnet arbeidstid. 
 
ARP-teamet vil arbeide systematisk med klinikkene sammen med stab Teknologi og øvrige 
ressurser fra stab Medisin og helsefag for å innføre arbeidssparende teknologi, eks. 
helselogistikk og programvareroboter. Erfaringene med programvareroboter spesielt i Helse 
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Vest RHF er svært lovende, og viser at en betydelig andel av manuelle og repeterende 
oppgaver, eks. overføring av informasjon mellom fagsystemer, kan erstattes av 
programvare. Innføringen av slik programvare er i hovedsak selvfinansiert i innføringsåret i 
henhold til erfaringer fra Helse Vest RHF4.   
 
For å opprettholde resultater over tid må VVHF videreutvikle styringsrapportene, slik at 
ledere og ARP-team har levende styringsinformasjon om sammenhenger mellom aktivitet og 
bemanning. Dette inngår som en investeringskostnad i gevinstberegningene nedenfor.  
 
ARP-teamet vil i fokusere på følgende områder i 2020: 
 

• Klinikk for psykisk helse og rus: 
o Blakstad og BUPA 
o Bemanningsteam og bemanningsplanleggere 
o Sommerturnus 

• Drammen sykehus: 
o Akuttforløpet 

• Tiltak som treffer flere klinikker: 
o Sommerturnus i 2020 
o Akuttforløpsforbedringer 

• KMD: 
o Bildediagnostikk 
o Sommerturnus 
o Bemanningsplanleggere 

• Programvareløsninger for å effektivisere administrative prosesser 
• Styringsdata for å understøtte forbedringsarbeidet 

 
Økonomiske gevinster ved innføring av ARP  
Beregning av økonomiske effekter ved implementeringen er foretatt på overordnet nivå. 
Tiltak vil bli fortløpende konkretisert på klinikk- og avdelingsnivå. Det henvises til overordnet 
arbeidsplan (vedlegg 3).  
 

• For VVHF er beregnet effekt totalt 82 årsverk fram til 2025 og 200 årsverk fram til 
2030 regnet med 2019 som basisår. 

• For PHR er det utviklet en konkret omstillingsmodell som er beskrevet i neste avsnitt. 
I 2020 og 2021 er det lagt inn gevinst på endring fra døgn- til dagbehandling i PHR 
som gir merinntekter.   

 

 
Tabell 23. Beregnede gevinster samlet for foretaket ved innføring av ARP 
 
Tabellen over omfatter: 

• Gevinster grunnet ARP i PHR og øvrige klinikker 

                                                      
4 Bruk av robot i Helse Vest sitt administrasjonsarbeid, Helse Vest IKT 

Effekter 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totalt
Årsverk VVHF samlet 30                26         28         7         0         9           15         22          17         17         28         200         
Estimert reduksjon i bemanningskostnad samlet (TNOK) 18 000         15 300 16 818 4 249 86      5 525   9 164   13 405  10 447 10 491 16 536 120 020 
Merinntekter PHR TNOK 7 039           4 865   4 615   3 124 2 124 5 747   5 747   5 497    5 247   4 247   4 247   52 499   
Nødvendige investeringer VVHF samlet TNOK 1 150           1 300   1 450   1 600 1 750 1 900   950      1 050    1 150   1 250   1 350   14 900   I I I I I I I I I I I I 
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• Gevinster knyttet til økt innsats i FACT og økte inntekter grunnet den økte innsatsen i 
FACT 

• Investeringer tilknyttet automatisering 
 
Innføring av ARP understøtter oppgaveglidning og målsetting om økt andel heltidsstillinger.  

4.1.1. PHR 
Tiltakene i PHR omfatter arbeid med ARP, etablering av modeller for styringsdata, innføring 
av helseteknologi og programvareroboter. Dette innebærer at effektene omfatter tiltak 
knyttet til aktivitetsplanlegging, bemanningsplanlegging, innføring av ny teknologi, og 
etablering av styringsdata for å understøtte endringer. Det er en ytterligere forutsetning at 
PHR skal egenfinansiere innføring av FACT-team etter en innledende periode med eksternt 
tilskudd til finansieringen. 
 
Tiltakene omfatter: 

• Styrke FACT tilbudene både gjennom økt kapasitet og aktivitet og at PHR skal 
finansiere alle FACT stillinger over eget budsjett. 

• Endring i tilbud i DPS med endring fra døgn- til dagbehandling. Dette tiltaket er en 
konsekvens av FACT-etablering som medfører redusert behov for døgnbehandling, og 
økt behov for nye tilbud som intensiv dagbehandling. Endret tilbud fra døgn til dag gir 
økte ISF-inntekter.  

• Utvikle mer omfattende samarbeid mellom seksjoner for å tilpasse bemanning til 
aktivitet i sommerferien, herunder samle virksomhet under sommerferieavviklingen.  

• Endringer i tilbudet i sykehuspsykiatrien med midlertidig etablering av ekstra 
akutteam og korresponderende reduksjon i kapasitet i Asker DPS. 

• Utvikle sammenhengende modeller og data for styring av pasientforløp, aktivitet og 
bemanning i PHR. 

• Systematisk utvikling av avstandskompenserende teknologi og erstatning av 
manuelle oppgaver med digitale prosesser. 
 

Det er nødvendig med enkelte investeringer i teknologi og styringsinformasjon. 
 
Innføring av FACT er et av de viktigste tiltakene i PHR. Det har vist seg å kunne motivere 
pasienter for å kontinuere behandling og gir bedre mulighet for å fange opp tilbakefall av 
sykdom tidlig. Videre synes FACT å ha bidratt i vesentlig grad til et betydelig fall i innleggelser 
ved Blakstad sykehus. Ved utgangen av 2019 er det målt en reduksjon i antall innleggelser på 
20 % i forhold til 2018. 
 
Som omtalt under prosjektavhengige gevinster ovenfor, er det pågående arbeidet i PHR en 
del av planleggingen for innflytting i nytt sykehus. Det er vanskelig å skille effekter av tiltak 
som er tilknyttet nytt sykehusbygg, og effekter av tiltak som uansett kan iverksettes. Det 
viktigste tiltaket ble etablert i 2017 da sykehusene Lier og Blakstad ble slått sammen. Disse 
effektene vil realiseres til en viss grad før innflytting i nytt sykehus. 
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Prosjektavhengige tiltak NSD 
PHR har drift på en rekke forskjellige lokasjoner i VVHF, eks. ARA Konnerud i Drammen, ARA i 
Hauges gt. i Drammen og ARA på Blakstad. For BUPA er tilbudet spredt på Bjerketun og på 
tre forskjellige driftsenheter i Drammen. I praksis er det vanskelig å få til et effektivt 
samarbeid om kompetanse og bemanning med en så spredt struktur.  Strukturen innebærer 
at PHR har betydelige smådriftsulemper. I tillegg innebærer dette betydelige utfordringer i å 
dekke opp kompetanse, spesielt for leger, psykologer og sykepleiere.  En av seksjonene har 
eksempelvis24 % av arbeidskraften som innleie og overtid, en betydelig del av dette skyldes 
mangel på kompetanse. 
 
En samling av PHR tilbudene ved en lokasjon vil gi gevinster gjennom reduserte 
smådriftsulemper. Ved å samle 167 døgnplasser i PHR realiseres samdrift av bemanning og 
kompetanse i tillegg til bedre forløpsstyring og samarbeid med somatikken. Innenfor TSB 
utvikles i tillegg et nytt rusakutt tilbud. Samlet sett er effektene av samlokalisering beregnet 
til 30 MNOK etter innflytting i NSD.   
 
Ved samlingen av Lier og Blakstad sykehus på Blakstad hadde PHR en utfordring i forhold til 
kapasitet, spesielt i akuttaksen. Denne kapasitetsutfordringen ble ytterligere forsterket av 
endringer i lovverket i forhold til pasientenes samtykkekompetanse:  
 

Lovendringen 1.9.17 betød at tvungent psykisk vern må opphøre når pasienten gjenvinner sin 
samtykkekompetanse. Dette har fått klare konsekvenser for pasienter som er på tvunget psykisk 
helsevern uten døgnopphold, og som nå i et ikke ubetydelig antall avslutter sin medikamentelle 
antipsykotiske behandling, noe som gjør at de raskere får tilbakefall, og at det tar tid før de igjen 
blir innlagt siden den tvungne oppfølgingen er avviklet. Dette betyr flere og raskere tilbakefall og 
sykere pasienter som blir innlagt, og som derfor må behandles lenger før de kan skrives ut.  

 
For å håndtere denne kapasitetsutfordringer ble det først utviklet et åpent tilbud for 
psykosebehandling på Asker DPS, deretter måtte PHR øke kapasitet i akuttaksen midlertidig. 
I samme periode har PHR utviklet FACT-tilbud som avlaster Blakstad i betydelig grad i forhold 
til innstrøm av pasienter. I 2020 har PHR utviklet bedre måter å håndtere pasientforløpene 
på, og kan dermed redusere kapasitet ved Asker DPS.   
 
I BUPA er bakgrunnen for tiltakene permisjoner i helg og ferier. Permisjoner er en del av 
behandlingsopplegget i BUPA. Det innebærer at pasienter kan være hjemme i helg og ferier 
og i behandling i andre perioder. BUPA har på samme måte som Blakstad arbeidet mye med 
forløpsplanlegging og utviklet mer målrettede ambulante tilbud som avlaster 
døgnbehandlingen.  Dette innebærer at BUPA kan redusere kapasitet i helg i løpet av 2020. 
 
Utover dette har BUPA og Blakstad potensiale for bedre styring av bemanning og 
kompetanse i forhold til aktivitet (iht. ARP-metodikken).   
 
I sum er effektene av disse tiltak beregnet til vel 18 MNOK. 
 
Tabellen nedenfor viser samlede tiltak i PHR i forhold til gevinstplan NSD og økonomisk 
bærekraft VVHF for perioden 2020-2030. Tiltakene er gruppert i tiltak tilknyttet NSD og 
øvrige tiltak. Totale økonomiske effekter er beregnet til vel 80 MNOK. Tiltakene i 2020 gir 
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uttrykk for styringsfart inn mot neste år. Dette innebærer at tiltak år 2020 forventes realisert 
først påfølgende år.  
 

 
Tabell 24. Beregnede gevinster PHR. 
 
Som nevnt over er det problematisk å skille prosjektavhengige og prosjektuavhengige 
gevinster i PHR. Forprosjektrapporten anslo noe høyere bemanningsreduksjoner enn det 
som her er lagt til grunn. Dette skyldes til dels nettoeffekter av at etablering av FACT gir en 
økt bemanning, men også at det i oversikten over kun er tatt med de forventede gevinstene 
som er tilknyttet planlagte aktiviteter. Potensialet for økte gevinster er følgelig til stede, og 
vil bli innarbeidet i planen når det kan konkretiseres nærmere.   

4.1.2. Risiko 
Risiko i modellene omfatter samlet sett: 

• Gjennomføring av tiltak basert på en felles metodikk både i og på tvers av klinikker.   
• Tilstrekkelig kapasitet til å utvikle ARP-team og bemanningsplanleggere. 
• Investeringsmidler og kapasitet for innføring av ny teknologi og styringsinformasjon 

over bemanning, aktivitet og pasientforløp. 
• Reduksjon av bemanning ved innflytting i nytt sykehus, dvs. om bemanning kan 

reduseres til rett tid. 
 

4.2. Innføring av ny teknologi  
 
Et satsingsområde for VVHF er å ta i bruk teknologiske løsninger som gir bedre og mer 
effektive helsetjenester. Det er identifisert fem områder med et betydelig potensiale for 
gevinstrealisering gjennom innføring av ny teknologi: 
 
1. IKT-løsninger for bedre informasjonsflyt og forløpsstyring 

Avdeling/seksjon Tiltak 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sum
NSD: Blakstad, 
BUPA døgn, Nevro 
og Rusakutt Synergier av samlokalisering -             -             -             -             -             9 000    9 000    9 000    3 000    -             -             30 000  
NSD: Blakstad og 
BUPA døgn ARP 3 000    6 000    6 000    3 000    -             -             -             -             -             -             -             18 000  

3 000    6 000    6 000    3 000    -            9 000    9 000    9 000    3 000    -            -            48 000 

DPS
FACT etablering og 
aktivitetsvekst for alle FACT 997        624        374        124        -876      -253      -253      -503      -753      -1 753   -1 753   -4 025   

DPS Omstilling fra døgn til dag 6 641    6 641    6 641    -             -             -             -             -             -             -             -             19 923  

Alle avdelinger 
Nettverkssamarbeid om 
bemanning i sommerferie 6 000    600        618        637        656        675        696        716        738        760        783        12 879  

ADPS/Sikta, 
Blakstad/BET og 
Akuttaksen

Endring i kapasitetstilpasning 
ADPS og Blakstad 5 400    1 800    1 800    -             -             -             -             -             -             -             -             9 000    

Alle avdelinger
Avstandskompenserende 
teknlogi og programvare roboter -             300        600        612        630        649        669        689        709        731        753        6 342    

19 038 9 965    10 033 1 373    410       1 071    1 112    902       694       -262     -217     44 119 

22 038  15 965  16 033  4 373    410        10 071  10 112  9 902    3 694    -262      -217      92 119  

950        1 050    1 150    1 250    1 350    1 450    450        500        550        600        650        9 950    

Sum NSD relaterte effekter

Sum øvrige effekter

Samlede beregnede effekter PHR

Samlet investeringsbehov

j 
I I I I I I 

+ + + + ~ ~ 

+ + + + ~ ~ 
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2. Mobile løsninger  
3. Avstandskompenserende teknologi  
4. Kunstig intelligens  
5. Automasjon (robotisering) 

4.2.1. Realisering av gevinster ved innføring av ny teknologi 
Innføring av ny teknologi forventes å gi gevinster gjennom blant annet mer effektiv utførelse 
av arbeidet og bedre tilgang til styringsinformasjon. Gevinstberegninger knyttes til hvert 
innføringsprosjekt i planleggingsfasen. Gevinster må ses opp mot kostnader til anskaffelser, 
implementering og fremtidig forvaltning av nye løsninger. For å sikre realisering av gevinster 
må det settes på tverrfaglige team med ansatte fra linje, stab og Sykehuspartner i innføring 
av nye løsninger. Det er en forutsetning at det settes tydelige mål til gevinstrealisering for 
hvert innføringsprosjekt, og at gevinstene forankres i de enheter som forventes å oppnå 
ressursbesparelser eller økt kvalitet.  
 
Tiltak for å redusere/minimere kostnader ved innføring av ny teknologi 
Kostnader knyttet til innføring av ny teknologi omfatter både etableringskostnader i 
forbindelse med innføringen (investeringskostnader og prosjektkostnader), og 
driftskostnader når løsningen er i bruk. Kostnadsbildet er komplisert, spesielt på IKT-siden 
hvor kostnaden primært påløper hos Sykehuspartner. En del av kostnadsbildet er at 
teknologiprosjektene gir behov for ny kompetanse (teknologikompetanse og 
prosjektkompetanse). VVHF har flere tiltak for å minimere kostnadene. Dette omfatter 
bedre kontroll med kostnader fra Sykehuspartner og andre leverandører, forenkling og 
standardisering, herunder redusere antall applikasjoner i bruk, samt samarbeid med 
Sykehuspartner om ressurser og opplæring av personale. Det er også prioritert å hente inn 
ekstern finansiering til innovasjonsprosjekter.  
 
Tiltak for å realisere gevinster ved innføring av ny teknologi 
For å sikre gevinstrealisering ved innføring av ny teknologi, må gevinstrealisering planlegges 
og følges opp systematisk og helhetlig. Mange av løsningene forutsetter endringer i 
bemanning, organisering, forløpsstyring og ikke minst endring i arbeidsprosesser. For å 
skape tydeligere sammenhenger mellom teknologiske løsninger og gevinster er det 
avgjørende at gevinstarbeidet organiseres slik at eierskap til gevinstuttak er tydelig plassert, 
og at enhetlig metodikk anvendes for å realisere gevinster knyttet til bemanning og aktivitet. 
 
Gjennomgående må tjenesteproduksjonen organiseres slik at det gir et samlet gevinstuttak, 
f.eks. i overgang fra betjente til selvbetjente skranker. Hvis alle poliklinikker har ulike 
løsninger, kan effekt per poliklinikk være så liten at gevinstene blir redusert 
arbeidsbelastning snarere enn reduserte kostnader og/eller økt produktivitet. På samme 
måte kan videokonferanser mellom ansatte bidra til reduserte reisekostnader og tidsbruk til 
reise, men det forutsetter at man også ser kritisk på antall møter, antall deltagere i møter, 
tid per møte, og andre tiltak som kan skape reell effektivisering.   
 
Det er utviklet maler for identifisering og oppfølging av gevinster. Malene er blant annet tatt 
i bruk i forbindelse med godkjenning av business case for MTU-investeringer på 
laboratorieområdet og i prosjekt for egenregistrering fra epilepsipasienter.  
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Det er igangsatt arbeid for å innføre en enhetlig metodikk for gevinstvurdering i forbindelse 
med nye prosjekter og investeringsbehov. Det er videre etablert en modell for vurdering av 
positive business case der investeringsrammene kan overskrides om caset dokumenterer 
inntjening i løpet av et til to år. Det etableres en oppfølgingsmodell der gevinstberegningene 
og resultatoppnåelse inngår som tema i de ordinære oppfølgingsmøtene med klinikk og stab.  
 
VVHF deltar med ressurser i prosjekt for helselogistikk og i prosjekt for multimediaarkiv/ 
samhandlingsløsning (radiologi). VVHF har innført et sentralt koordineringspunkt for mottak 
og koordinering av regionale ressursforespørsler. I tillegg etableres en modell for intern 
porteføljestyring der ledergruppen er porteføljestyret. Opplæring i porteføljestyring er 
planlagt våren 2020.  

4.2.2. Risiko 
De største risikoområdene for å få tatt ut gevinster av ny teknologi er: 
• Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i innføringsprosjektene.   
• Uklare mål for gevinstrealisering, samt manglende forankring i operative enheter.  
• Forsinkelser i innføringen av regionale prosjekter og/ eller leveransekapasitet hos 

Sykehuspartner HF.  

4.2.3. IKT-løsninger for bedre informasjonsflyt og forløpsstyring 
Som beskrevet i et tidligere kapittel er NSD planlagt med en forutsetning om at det skal 
etableres moderne IKT-systemer for å oppnå effektive arbeidsprosesser og definerte 
gevinster. Spesielt gjelder dette systemer som helselogistikk, sterilsentral og 
sporing/lokalisering. De samme IKT-løsningene planlegges innført ved de øvrige sykehusene i 
VVHF. Gevinster knyttet dette vil beregnes i forbindelse med innføring av løsningene.  
 
Det forventes at innføring av helselogistikk vil gi gevinster innenfor: 

• Ressursstyring og planlegging 
• Kommunikasjonsflyt og varsler 
• Bestilling og håndtering av servicefunksjoner 
• Innsjekk og oppgjør 

 
I løpet av 2020 vil det bli utviklet mer konkrete planer på disse områdene og sammenheng 
mellom ARP og effekter av helselogistikk. VVHF deltar med ressurser i det regionale 
gevinstprosjektet knyttet til helselogistikk. 
 
Modeller for forløpsstyring støtter planlegging og styring i sykehus med utgangspunkt i 
flytperspektiv og optimalisert ressursbruk. Optimalisering med fokus på flyt vil gi pasientene 
en bedre opplevelse av møtet med helsevesenet hvor unødvendig venting som følge av 
flaskehalser i sykehusene reduseres. Gode forløpsmodeller viser flytinformasjon som vil bistå 
ledere på ulike nivåer til å styre arbeidsoppgaver, ressurser og pasientflyten i sanntid. Videre 
vil ledere på overordnede nivåer få en sanntidsoversikt over flyten i sykehuset på tvers av 
avdelinger og enheter. Det gjør at ressursene kan styres dit hvor behovene er størst med 
tanke på optimal flyt av pasienter. 
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4.2.4. Mobile løsninger 
Mobile løsninger vil frigi tid for ansatte ved at informasjon i større grad blir tilgjengelig der 
de er. VVHF har allerede i bruk flere mobile løsninger, eksempelvis mobile røntgenapparater 
og «Jonathan Clean» (løsning basert på ipad for renholdere). I 2019 tok foretaket i bruk en 
ny app for sikker identitetskontroll ved blodtransfusjoner på sengepost, BedsideId. Det pågår 
en rekke tiltak for flere mobile løsninger, og i 2020 er det avsatt investeringsmidler for nye 
prosjekter. Innføring av regional løsning for helselogistikk vil gi behov for investeringer i 
mobile enheter i foretaket.  
 
TILTAK STATUS ANSVAR 
Innføring av sikker mobil plattform 
(EMM – entreprise mobile 
management) 

Innføres våren 2020 i regi av 
Sykehuspartner (STIM). 

Stab teknologi 

Mobilapplikasjon for Medusa 
(medisinsk teknisk utstyr) 

ROS-analyse er godkjent.  
Prosjektet er i planleggingsfasen.  

Stab teknologi 

Mobilapplikasjon for Lydia 
(byggteknisk) 

 KIS 

Innføre regional standard for 
arbeidsflate / mobile enheter 

Utredes i regi av Sykehuspartner/STIM Stab teknologi 

Identifisere kandidater for mobile 
løsninger i foretaket 

I forbindelse med budsjettprosessen Klinikk 

Forberede innføring av regional 
løsning for helselogistikk 

Vil starte etter sommeren 2020 Stab fag / stab 
teknologi 

Tabell 25. Tiltak mobile løsninger 
 
Økonomiske gevinster av innføring av mobile løsninger er så langt ikke beregnet. Krav til 
dette vil stilles til de enkelte innføringsprosjektene.  

4.2.5. Avstandskompenserende teknologi 
VVHF har igangsatt tiltak for å øke bruken av avstandskompenserende teknologi, både for 
kommunikasjon med pasienter og for kommunikasjon mellom helsepersonell.  
 
Program for medisinsk avstandsoppfølging koordinerer aktiviteter for innføring av nye 
tjenester innen egenregistrering, videokonsultasjoner og sensormålinger. Programmet 
gjennomføres i tett samarbeid med Sykehuspartner. I 2019 innførte VVHF muligheten for 
egenregistrering av egen helsetilstand for epilepsipasienter. I tillegg har VVHF utstrakt bruk 
av elektroniske møter internt i foretaket og med samarbeidspartnere..  
 
Egenregistrering fra pasient, videokonsultasjoner og sensormålinger  
Medisinsk avstandsoppfølging forventes å gi betydelige effekter både for pasientene, 
helseforetaket og for samfunnet. PA Consulting Danmark har utarbeidet et businesscase for 
seks ulike pasientforløp som viser at den største gevinsten er knyttet til bortfall av 
konsultasjoner ved oppmøte (reduksjon på mellom 6 % og 31 %)5.   
 
De regionale helseforetakene har gitt et felles innspill til arbeidet med Nasjonal Helse- og 
sykehusplan der man har sett nærmere på hvor stor andel av pasientene som kan egne seg 
                                                      
5 ANALYSE AF PATIENTRAPPORTEREDE OPLYSNINGER (PRO) Hovedrapport 2. mars 2015  
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for medisinsk avstandsoppfølging, basert på analyser av fire ulike pasientgrupper (epilepsi, 
diabetes, prostatakreft og HIV). Med utgangspunkt i polikliniske konsultasjoner gjennomført 
uten prosedyrekoder (i overkant av 32 %) antas at minimum 16 % vil egne seg for oppfølging 
ved hjelp av egenregistrering.  
 
Basert på dette, samt at den teknologiske utviklingen i økende grad gjør det mulig å 
gjennomføre prosedyrer hjemme (sensormålinger og prøvetaking), og kombinert med 
høykvalitets bilde og videokommunikasjon, er det generelt forventninger om 20 % reduksjon 
i oppmøtekonsultasjoner innen 2030. Helse Sør-Øst RHF har i regional utviklingsplan satt 
som mål at behovet for polikliniske konsultasjoner reduseres med 20 % gjennom medisinsk 
avstandsoppfølging eller nettkonsultasjon.6 Det ble i 2019 gjennomført 415 000 somatiske 
polikliniske konsultasjoner ved VVHF7. Et bortfall på 20 % av konsultasjonene ved oppmøte i 
2030 vil utgjøre ca. 83 000 konsultasjoner årlig.  
 
Hvis forventede effekter som følge av implementering av medisinsk avstandsoppfølging 
realiseres, vil dette i stor grad bidra til å redusere veksten i poliklinisk aktivitet inne på 
sykehuset. Det er viktig å merke seg at dette ikke tilsvarer en reduksjon i totalt antall 
konsultasjoner, da en andel av de 20 % som ikke møter opp på poliklinikken fortsatt må 
vurderes av en sykepleier eller en lege, men da basert på egenregistrering evt. supplert med 
telefon- eller videokonsultasjon. Imidlertid er det nærliggende å tro at innebygd logikk i de 
digitale løsningene vil bidra med klinisk beslutningsstøtte, noe som igjen vil redusere 
behovet for manuelle kliniske vurderinger i en del av tilfellene8. 
 
Reduksjon i ressursbruk 
En omlegging i driften fra oppmøte til telefon- og videokonsultasjon forventes å gi en 
reduksjon i ressursforbruk med tilhørende reduksjon i kostnader. En studie gjennomført av 
den danske kreftforeningen undersøkte endring i kostnad ved poliklinisk oppfølging av 
pasienter med lunge- og prostatakreft som følge av implementering av TelePROM 
(PROM=Patent Reported Outcome Measures). Data for tre ulike avdelinger viste en 
gjennomsnittlig reduksjon i kostnader på mellom 55 % og 64 %9. Telefon- og 
videokonsultasjoner kan gjennomføres mer effektivt, klinisk personell har tilgang på data fra 
pasientene i forkant og kan dermed spisse konsultasjonene, og systematisk oppgaveglidning 
f.eks. fra lege til sykepleier og annet helsepersonell kan gjennomføres. I sum gir dette 
redusert samlet kostnad per konsultasjon.  
 
Erfaringene så langt med bruk av egenregistrering for epilepsipasienter ved nevrologisk 
avdeling i VVHF viser redusert ressursbruk og oppgaveglidning fra lege til sykepleier. 
Epilepsisykepleier håndterer alle innkomne besvarelser i «1. linje», og vurderer hvorvidt 
pasienten trenger kontakt med nevrolog, enten via telefon eller ved oppmøte på nevrologisk 
poliklinikk. En annen effekt av dette er bortfall av oppgaver hos kontorpersonalet, der de nå 
ikke setter opp ordinære kontroller på poliklinikken. 

                                                      
6 Regional Utviklingsplan 2035, Helse Sør-Øst 
7 NPR tall  
8 Eksempel på dette er teknologien levert av Checkware som VVHF har tatt i bruk på Nevrologisk avdeling, der 
en andel av besvarelsene fra egenregistreringen blir «grønne» og således ikke blir vurdert av en kliniker. 
9 Klinisk anvendelse af Patient Reported Outcome Measures (PROM) – en evalueringsrapport, Kræftens 
Bekæmpelse, 2016, S.71. 
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Reduksjon i arealkostnader 
Det er ikke funnet studier som har målt effekter på reduksjon i lokalkostnader som følge av 
innføring av denne teknologien. Regional utviklingsplan 2035 har ikke lagt inn arealreduksjon 
som premiss som følge av avstandsoppfølging på grunn av usikkerhet knyttet til dette.  Det 
er imidlertid god grunn til å vurdere arealbehovet i videre arbeid med disse løsningene, da 
det er grunn til å tro at den også kan være arealbesparende.  
 
Samlet vurdering av bruk av avstandskompenserende teknologi 
Gevinster ved bruk av avstandskompenserende teknologi er således knyttet til reduksjon av 
konsultasjoner ved oppmøte, en vesentlig økning i bruk av video- og telefonkonsultasjoner, 
samt en mer hensiktsmessig ressursbruk som følge både som følge av disse forhold og ved 
oppgaveglidning. Dette vil frigjøre kapasitet som igjen vil være en vesentlig faktor for å 
håndtere veksten fremover. 
 
Bruk av avstandskompenserende teknologi i pasientbehandlingen er fortsatt i startfasen i 
VVHF. Det er derfor ikke beregnet økonomiske effekter av dette på dette stadiet. Det vil bli 
vurdert ved videre utbredelse av bruken.  
 
Kostnader i fbm. avstandskompenserende teknologi 
Innføring av avstandskompenserende teknologi er forbundet med både investerings- og 
driftskostnader. Investeringskostnader er for eksempel installasjon av videoløsninger i 
sykehus og/eller tilpasning av polikliniske rom. Egenregistreringer som f.eks. i 
epilepsiprosjektet bruker elektroniske skjemaer som har en kostnad per innsendt skjema. 
Finansiering av utstyr innen sensorteknologi som brukes av pasientene utenfor sykehus er 
ikke avklart, men det forventes at utstyret kan blir vurdert som behandlingshjelpemidler som 
skal dekkes av foretakene.     
 
Elektroniske møter mellom ansatte i VVHF 
Data fra Norsk helsenett viser at VVHF har økt antall elektroniske møter fra 150/måned til 
342 møter/måned.  VVHF har 66 videorom og planlegger å øke kapasiteten ytterligere i 
inneværende år. Det er ingen tvil om at dette reduserer både reisekostnader og tid til reise.   
 
Samtidig viser regnskapet kun en marginal reduksjon i reisekostnader i perioden 2017-2019.  
Gevinstrealisering må ses i sammenheng med endring i mange ledd, hvis det skal gi noen 
målbar effekt. Mange virksomheter har greid å redusere reisekostnader betydelig gjennom 
systematisk bruk av samme teknologi. Eksempelvis har Statens vegvesen og Forskningsrådet 
rapportert om betydelige gevinster i tilsvarende prosjekter. I begge disse eksemplene har 
kravet vært tydelig på at videomøter skal erstatte reiser. 

4.2.6. Automasjon 
Automasjon handler om å innføre programvare som erstatter manuelle prosesser med RPA, 
robotisert prosessautomasjon. Manuelle, gjentagende, regelbaserte og digitaliserte 
prosesser med høyt volum er særlig egnet, for eksempel overføring av data fra ett 
datasystem til et annet. Sykehuspartner HF har innført automatisering i flere HR-prosesser, 
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og det ble i 2019 etablert et Kompetansesenter for prosessautomatisering i Sykehuspartner 
HF. 
 
Helse Vest IKT10 har vist til slike endringer hvor investeringen er tjent inn etter noen få 
måneders drift. Automasjon vil understøtte effekter av ARP i vesentlige grad. 
 
VVHF vil i forbindelse med det videre arbeidet med innføring av ARP også vurdere innføring 
av løsninger for automasjon. Det kartlegges videre andre områder der automasjon er 
aktuelle tiltak for effektivisere arbeidsprosessene.  

4.2.7. Kunstig intelligens 
Det ligger et stort potensiale for effektivisering gjennom å ta i bruk kunstig intelligens (KI). KI 
har mange bruksområder, eksempelvis innen medisinsk diagnostikk. KI er implementert ved 
flere radiologiske avdelinger både i Europa og i resten av verden. Teknologien har kommet 
langt, og flere leverandører har teknologi klar for implementering i klinisk drift. 
Internasjonalt kan det vises til positive effekter ved bruk av KI i radiologisk drift, eksempelvis 
redusert beskrivelsestid11 og raskere svar, prioritering av pasienter med positive funn, færre 
feil (redusert antall falske positive/negative), kortere liggetid12 og raskere avklaring på 
akuttmottak. 
 
Det er opprettet et nasjonalt prosjekt, «Bedre bruk av KI i helsetjenesten», ledet av 
Helsedirektoratet. Etter en gjennomgang av aktuelle KI-prosjekter er VVHFs tjeneste-
innovasjonsprosjekt «Bruk av KI på bildediagnostikk» meldt inn av HSØ som 
spesialisthelsetjenestens utvalgte prosjekt i det nasjonale arbeidet. Dette innebærer at 
prosjektet får tilgang til kompetanse og støtte fra Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, 
Direktoratet for eHelse og Nasjonalt senter for eHelseforskning. VVHF har også søkt HSØ om 
1,5 MNOK i tjenesteinnovasjonsmidler, og svar på søknad ventes i april/mai. 
 
I prosjektet planlegges det, etter nødvendige avklaringer mtp. informasjonssikkerhet, 
personvern, etikk, jus og teknologi, å anskaffe og teste en markedsklar KI-løsning. Videre vil 
prosjektet utarbeide kost/nytte-estimat og evaluere løsningen. Det vil i anskaffelsen legges 
vekt på effektiviseringsgevinster. Nasjonalt senter for eHelseforskning ønsker å forske både 
på implementeringsprosessen og på effekter/nytte. Publikasjoner fra dette arbeidet kan 
forventes i 2022. De første målingene av gevinster vil kunne foreligge i 2021.  

4.3. Innkjøpsområdet  
 
Innkjøpsavdelingen er pådriver for innovasjon av produkter og tjenester i anskaffelser. Den 
skal bidra til at VVHF kan tilby fremtidsrettede helsetjenester, som ivaretar kvalitet i 
pasientbehandlingen, god pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester. Gjennom 
innkjøpsarbeidet får helseforetaket økt forutsigbarhet for at utstyr, materiell og tjenester 
leveres til rett tid, kostnad og kvalitet. Innkjøpsavdelingen arbeider aktivt for at arbeids- og 

                                                      
10 Bruk av robot i Helse Vest sitt administrasjonsarbeid, Helse Vest IKT  
11 Cedars-Sinai, RSNA  
12 Yale, RSNA 
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miljøforhold stadig forbedres hos leverandører ved å styrke oppslutningen om etisk handel. I 
samarbeid med fagmiljøene skal innkjøpsavdelingen, gjennom fokus på livssykluskostander, 
være en pådriver for at anskaffelser i VVHF er miljøvennlige og bærekraftige.  
 
Satsingsområder 2020 - 2023:  

• Kategoristyrt organisering.  
Kategoribasert oppfølging av anskaffelser medfører bedret oversikt over foretakets 
anskaffelsespraksis innenfor fagområdene. Det gir økte muligheter for å bidra til økt 
standardisering av produkter og tjenester gjennom sortimentsstyring, avtalelojalitet 
og effektiv implementering av produkter og tjenester. Kategoriansvarlig er i tett 
dialog med fag, de interne produktrådene, samt regionale produktsrådsmedlemmer. 
Kategorioppfølging kommer i tillegg til klinikkvis oppfølging, der det er mer 
overordnet fokus på avtalelojalitet, systemlojalitet, analyser og forbedringsarbeid. 

• Innføring av kontraktsadministrasjonsverktøy. 
Verktøyet støtter arbeidet med oppfølging av serviceavtaler, supportavtaler, 
leieavtaler, leasingavtaler, abonnement og lokale innkjøpsavtaler. Det vil lette 
arbeidet i oppfølging av avtaler som utgår, sikre reforhandlinger og forlengelser 
innenfor frister, samt avdekke avtaler som kan avvikles.  

• Behandlingshjelpemidler.  
Unødvendig variasjon mht. bruk av pumper og forbruksmateriell til diabetespasienter 
skal unngås. Det vil bli gjennomført anbudskonkurranse og vurdert mer 
kostnadseffektive ordninger for frakt til pasient.  

• Medisinske forbruksvarer, herunder sårbehandling.  
Ny anskaffelse av sårbehandlingsprodukter vurderes. Andre anskaffelser vurderes 
fortløpende.  

o Utprøving av sårprodukter 
Utrede kvalitative forbedringer i behandlingen, herunder sikte mot  reduserte 
liggetider, og prisreduksjoner.  

o Medisinske forbruksvarer, herunder ernæringsdrikker 
Det er inngått avtale om direkte kjøp istedenfor via apotek. Egnet sortiment 
lagerføres og bestillingsrutinene endres. 

o Medisinske forbruksvarer, herunder Klorhexidin produkter 
Konkurranseutsetting har gitt vesentlig prisreduksjon.  

o Kirurgiske produkter, herunder artroskopiprodukter 
Konkurranseutsetting har gitt vesentlig prisreduksjon 

• Transporttjenester  
Ingen avtale foreligger i dag. VVHF har mange transportbehov for utlevering til 
pasient og forsendelser mellom sykehusene. Det er både enkle og mer komplekse 
transportoppdrag avhengig av utstyr. Det vil i første omgang gjennomføres en 
kartlegging av transportbehovene og deretter utforme et konkurransegrunnlag.  

 
Det arbeides med å se på andre områder for å avdekke mulige besparelser- og/eller 
kvalitetsforbedringer på innkjøpsområdet. 
 
Høykostnadsmedisiner er beskrevet under pkt. 4.4 og omhandles derfor ikke her. 
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Effekten av det planlagte arbeidet på innkjøpsområdet er, tillegg til reduserte kostnader, økt 
sikkerhet i pasientbehandling og likeverdige tjenester. Samordning av praksis i klinikkene kan 
i visse tilfeller også medføre økte kostnader om alle klinikker tilslutter seg en praksis med 
dokumentert bedre helseeffekt som godtgjør økte kostnader. Verdien av en enhetlig praksis 
vil uansett være ensartede prosedyrer og enklere gjennomføring av samarbeid mellom 
klinikkene, både i opplæringssammenheng og ved eventuelle behov for bistand mellom 
klinikkene i forbindelse med sykefravær og/ eller ulike effekter av høy- eller 
lavaktivitetsperioder.  
 
Økonomiske gevinster 
For å kunne realisere effekter er det nødvendig med standardisering av ulike prosedyrer og 
metoder i VVHF. Dette krever at ulike fagområdene organiseres i faggrupper som jevnlig 
møtes og avstemmer metodikk og valg av produkt. Fagmiljøene fra sykehusene må være 
involvert i anbudsprosesser. Det er en forutsetning at avtaler som er inngått følges av alle 
klinikkene.  
 
Analysegrunnlagene for arbeidet på innkjøpsområdet er ikke kommet så langt at det er 
mulig å angi økonomiske resultater av alle tiltakene. Dette vil innarbeides i planen 
fortløpende når det kommer på plass, og arbeidet for realisering iverksettes. Tabellen 
nedenfor viser estimerte økonomiske effekter for de tiltak som er analysert så langt.  
 

Tiltak (TNOK) 2020 2021 2022 
Innkjøpsområdet   3 177    4 368    4 618  

 
Risiko 
Realisering av tiltakene forutsetter avtalelojalitet. I enkelte tilfeller vil effekter først 
realiseres om alle klinikker innfører ensartede prosedyrer. Om nye produkter krever 
vesentlig omlegging av rutiner/ prosedyrer øker risikoen.  

4.4. Rutiner for medikamentbytter 
 
Kostnader til legemidler er en betydelig utgiftspost i helseforetakene. Det omfatter både 
legemidler som gis pasienter i sykehus, og legemidler som pasientene administrerer selv 
hjemme (H-resept-medikamenter). De legemidlene som pasientene administrerer hjemme, 
er foreskrevet dels av foretakets egne leger, dels av leger ved andre sykehus og 
avtalespesialister. Helseforetakene overtar det økonomiske ansvaret for stadig flere 
legemidler som pasientene bruker hjemme. Det, samt nye legemidler, gjør at kostnadene 
øker årlig. 
 
Sykehusinnkjøp forvalter samarbeid om innkjøp av legemidler finansiert av helseforetakene 
(LIS-avtaler). VVHF har en farmasøyt i Sykehusapotekene som LIS-kontakt. LIS-kontakten er 
også medlem av legemiddelkomiteen i VVHF. Sykehusinnkjøp arrangerer LIS-konferanser 
innen en del legemiddelområder. Hit inviteres fagfolk og ledere fra helseforetakene til 
diskusjoner om anbefalinger for legemiddelvalg utarbeidet av spesialistgrupper som er 
etablert som en del av dette samarbeidet. VVHF deltar i spesialistgrupper der foretakets 
fagfolk har spesiell kompetanse, og i LIS-konferansene. 
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De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene har vedtatt at anbefalingene 
fra spesialistgruppene i LIS skal gjelde som instruks i egne helseforetak. Det rimeligste 
alternativet blant de ulike alternativene skal benyttes. Dersom det ikke kan benyttes av 
medisinske grunner, skal det begrunnes i pasientens journal. 
 
Innkjøpsavtalene for legemidler inngås ofte for ett eller to år. En del avtalene har medført 
betydelige kostnadsreduksjoner, særlig når patenter på legemidler har gått ut. Det er derfor 
viktig å få implementert nye avtaler raskt. Enkelte fagmiljøer i VVHF, spesielt revmatologisk 
avdeling, samt legemiddelkomiteen har i en del sammenhenger vært pådriver for dette. Det 
er imidlertid identifisert at tettere oppfølging kan gi økte gevinster. Foretaket etablerte 
derfor i 2019 et utvalg for høykostmedisin som skal sikre rask implementering av nye avtaler, 
og sørge for at oppfølgende styringsinformasjon blir tilgjengelig for ledelsesnivåene. 
 
Medikamentene inngår i ordningen med innsatsstyrt finansiering. Kostnadsreduksjoner for 
medikamenter vil derfor på sikt føre til mindre inntekter, men det vil være positiv økonomisk 
effekt over en periode. 
 
Økonomiske gevinster 
Gruppen for høykostmedisin følger opp nye LIS-avtaler i samråd med fagmiljøene. 
Foretaksledelsen følger opp resultatene. Sykehusapotekene gjør medikamentbytter i samråd 
med klinikkene for medikamenter som benyttes i sykehus. Pasientadministrerte legemidler 
endres når nye resepter utstedes, eller tidligere hvis besparelsene er betydelige. Det er også 
aktuelt med oppfølging mot andre sykehus og avtalespesialister som utsteder resepter for 
VVHFs pasienter. I 2020-2021 følges særlig opp TNF-hemmere som benyttes ved 
revmatologiske sykdommer og enkelte sykdommer i mage-tarmsystemet, HIV-legemidler, 
legemidler ved hepatitt og noen kreftlegemidler.  
  
Oppsummert økonomiske effekter: 

Tiltak (TNOK) 2020 2021 2022 
Medikamentkostnader 15 000 10 000 10 000 

 
Risiko 
Kostnadsreduksjoner er avhengig av at LIS-avtaler medfører bedre priser. Det kreves at 
fagmiljøene både i og utenfor foretaket følger anbefalingene.  

4.5. Logistikk og vareforsyning 
 
Basert på en analyse av potensielle besparelser ved samordning av logistikkfunksjoner 
tilknyttet vareforsyning fra sentrallagrene, sterilsentral, tekstilforsyning, matforsyning, 
avfallshåndtering mm gjennomført i 2017 har foretaket startet «Logistikkprosjektet Vestre 
Viken HF». Prosjektets mandat er å iverksette tilrådingene basert på analysen. Effekter som 
oppnås ved prosjektet, er frigjorte ressurser som følge av samordning av tjenestene. Det vil 
medføre en mer effektiv ressursbruk i gjennomføringen av ulike logistikkoppdrag i 
sykehusene.  
 



55 
 

VVHF er fortsatt i prosess med å endre vareforsyningen til avdelingspakkede leveranser fra 
HSØ Forsyningssenter og dermed (delvis) avvikle egne sentrallager på de fire somatiske 
sykehusene i helseforetaket. Innføring av avdelingspakkede leveranser medfører vesentlige 
endringer av arbeidsprosessene tilknyttet vareforsyningen på det enkelte sykehus. Regionalt 
ERP-system som ble innført i VVHF høsten 2018, forutsetter bruk av logistikkmedarbeider og 
avdelingspakkede leveranser til sykehusene. Avdelingspakkede leveranser ble innført på 
Bærum Sykehus våren 2019. Oppstart for Drammen Sykehus var høsten 2019. Utrulling ved 
Ringerike og Kongsberg er planlagt over sommeren 2020.  
 
Innføring av avdelingspakker er en viktig forutsetning for iverksettelse av tiltak i 
logistikkprosjektet. I tillegg vil avdelingspakker frigjøre arealer til sentrale varelagre, da 
forsyningene kommer direkte til postene i sykehusene. Innføring av avdelingspakker og 
etablering av logistikkmedarbeidere ved avdelingene underletter arbeidet til helsepersonell 
med bestillinger, varemottak og organisering av avdelingslagre.  
 
Økonomiske gevinster 
«Logistikkprosjekt Vestre Viken HF» skal gjennomføre og implementere de anbefalinger og 
råd som er beskrevet og definert i «Sluttrapport logistikkprosesser VVHF 1.0». Prosjektet er 
organisert med ekstern prosjektleder og en styringsgruppe bestående av klinikkdirektør 
Intern service, økonomidirektør, representanter fra tillitsvalgte og vernetjenesten, samt 
representanter fra klinikkene tilknyttet etableringen ved respektive klinikk. 
 
Omorganisering, effektivisering og optimalisering av funksjoner og arbeidsprosesser har et 
forventet gevinstpotensial som samlet utgjør 5,3 MNOK årlig i reduserte personalkostnader 
for de prosessene som er kartlagt. Inkludert i dette er effektiviseringsgevinster som oppnås 
som følge av innføring av avdelingspakker, mens gevinst knyttet til frigjorte lokaler ved 
nedbygging/ nedleggelse av sentrallagrene ikke er beregnet. Det pågår arbeid for å kartlegge 
frigjort tid for helsepersonell. Anslagsvis vil denne gruppen redusere sin tid benyttet til 
håndtering av bestilling, varemottak og lageradministrasjon med ca. 40%. Denne tiden vil 
imidlertid fordele seg utover arbeidsdagen og uken og er vanskelig å hente ut direkte 
gjennom redusert bemanning. Det må likevel antas at effekten er økt tid til 
pasientbehandling og ledelse. Det er videre kvalitative gevinster tilknyttet systembruk som 
kan forventes å underlette arbeidet ved regnskapsavdelingen. 
 

Tiltak (TNOK) 2020 2021 
Logistikkprosjektet 2 650 2 650 

Risiko 
Risikoen ligger i ressurser til gjennomføring av alle tiltak innenfor prosjektplanen.  

4.6. Rehabilitering  
 
En del pasienter har behov for spesialisert rehabilitering som gjøres i sykehus og i private 
rehabiliteringsinstitusjoner etter avtale med Helse Sør-Øst. Andre pasienter har behov for 
kommunale rehabiliteringstjenester. VVHF er det foretaket som har høyest forbruk av privat 
spesialisert rehabilitering i Helse Sør-Øst sett i forhold til befolkning. Pasienter henvises til 
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disse tilbudene dels fra våre egne sykehus og dels fra fastleger hvor søknader vurderes av 
«Regional koordinerende enhet» ved Sunnaas sykehus. Det er betydelig variasjon i forbruket 
mellom sykehusene i VVHF og mellom kommunene i foretakets opptaksområde. 
 
Det er viktig at pasientene får optimal rehabilitering og at ressursene benyttes på best mulig 
måte. Det er grunn til å tro at VVHF kan redusere forbruket av spesialisert rehabilitering 
nærmere nivået til andre helseforetak uten at tilbudet til pasientene forringes. Det kan skje 
ved at pasientene får et tilbud bedre tilpasset deres situasjon. Ved det kan ressurser frigjøres 
til annen pasientbehandling  
VVHF har i 2019 startet et arbeid med å sikre riktig bruk av rehabiliteringsressursene. 
Arbeidet fortsetter i 2020. Tiltakene er: 
• Gi henvisere god kunnskap om de ulike rehabiliteringstilbudene, slik at pasienten 

henvises til det mest hensiktsmessige tilbudet. 
• Felles rutiner for henvisning til privat spesialisert rehabilitering for avdelingene i VVHF. 
• Dialog med de private rehabiliteringsinstitusjoner om riktig bruk av tilbudene. 
• Dialog med kommunene om riktig behandlingsnivå. 
• Dialog med fastleger om henvisning til spesialisert rehabilitering. 
• Dialog med Helse Sør-Øst om bedre styringsdata og eventuell lokal vurdering av 

søknader til spesialisert rehabilitering. 
 
Økonomiske gevinster 
Kostnader til privat spesialisert behandling trekkes fra basisrammen til foretakene i 
inntektsmodellen basert på historikk for de siste tre årene. Effekt av redusert bruk kommer 
således gradvis og i ettertid. Den økonomiske effekten er basert på at VVHF i fremtiden 
bruker slike ressurser på nivå med de to andre foretakene i HSØ, som sammen med VVHF 
benytter mest, Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet.  Basisrammetrekket 
for 2021 er justert med 2,5 MNOK som følge av redusert bruk av private 
rehabiliteringstjenester i VVHF.  Samtidig erfarte foretaket at det ble tilbakebetalt hele 29 
MNOK som følge av lavere forbruk av private tjenester, herunder privat rehabilitering, i 
Helse Sør-Øst. Målsatt innsparing opprettholdes.  
 

Tiltak (TNOK)  2021 2022 2023 2024 
 5 000 10 000 10 000 10 000 

 
Risiko 
Avtaler om spesialisert rehabilitering med private institusjoner inngås av Helse Sør-Øst RHF. 
VVHF har ikke kontroll over bruk fra fastleger, men kan veilede i bruken.  

4.7. Gjestepasientkostnader  
 
Gjestepasientkostnader er en betydelig utgiftspost for foretaket. En betydelig del av disse er 
knyttet til pasienter som har behov for regionale tjenester ved Oslo universitetssykehus. Det 
er imidlertid også en god del pasienter som kunne få behandling i VVHF, som velger annet 
behandlingssted. Det gjelder særlig pasienter fra Asker og Bærum som benytter tilbud i Oslo 
av historiske og praktiske grunner. Arbeid med å øke egendekning har to aspekter:  
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• Etablere tilbud på områder VVHF ikke har i dag 
• Få flere av pasientene i eget opptaksområde å benytte tilbudene i VVHF 

 
Etablering av nye tilbud er faglig utviklende, og kan gi pasienter raskere og mer tilgjengelig 
behandling. Det er i seg selv et argument for å utvikle tilbud i eget foretak. For at økt 
egenbehandling skal være økonomisk gunstig, må kostnadene for behandling i eget foretak 
samlet være lavere enn gjestepasientkostnadene. Det må vurderes i de enkelte tilfellene.  
 
Nukleærmedisinsk undersøkelse med PET er under etablering i VVHF. Det er så langt 
beregnet økonomisk nøytralt, men kan bety noe besparelse på sikt. Det er også under 
vurdering om flere pasienter med hjertesykdommer kan utredes ved hjelp av radiologiske 
teknikker i eget foretak framfor å bli henvist til regionsykehus. 
 
VVHF sender en god del spesialanalyser innen laboratoriefag til andre laboratorier. Her 
arbeides det med å sette opp disse analysene selv, noe som vil være økonomisk gunstig. 
Raskere prøvesvar kan også gi mer effektiv pasientbehandling. 
 
Økonomiske gevinster  
I forbindelse med arbeidet med budsjett 2020 er det etablert en arbeidsgruppe som utreder 
muligheter for å øke egendekning. Arbeidet vil pågå i 2020 og fremover.  
 
Oppsummert økonomiske effekter 

Tiltak (TNOK) 2021 2022 2023 2024 
Reduserte gjestepasientkostnader 5 000 5 000 5 000 5 000 

Risiko 
Fritt sykehusvalg innebærer en risiko. Forutsetning for positiv økonomisk effekt er at 
pasientene kan behandles i eget foretak til lavere kostnad enn gjestepasientkostnaden. Det 
kan også være ekstern motstand mot desentralisering av funksjoner.  

4.8. Arbeid med sykehus i nettverk  
 
Klinikkene Kongsberg sykehus og Drammen sykehus har i flere år hatt samarbeid innen 
bløtdelskirurgi, nefrologi, onkologi og nyfødtmedisin. I løpet av de siste årene har det blitt 
utviklet et tettere samarbeid, spesielt innen ortopedi og øre-, nese-, hals-sykdommer. Dette 
har gitt bedre utnyttelse av de samlede ressursene i de to klinikkene med økonomisk 
gevinst. Samarbeidet mellom klinikkene skal videreutvikles gjennom etablering av 
faggrupper på tvers for bedre samordning. Samordning av sommerferieavvikling er et 
område som spesielt vil bli vurdert. 
 
Nettverkssamarbeid bør videreutvikles mellom alle fire sykehusene i VVHF. Samarbeid i 
nettverk vil kunne styrke mindre fagmiljøer som f.eks. endokrinologi, hematologi eller 
nefrologi. Det kan være fornuftig å samle disse mindre fagmiljøene, men da under 
forutsetning at fagpersonene er tilgjengelig for alle sykehus i VVHF. Til dels kan det være 
nødvendig med ambulering av helsepersonell. Bruk av videokonferanser mellom 
helsepersonell skal brukes i økende grad. 
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Utdanning av legespesialister etter revidert spesialistutdanning vil kunne styrkes dersom 
deler av utdanningen forgår i et VVHF nettverk. Eksempler er felles undervisning på video og 
rotasjons- eller hospiteringsordninger. 
 
Økonomisk effekt av samarbeidet mellom Kongsberg og Drammen er innarbeidet i 
klinikkenes budsjetter for 2020. Det er ikke konkretisert ytterligere tiltak med økonomiske 
effekter ved samarbeid i nettverk mellom klinikker. Det må således være tema i kommende 
budsjettarbeid.   
 
Fra ØLP 2020 – 2023 var det lagt til grunn følgende gevinstrealisering. Dette videreføres i 
ØLP 2021 – 2024. 
 

Tiltak (TNOK) 2020 2021 

Bedre utnyttelse av samlet kapasitet 
  5 000    5 000  

 

4.9. Beste praksis med reduksjon av utilsiktede hendelser og reduksjon av 
uønsket variasjon  
 

Det er dokumentert at standardisering av arbeidsprosesser og reduksjon av uønsket 
variasjon fører til færre utilsiktede hendelser. Beste praksis er kunnskapsbasert, og 
innebærer at alle følger nasjonale retningslinjer, felles fagprosedyrer og forbedrer 
arbeidsprosesser, samt at pasientene er medvirkende både i utvikling av tjenestene og i 
egen behandling. Nasjonale kvalitetsregistre og systematisk bruk av styringsdata er underlag 
for benchmarking.   
 
Det kan dokumenteres at det å trene og arbeide i tverrfaglige kliniske team og lære av 
hverandre, gir økt pasientsikkerhet. Etablering av faglige nettverk på tvers av klinikker og 
avdelinger i VVHF vil kunne bidra til en mer standardisert praksis og en reduksjon av uønsket 
variasjon.  
 
Det er internasjonalt godt dokumentert at andel pasientskader ligger mellom 15 og 20 %. 
Det er beregnet at 30-50 % av disse kan forhindres. Samtidig viser styringsdata i VVHF at det 
er variasjon mellom klinikkene i andel reinnleggelser av pasienter, andel pasienter i korridor, 
forekomst av reoperasjoner, og i liggetid.  
 
Det er god grunn til å styrke arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet gjennom systematisk 
forbedringsarbeid for å redusere utilsiktede hendelser og reduksjon av uønsket variasjon.  
Kontinuerlig forbedring og forbedringsmodellen er valgt som metodikk for forbedringsarbeid 
i hele VVHF. Systematikken i forbedringskunnskap kan brukes til alt fra små 
forbedringsarbeider til store organisatoriske endringsprosjekter. Metodikken kan også 
brukes til å identifisere forbedringsområder. Forbedringskunnskap bruker gode statistiske 
metoder (SPC) som gir data i sanntid. Forbedringsmodellen er forskningsbasert. Den 
stimulerer til teamarbeid og mobiliserer hver enkelt ansatt til å engasjere seg i forbedring av 
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egen praksis. Større forbedringsarbeid på tvers av klinikker og avdelinger bør organiseres 
som læringsnettverk. 
 
Systematisk og langsiktig innsats for å redusere utilsiktede hendelser og uønsket variasjon vil 
føre til bedre behandlingsresultater, økt pasientsikkerhet og mer fornøyde pasienter. Dette 
vil gi økonomisk gevinst både for VVHF og samfunnet. For å oppnå effekter må 
arbeidsprosesser og pasientforløp forbedres. Systematisk forbedringsarbeid skal føre til:     

 
• Redusert forekomst av reoperasjoner 
• Redusert antall reinnleggelser 
• Gode behandlingsresultater 
• Kortere liggetid  
• Reduksjon av overbelegg og korridorpasienter 
• Trygg utskrivning og sikre overganger mellom behandlingsnivåer 
• Redusert forekomst av sykehusinfeksjoner 
• Tidlig identifisering av forverret tilstand og forebygging av sepsis  
• Reduksjon i unødvendige sykehusopphold 
• Standardiserte arbeidsprosesser 
• Økt pasienttilfredshet 

Et ekstra liggedøgn på sykehus er beregnet å koste et sted mellom 15.000 og 25.000 NOK om 
man regner med støttefunksjoner som intensivenhet og operasjonsenhet. En infeksjon i 
forbindelse med en operasjon medfører ofte mange ekstra liggedøgn. I tillegg kan det være 
nødvendig med en reoperasjon som er en belastning og risiko for pasienten, men også en 
kostnad for sykehuset og samfunnet for øvrig.  
 
I perioder har sengepostene i VVHF stort overbelegg. Overbelegg er en risiko for 
pasientsikkerheten i tillegg til at overbelegg medfører en risiko for korridorpasienter og økte 
variable lønnskostnader. Overbelegg på sengepostene kan reduseres med tiltak innen flere 
faser i et pasientforløp. God kommunikasjon med helsepersonell i primærhelsetjenesten, 
f.eks. fastlegene, legevakt og sykehjem, kan føre til at pasienten ikke trenger å sendes til et 
akuttmottak. Gode arbeidsprosesser og rutiner i akuttsløyfene er viktig for rask avklaring av 
pasientens situasjon og iverksetting av behandling. Dette vil gi kortere liggetider, og bidra til 
at flere pasienter kan reise hjem uten innleggelse.  
 
I det videre arbeid vil det bli vurdert en rekke tiltak som hver for seg kan påvirke flere 
effekter: 

• Overføre deler av døgnbehandling til dag- og poliklinisk behandling og oppfølging der 
dette er mulig. 

• Øke kapasitet for polikliniske nyhenvisninger ved å overføre polikliniske kontroller fra 
sykehusene til fastlegene.  

• Tilrettelegge for brukerstyrte poliklinikker der dette er egnet. Andre har vist at det 
fører til redusert behov for poliklinikktimer, og dermed økt kapasitet til behandling av 
flere pasienter.  

• Ta i bruk ny teknologi som medisinsk hjemmeoppfølging. Pasientene kan følge opp 
og monitorere egen behandling med veiledning fra sykehuset ved hjelp av 
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egenregistrering av helsestatus og / eller sensorteknologi uten oppmøte på 
poliklinikk. Slik egenregistrering er startet for epilepsipasienter. Det henvises til 
omtale av avstandskompenserende teknologi over. 

• Forbedre arbeidsprosesser og pasientforløp etter kartlegging av hvilke faktorer som 
påvirker overbelegg, herunder kartlegging av reinnleggelser, forsinket utskrivelse av 
pasienter, forsinkede avklaringer om behandling etc. Kartleggingene brukes som 
grunnlag for forbedringsarbeid. 

• Gjennomføring av alle elementer i «Trygg utskrivning». God informasjon ved 
utskrivning av pasientene er viktig for forløpet etter sykehusopphold. Pasient, 
pårørende og helsepersonell i kommunehelsetjenesten må ha informasjon om 
sykehusoppholdet, medikamenter og komplikasjoner som kan oppstå. 

Tiltakene gjennomføres ved at klinikkene etablerer tverrfaglige og kliniske team og 
fagnettverk som sammen definerer innsatsområder og gjennomfører forbedring av 
arbeidsprosesser og pasientforløp. Teamene bruker sanntidsdata som styringsinformasjon i 
arbeidet. Teamenes forbedringsarbeid følges opp i linjen.  

Eksempler på forbedringsarbeid: 
Reduksjon av infeksjoner og reoperasjoner ved ortopedisk kirurgi 
Det ortopediske miljøet ved Drammen sykehus har gjennomgått hyppigheten av dype 
infeksjoner etter ortopediske operasjoner og deretter innført en tiltakspakke som har ført til 
en betydelig reduksjon i forekomsten av postoperative infeksjoner. Ingen av de mer enn 
1.750 pasienter som er elektivt operert med protese på Drammen eller Kongsberg sykehus i 
perioden oktober 2018 – november 2019 har fått en dyp infeksjon forårsaket av gule 
stafylokokker. Uten tiltak ville det ut fra historiske tall vært 14 slike infeksjoner i denne 
perioden. Gule stafylokokker utgjorde tidligere over halvparten av alle dype infeksjoner. 

Reoperasjoner innen ortopedisk kirurgi medfører betydelige kostnader, spesielt ut fra et 
samfunnsperspektiv. Det er etablert et ortopedisk fagnettverk i VVHF som består av 
avdelingssjefene/avdelingsoverlegene ved de tre ortopediske avdelingene i VVHF, og som 
samarbeider om tiltak som skal føre til en reduksjon av forekomsten av infeksjoner og 
hyppigheten av reoperasjoner. 
 
Intensivkapasitet 
VVHF har intensivavdelinger med ulik størrelse på alle fire somatiske sykehus. Denne 
spredningen av intensivkapasitet er knyttet til annen aktivitet i sykehusene. 
Intensivavdelinger er kostbare driftsenheter, og det er behov for bedre oversikt over faktisk 
bruk av kapasiteten. Det er også behov for å utrede bedre og mer kostnadseffektive 
løsninger i forbindelse med avvikling av ferier og høytidsperioder.  
 
Det skal etableres en faggruppe som skal se på standardisering i rapportering av 
kapasitetsutnyttelse, like rapporteringsrutiner i Norsk intensivregister, og løsninger for 
samdrift i lavaktivitetsperioder. Analyser har vist at en del av pasientene som behandles i en 
intensivenhet, ikke har behov for intensivbehandling, men likevel er for syk til å bli behandlet 
på en sengepost. Faggruppen skal kartlegge om det er ulike kriterier for bruk av 
intensivkapasiteten, og i hvilken grad intermediærsenger kan bidra til å behandle pasienter 
på riktig nivå. 
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Reduksjon av uønskede hendelser vil gi både bedre pasientbehandling og økonomiske 
gevinster ved kortere liggetider, færre reinnleggelser mv. De økonomiske gevinstene vil 
derfor ikke direkte henføres til eget område, men ligge til grunn for gevinstuttak på andre 
områder. Det er likevel beregnet et forsiktig direkte gevinstuttak som grunnlag for videre 
arbeid.  
 
Fra ØLP 2020 – 2023 var det lagt til grunn følgende gevinstrealisering. Dette videreføres i 
ØLP 2021 – 2024. 
 

Tiltak (TNOK) 2020 2021 
Beste praksis, reduksjon av utilsiktede hendelser   5 000    5 000  

 
Ikke prissatte effekter  
Etablering av beste praksis kan gi bedre pasientbehandling. Behandlingen kan ha en bedre 
virkning, bidra til bedre pasientsikkerhet og/eller bidra til at pasienten oppnår økt livskvalitet 
(f.eks. økt mobilitet). Den kan gi effekter som bedre pasientopplevelse og/eller gunstig effekt 
på pasientens økonomi (f.eks. kortere sykmelding eller mindre tapt arbeidsinntekt). 
Effektene må også ses i et større perspektiv hvor man inkluderer effekter på samfunnet som 
f.eks. arbeidsproduktivitet eller folkehelse.  
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5. Nullpunkt for måling 
 

Den økonomiske analysen som fulgte forprosjektrapporten tok utgangspunkt i aktivitets- og 
bemanningsnivået ved inngangen til 2018, driftsresultat og planlagte investeringer. For å 
vurdere prosjektets nåverdi og bærekraft, samt VVHFs økonomiske bæreevne, ble framtidig 
resultat- og likviditetsutvikling for hele foretaket modellert for en periode tilsvarende 
forventet levetid for NSD. Det skal nå etableres et oppdatert nullpunkt for måling av 
resultatoppnåelse i de kommende årene. For NSD tar dette utgangspunkt i bemanning og 
aktivitet slik at det også kan ses opp mot kapasitetsforutsetningene for det nye sykehuset. 
Det vises til kapitel 3 mht. aktivitets- og bemanningsframskrivningen for NSD. For VVHF for 
øvrig følges kun de økonomiske resultatene. Tilpasninger i forhold til aktivitets- og 
bemanningsvekst ligger i de årlige tiltak i budsjetter, samt i strategisk plan for foretaket 
samlet.  

5.1. Forutsetninger om EBITDA13 utvikling i forprosjektrapporten NSD 
 
I forprosjektrapporten for NSD, delrapport økonomi, ble det presentert en utvikling på  
EBITDA-marginen fra ca. 5,2 % i 2018 til ca. 9,5 % ved innflytting i 2025 for den delen av 
virksomheten som er berørt av nytt sykehusbygg. Utviklingen drives hovedsakelig av at 
foretaket mottar en høyere basisramme enn tidligere, en forutsetning om at foretakets 
lønnskostnadsnivå holdes relativt konstant fram til innflytting, samt at kostnader ved 
mottaksprosjektet og innflytting bortfaller i 2025. Aktivitetsveksten i perioden innebærer at 
det må gjennomføres betydelig effektivisering for at kostnadsnivået skal kunne realiseres.  
 
Foretakets lønnskostnadsnivå var forventet å være forholdsvis stabilt frem til innflytting som 
følge av en forventning om bedret produktivitet i pasientbehandlingen, i tillegg til 
tilpasninger til ny drift i NSD, jf. kapittel 3 overfor.  
 
Utviklingen i EBITDA-margin etter innflytting påvirkes av flere forhold som oppstår i 
forbindelse med etablering av virksomheten i det nye bygget: 
 

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

• Negativ gevinst knyttet til etablering av stråleterapi: 2026 blir første hele operative 
år for stråleterapienheten i nytt sykehus. Driftskostnadene for enheten forventes å 
være høyere enn driftsinntektene, spesielt i etableringsfasen. Dette påvirker 
marginen negativt.  

• Gevinster knyttet til innflytting i nytt sykehusbygg. 
Jf kap 3 overfor.  

 
Samlet medførte endringene at EBITDA-marginen ble opprettholdt på rundt 9 % fra 
innflytting fram til 2035, til tross for en årlig ikke-byggnær IKT-kostnad på 73,6 millioner 

                                                      
13 EBITDA= resultat før avskrivninger, nedskrivninger, finans og skattekostnad 



63 
 

kroner. EBITDA-marginen stiger til litt over 10 % når ikke-byggnær IKT er ferdig nedbetalt i 
2035. I perioden 2030 til 2038 faller marginen noe som følge av at effektiviseringsraten 
reduseres mot en langsiktig sats på 0,5 % etter innflytting. Noe løpende effektivisering 
opprettholdes siden vekst ikke fullfinansieres i helsesektorens finansieringsregime, og det 
derfor er nødvendig å effektivisere for å opprettholde driftsmargin. Fra 2038 er marginen 
konstant på ca. 10 %. 
 
For VVHF for øvrig er vekst og effektiviseringsmålene fra ØLP 2018 videreført i 
forprosjektrapporten. Av figuren nedenfor fremkommer utvikling i EBITDA-margin både for 
NSD, VVHF for øvrig og foretaket samlet.  Figuren viser også en betydelig marginvekst i den 
øvrige virksomheten i VVHF. Hovedårsaken er forutsetningene som er lagt for effektivisering 
i lys av aktivitetsvekst. I tillegg er det som for NSD tildelt økte basisinntekter som følge av 
endringer i inntektsmodellen. Det er i beregningene ikke tatt høyde for økt inntektsfordeling 
til VVHF som følge av antatt skjevfordeling av finansieringen av psykiatrien i forhold til 
hovedstadsområdet.  
 
Marginutviklingen er noe høyere i første del av planperioden i VVHF for øvrig som 
hovedsakelig skyldes at det ikke vil pågå planlegging og gjennomføring av tilsvarende 
flytteprosess som i NSD. Marginen er jevnt stigende og stabiliserer seg rundt 9 % fra 2026.  
 

 
Tabell 26. EBITDA utvikling fra forprosjektrapporten 

5.2. Faktisk EBITDA utvikling 
 
Forprosjektrapporten forutsatt en EBITDA på hhv 6,27 % for NSD og 6,23 % for øvrig 
virksomhet i VVHF i 2019, samlet 6,25 %.  
 
Den faktiske EBITDA i 2019 er som følger:  

 
Tabell 27. EBITDA 2019 
 
Den samlede EBITDA er noe lavere enn forutsetningen fra forprosjektrapporten. Et viktig 
element i dette er at vedlikeholdskostnader er betydelig økt som følge av BRK prosjektet. 

EBITDA 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030
EBITDA-margin (Øvrige) 5,22 % 6,23 % 6,49 % 7,19 % 7,42 % 7,69 % 7,42 % 7,64 % 8,89 % 8,98 % 8,85 % 8,89 % 8,70 %
EBITDA-margin (NSD) 5,21 % 6,27 % 6,16 % 6,24 % 5,94 % 5,76 % 6,94 % 9,41 % 8,41 % 8,76 % 8,90 % 9,03 % 8,97 %
EBITDA-margin 5,22 % 6,25 % 6,34 % 6,77 % 6,76 % 6,84 % 7,21 % 8,42 % 8,68 % 8,88 % 8,87 % 8,95 % 8,82 %

Resultat 2019 NSD
Annet

virksomhet Fellesområdet
SUM 
VVHF

Andel av fellesområde 43 % 57 %
Sum inntekter - 3 092 098 - 3 971 925 - 2 813 231 - 9 877 255
Fordelt inntekter fellesområdet - 1 209 690 - 1 603 542  2 813 231
Sum inntekter inkl fordelt felles - 4 301 788 - 5 575 467  - 9 877 255
EBITDA (minus = positiv)  81 822  32 701 - 669 933 - 555 410
Fordelt fellesområde - 288 071 - 381 862  669 933  
EBITDA (minus = positiv) inkl. fordelte felles - 206 249 - 349 161  - 555 410
EBITDA prosent 4,8 % 6,3 % 5,6 %
Korrigert for vedlikeholdskostnader BRK - 41 280 - 54 720 - 96 000
Sammenlignbar EBITDA - 247 529 - 403 881  - 651 410
EBITDA prosent 5,8 % 7,2 % 6,6 %
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Dette utgjør om lag 96 MNOK i 2019. I forutsetningene for ØLP i forprosjektrapporten ble 
dette behandlet som investering. Korrigert for vedlikeholdsandelen tilknyttet BRK vil den 
samlede EBITDA for VVHF være 6,6 %, dvs. en god del bedre enn forutsatt, tilsvarende 34 
MNOK. Det er viktig å bemerke en ytterligere endring i forutsetningene for den fremtidige 
EBITDA utviklingen. I forprosjektrapporten var det lagt til grunn kapitalisering av nytt 
sykehusbygg fra 1.1.2025. Ved rapportering av ØLP 2020 – 2023 var kapitaliseringen flyttet 
til 1.1.2016. Dette ga ett år mer med sparing inn mot nytt bygg og derav noe lavere press på 
resultatene i årene som kommer. Dette medførte også at VVHF raskt kunne tilpasse seg nye 
forutsetninger for finansiering av investeringer med finansielle leasingavtaler innenfor en 
maksimal grense på 2 % av omsetningen uten å redusere investeringsnivået.  
 
I beregningen overfor er fellesområdet fordelt på hhv NSD og øvrig virksomhet basert på 
forutsetningen i forprosjektrapporten. Denne modellen er det ønskelig å gå bort fra i den 
videre oppfølgingen. En rendyrking av de berørte avdelinger i hhv NSD og VVHF for øvrig vil 
forenkle den fremtidige oppfølgingen av resultatutviklingen. Dette vil da følge dagens 
rapporteringsmodell. EBITDA utvikling vil dermed ikke kunne måles mot tabellen fra 
forprosjektrapporten i fremtiden. Av den grunn etableres en ny nullpunktsmåling basert på 
faktiske tall 2019. Den videre oppfølging vil relateres til realisering av gevinstplaner og 
planlagte tiltak for å sikre økonomisk bærekraft i tråd med forutsetningene for foretakets 
egenfinansiering både av NSD og investeringer og vedlikehold i den øvrige delen av 
virksomheten.  
 
Det er foretatt en sammenstilling av resultatutviklingen pr fagområde i NSD fra underlaget 
for forprosjektrapporten med den faktiske resultatutviklingen. Sammenstillingen baseres på 
faktiske driftskostnader, driftsinntekter og fordelt basis.  
 

 
Tabell 28. Resultatutvikling pr fagområde 
 

Område

2019 i NSD 
prosjekt- 
rapport

2019 estimat
prisjustert

Faktisk
2019

Faktisk ift 
prisjustert 

estimat
(+ = pos)

Medisin - 61 397 - 79 005 - 69 943  9 062
Kirugi  37 846  29 452  33 894  4 442
AIO - 231 143 - 248 843 - 241 420  7 423
Øre/nese/hals - 15 102 - 18 979 - 10 932  8 047
Nevrolog/revmatologi/habilitering - EKS HAB - 44 779 - 50 523 - 33 643  16 880
Barn/ungdom - 75 889 - 85 202 - 64 407  20 796
Gyn/føde - 2 141 - 7 662  2 479  10 140
Ortopedi  104 815  131 341  102 270 - 29 071
Fysio- og ergoterapi, sosio, mm. - 13 835 - 14 972 - 12 569  2 403
Akuttmottak - 56 389 - 61 182 - 55 117  6 065
ØYE - opprinnelig i KIR (NY fom 2019)  5 641  3 517 - 2 301 - 5 818
Administrasjon, stab og merkantile pers. - 101 468 - 108 191 - 163 975 - 55 784
Psykisk helse og rus - 574 828 - 617 359 - 606 082  11 277
Medisinsk service - lab, pat og bilde - 211 379 - 233 310 - 230 811  2 499
Intern service- og forsyningstjenester - 63 019 - 66 847 - 101 797 - 34 950
NVVS prosjekt administrasjon   - 8 442 - 8 442
Eiendomskostnader NSD - LCC og Lier - 164 814 - 173 130 - 151 697  21 434
Basisramme direkteført NSD  1 507 783  1 608 249  1 532 597 - 75 652
SUM NSD direkteført inntekter/(kostnader)  39 902  7 354 - 81 895 - 89 249
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Det er til dels vesentlige avvik i oppnådde resultater pr. avdeling. Dette henger i stor grad 
sammen med resultatutviklingen siden 2017 som framskrivningen av 2019- tallene i NSD 
prosjektrapport bygger på. Endringer i DRG vekter og -indeks, prisjustering DRG, endringer i 
budsjettprinsipper, samt rammefordelinger påvirker også tallene. Helt overordnet er 
avvikene sammenlignbare med de faktiske resultatene som er oppnådd pr avdeling i 
respektive Drammen Sykehus og PHR i årene 2018 og 2019. Mottaksprosjekt NSD inngikk i 
felleskostnader i forprosjektrapporten og ble fordelt som felleskostnader.  
 
I det videre arbeidet med gevinstrealisering og tiltak for å sikre økonomisk bærekraft vil 
faktiske resultat 2019 (eller budsjett 2020) danne grunnlaget for nullpunktsmålingen.  

5.3. Fremtidig EBITDA utvikling 
 
Basert på dagens omsetning vil en EBITDA margin som forutsatt i forprosjektrapporten i 
2025 gi et økonomisk resultat på 832 MNOK - dvs. en forbedring på om lag 180 MNOK i 
forhold til dagens EBITDA. Dette gir et perspektiv på de resultatforbedringer som må skje i 
perioden frem til overtakelsen av det nye sykehuset.  
 

 
Tabell 29. Estimert EBITDA 2025 
 
Krav til resultatforbedring (%-vis EBITDA utvikling) er høyere for den del av virksomheten 
som skal inn i nytt sykehus enn øvrige deler av VVHF. Dette relateres til de 
prosjektavhengige gevinstene som oppnås for den delen av virksomheten som etableres i 
nytt sykehus.  
 
Kapitel 3 og 4 ovenfor omhandler forventede gevinster i tilknytning til de tiltak som 
planlegges iverksatt i perioden frem til 2025 og videre i forbindelse med etableringen av 
virksomheten i den nye sykehusbygget.  
 
De samlede gevinstene oppsummeres i tabellen nedenfor:  
 

Resultat 2019 NSD
Annet

virksomhet
SUM 
VVHF

Andel av fellesområde 43 % 57 %
Sum inntekter inkl fordelt felles - 4 301 788 - 5 575 467 - 9 877 255

Beregnet EBITDA 2025 - 404 863 - 426 209 - 832 021
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Tabell 30. Samlet gevinstoversikt 

5.4. Risikovurdering 
 
Risiko er omtalt til de ulike gevinstplanene overfor. Samlet sett er dette en omfattende plan, 
og det stilles store krav til resultatutviklingen. Det vil kreve mye av organisasjonen i tiden 
som kommer. Samtidig vil en konkretisert handlingsplan bidra til å redusere risikoen. 
Foretaket har nå en samlet oversikt over de viktigste områdene som skal prioriteres de 
kommende årene. Det er etablert helt konkrete planer for store deler av gevinstområdene. 
Tiltak som ennå ikke er konkretisert i handlingsplaner som dedikerer ansvar på 
enkeltpersoner og tidfester realisering, vil utarbeides i perioden fremover.  
 
Oppsummert anses de viktigste risikoområdene å være knyttet til følgende: 
• Manglende forankring i lederlinjene og tid til gjennomføring.  
• Manglende forankring hos medarbeidere og tillitsvalgte.  
• Fremdrift i teknologiprosjekter, herunder regionale prosjekter og kapasitet for 

gjennomføring hos Sykehuspartner.  
• Teknologisk og faglig utvikling som vesentlig påvirker planlagt drift. 
• Utvikling i pasientgrunnlaget, herunder opptaksområder for VVHF.  
• Forutsetninger i inntektsmodeller og finansieringsvilkår. 
• Tilgang på nødvendig kompetanse. 
• Manglende rutine for oppfølging av realisering av gevinster fortløpende og særskilt etter 

innflytting i nytt sykehus. 
• Økte fremtidige driftskostnader som følge av begrensede investeringsrammer for NSD. 
 
De fleste risikoområder vil være forutsigbare og gir foretaket mulighet til å områ seg for å 
møte risikoene med nye tiltak. Foretaket har etablert modeller for risikovurderinger og 
møter risikoer med tiltak.  

Tiltak (TNOK) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sum
Klinikk Drammen sykehus 1 053 2 103 2 622 2 616 1 572 1 571 11 537
Klinikk for Intern service 6 600 6 000 600 13 200
Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) 1 102 1 129 1 159 1 191 93 4 748 3 984 4 041 4 101 3 393 24 942
Administrasjon og merkantil tjeneste 2 400 3 000 3 000 6 000 12 000 6 000 1 200 1 200 34 800
PHR - tiltak tilknyttet NSD 6 000 6 000 3 000 9 000 9 000 9 000 3 000 48 000

Sum NSD relaterte tiltak/ gevinster 9 502 10 129 7 159 7 191 28 746 27 851 16 206 10 857 6 873 4 965 132 479

Omstilling PHR prosjektuavhengig NSD 9 965 10 033 1 373 410 1 071 1 112 902 694 -262 -217 44 119
Innføring ARP VVHF, eksklusiv PHR 4 200 5 400 3 000 1 800 1 200 4 800 9 000 12 000 15 000 21 000 80 400
Innkjøpsområdet 4 368 4 618 12 163
Medikamentkostnader 10 000 10 000 35 000
Rehabiliteringskostnader - kjøp fra private 5 000 10 000 10 000 10 000 35 000
Gjestepasientkostnader 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000
Bedre utnyttelse av samlet kapasitet 5 000 10 000
Beste praksis - reduksjon av utilsiktde hendelser 5 000 10 000

Sum prosjektuavhengige relaterte tiltak/ gevinster 48 533 45 051 19 373 17 210 2 271 5 912 9 902 12 694 14 738 20 783 246 682

Sum alle tiltak 58 035 55 180 26 532 24 401 31 017 33 763 26 108 23 551 21 611 25 748 379 161
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6. Oppfølging av resultatoppnåelse 
 
Underlaget fra kapitel 5 ovenfor vil danne grunnlaget for etablering av et nullpunkt. De 
gevinstplaner og tiltak for å sikre økonomisk bærekraft som er omtalt under kapitel 3 og 4, 
er dedikert dels til konkrete avdelinger og dels til mer overordnede tiltak som vil fordeles når 
planene for realisering er brutt ned på enkeltavdelinger og områder. Dette vil danne 
konkrete resultatmål på hver enkelt avdeling, på NSD, og på VVHF som helhet for de 
kommende årene.  
 
Bak gevinstplanene ligger det konkrete målsettinger om utvikling i årsverk og aktivitet. Dette 
vil være grunnlaget for fastsetting av KPI’er for den løpende oppfølging av utviklingen 
fremover. Avvik vil gi mulighet til å planlegge og iverksette kompenserende tiltak.  
 
Mange prosjekter og delprosjekter planlegges i VVHF i de neste årene, både i regi av 
mottaksprosjektet og i forbindelse med regionale IKT-prosjekter. Styring og oppfølging av 
den totale prosjektporteføljen på foretaksnivå blir viktig for å sikre fremdrift i prosjektene og 
fremtidig gevinstuttak. Dette vil også være grunnlaget for å sikre koordinering av prosjekter 
mellom ulike avdelinger og klinikker.  
 
I forbindelse med utarbeidelsen av økonomisk langtidsplan (ØLP) for årene 2021 – 2024 
(2036) er gevinstplanen overfor innarbeidet. Det vil etableres økonomiske resultatmål på 
avdelingsnivå for NSD, og på klinikknivå for resterende deler av VVHF. Det vil ikke gjøres 
fordeling av fellesområdet eller felleskostnader i fremtidig resultatmåling. Gevinstplaner og 
tiltak vil således innarbeides i framskrivningsunderlagene og etablere mål for respektive 
enhet. I forhold til aktivitetsutvikling vil dette følges opp år for år mot forutsetningene for 
kapasiteten som er beregnet i det nye sykehusbygget.  
 
ØLP rapporteres for foretaket samlet. Det er foretakets samlede resultatutvikling som er 
viktig for å sikre at VVHF oppnår kravet til egenfinansiering av NSD, i tillegg til å sikre BRK- 
prosjektet og øvrige investeringer. Framskrivning på avdelingsnivå vil kun legges til grunn for 
foretakets egen oppfølging av respektive ansvarsområder, samt for rapportering til styret og 
HSØ for å dokumentere faktisk gevinstrealisering og resultatoppnåelse. Det vil videre være 
et underlag for driftsavtaler med klinikkene for å sikre ansvarliggjøring på det nivået der 
realisering faktisk skal finne sted. En slik forankring vil først bli gjort når tiltakene er 
konkretisert og akseptert av respektive leder som er ansvarlig for realiseringen.  

Vedlegg  
Vedlegg 1 Fremdriftsplan mottaksprosjektet NSD 
Vedlegg 2 Foreløpig tidsplan for sentrale IKT-prosjekter med NSD avhengighet  
Vedlegg 3 Handlingsplan Aktivitetsstyrt Ressurs Planlegging 

 

 



NSD Mottaksprosjekt  
Foreløpig fremdriftsplan plan - Oppdatert: 23.3.2020
Delprosjekter Gevinsteier 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Aktiviteter
Organisasjonsutvikling

Strategi legemiddelhåndtering VV-NSD
Akuttmottak DS
OBS post DS
Utreiseområde DS/PHR/KMD
Pasientovervåkning og telemetri DS
Sengepostdrift DS

Fordeling fagområder DS
Samdrift 5. etg DS
Samdrift 6. etg DS
Samdrift 7. etg DS
Samdrift 8. etg DS

Poliklinisk drift, samdrift DS
Område 1 (pol.bygg 1. 1. etg) DS
Område 2 (pol.bygg 1. 2. etg) DS
Område 3 (pol.bygg 1. 3. etg) DS
Område 4 (pol.bygg 2. 1. etg) DS
Område 5 (pol.bygg 2. 2. etg) DS

Føde/NI DS
Operasjonsområde DS
Digitale forløp/hjemmesykehus DS
Sterilsentral DS
Intervensjon DS
Fellesfunksjoner laboratoriemedisin / patelogi KMD
Patologi KMD
Medisinsk mikrobiologi KMD
Medisinsk biokjemi KMD
Blodbank KMD
Genteknologi KMD
Bildediagnostikk KMD
Merkantil drift DS/PHR/KMD
Pasientservice KIS/DS/PHR/KMD
Ansattservice KIS/DS/PHR/KMD
Kontor og møterom KIS/DS/PHR/KMD
Logistikk - overordnet KIS
Matforsyning KIS
Avfallshåndtering KIS
Vareforsyning KIS
Tøyforsyning KIS
Senger KIS
Forflyttningsmateriell KIS
Steril vareforsyning KIS
Portørtjeneste KIS
Varemottak KIS
Renhold KIS
Samlokalisering psykisk helsevern og rus PHR
Døgnområder PHR PHR
VOP PHR
BUP PHR
TSB PHR
Akuttmottak PHR PHR
ECT behandling PHR/DS

Utredning Klinisk ibruktakelse
Opplæring
Flytteprosjekt
Driftsfase - oppfølging

2020 2021 2022 2023 2024 20262025
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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Vedlegg: Foreløpig tidsplan for sentrale IKT-prosjekter med NSD avhengighet  
 
Figuren under gir en foreløpig fremdriftsplan for sentrale IKT-prosjekter. Planen er ikke 
utfyllende og er under arbeid.   
 

 

2020 2021 2022 2023
Kliniske systemer 
Kurve og medikasjon 

Laboratoriedataløsning

Radiologi - oppgradering av RIS

Helselogistikk

Sterilsentral styringssystem

Lukket legemiddelsløyfe

Multimedia og samhandling

IKT infrastruktur og byggnær IKT
Lokalisering og sporing - pilot

Sikkerhetssystem - adgangskontroll

SD-anlegg / drifsovervåking

Arbeidsflate / mobile enheter

Innendørs mobildekning - pilot

IKT infrastruktur / regional platform (STIM)

I 

I 
I I 

I J 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
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PROSJEKTPLAN Prosjektplan Aktivitet

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 50 51 Avsluttet/beslutnin

STARTDATO UKE (MANDAG)/AKTIVITET Ansvar

06.jan

13.jan

06.jan

13.jan

20.jan

27.jan

03.feb

10.feb

17.feb

24.feb

02.m
ar

09.m
ar

16.m
ar

23.m
ar

30.m
ar

06.apr

13.apr

20.apr

27.apr

04.m
ai

11.m
ai

18.m
ai

25.m
ai

01.jun

08.jun

15.jun

22.jun

29.jun

06.jul

13.jul

20.jul

27.jul

03.aug

30.nov

07.des

Organisering, rammer, framdrift  og bemanning Ansvarlig stabsdir
Rekruttering Ansvarlig stabsdir
Budsjett Ansvarlig stabsdir
Kontorlokaler Ansvarlig stabsdir
Informasjonsplan TAG

Prosjektmodell utvikles og implementeres TAG
Definere arbeidsprosesser i prosjektet TAG

Implementere ARP TAG 6 300        

Implementere ARP i KMD Bilde TAG
Implementere ARP i  BS TAG
Implementere ARP og omstilling Akutt DS TAG
Implementere ARP og omstilling PHR TAG 7 500        

Akuttanalyser og ARP i akuttaksen TAG
Sommerturnus 2020 TAG -             

Effektivisere administrative prosesser TAG

Videreutvikle vikarsentral PHR TAG
Utvikle vikarsentral somatikk NSD TAG
Ressurser: Ukesverk Planlagt 4 4 4 4 4 4 5 6 5 5 6 6 7 7 7 9 9 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 12 12 391

Faktisk 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Avvik -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -2

Effekt 
'000 kr

Status
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