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 Dato: 14. april 2020 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Ekstraordinært styremøte - skype/telefonmøte 

Dato: 14. april 2020 

Tidspunkt: Kl. 12.00 – 13.05 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Siri Hatlen  Styreleder 
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Robert Bjerknes  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem - forfall 
Toril Anneli Kiuru Morken  Styremedlem  
Tom Roger Heggelund Frost  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
 
Brukerrepresentant Rune Kløvtveit deltok som observatør med møte og talerett.  
 
Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:  
Halfdan Aass Fungerende administrerende direktør 
Eli Årmot Direktør kompetanse  
Ulrich Spreng Direktør fag 
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og samfunnskontakt 
Cecilie B. Løken Direktør teknologi 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
Styreleder Siri Hatlen ledet møtet og fungerende administrerende direktør la fram sakene. 
 
Protokollfører: Elin Onsøyen  
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Beslutningssak 
 
Sak 15/2020 Plan for økt behandlingskapasitet i forbindelse med covid-19 
epidemien 
 
Fungerende administrerende direktør Halfdan Aass og fagdirektør Ulrich Spreng orienterte 
innledningsvis.  
 
Oppsummering av saken: 
 
Vestre Viken HF har gått i grønn beredskap den 3.3.20 og i gul beredskap den 13.3.20. Gul 
beredskap betyr at helseforetaket begrenser planlagt aktivitet dithen gående at 
utredninger og behandlinger utsettes i tid om dette ikke er forbundet med prognosetap for 
pasienten. Videre mobilisere helseforetaket ressurser (areal, utstyr og personell) for å 
imøtekomme det forventete pasientvolum. Det er etablert strategisk ledelse i foretaket og 
taktiske ledelser i klinikkene. Utover dette er det etablert sentralt og lokale koronautvalg. 
 
Per 14.04.20 er 22 pasienter med bekreftet covid-19 smitte innlagt i Vestre Viken HF.  
 
FHI har i sin prognose 24.3.20 estimert et forekomst av covid-19 på toppen av epidemien 
med 1700 til 4500 pasienter innlagt på norske sykehus og 600 til 1200 pasienter på norske 
intensivavdelinger. 
 
Vestre Viken HF har den 26.3.20 fått et tillegg til oppdrags- og bestiller dokumentet. Den 
1.4.20 har helseforetaket levert en foreløpig plan for økt behandlingsaktivitet i forbindelse 
med covid-19 epidemien og innen 14.4.20 skal helseforetaket levere en konkret plan til 
HSØ hvor det beskrives tiltak for å møte toppen av epidemien (areal, utstyr, personell). 
 
Planen for økt behandlingsaktivitet i forbindelse med covid-19 epidemien viser at Vestre 
Viken HF har tilstrekkelig areal og infrastruktur for et høy-scenario forutsatt maksimal 80 
intensivpasienter. 
 
Vestre Viken HF har tilstrekkelig personell for et høy-scenario (forutsatt maksimal 80 
intensivpasienter), men behandlingsstandarden vil være redusert i forhold til en 
normalsituasjon. Bemanningen av et høy-scenario vil være begrenset for en varighet av få 
uker og har fortsatt en betydelig risiko 
 
Vestre Viken HF har tilstrekkelig MTU for et høy-scenario når bestillinger lokalt og 
regionalt er levert. Det krever imidlertid tilleggsbestillinger utover dagens. 
 
Vestre Viken HF har satt i gang et opplæringsprogram for personell til å utføre oppgaver de 
vanligvis gjør, eksempelvis arbeid på intensivenhetene.  
 
Det er inngått en samarbeidsavtale med Martina Hansen Hospital AS som inneholder utlån 
av personell fra Martina Hansen Hospital AS til Vestre Viken HF (fortrinnsvis klinikk 
Bærum sykehus) og disposisjon av arealer og utstyr fra Martina Hansen Hospital AS. 
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FHI har 7.4.20 publisert en ny prognose som viser at tiltakene i samfunnet har effekt og at 
sykdomsutviklingen fremskrider saktere enn tidligere antatt. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret tar plan for økt behandlingskapasitet i forbindelse med covid-19-epidemien til etterretning 
og ber administrerende direktør oversende planen til Helse Sør-Øst RHF.  
 
 
 
Drammen 14. april 2020 
 
 
 
Siri Hatlen    
styreleder         
 
           
 
Margrethe Snekkerbakken      Robert Bjerknes   
nestleder    
 
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
 
Tom R. H. Frost  Toril A. K. Morken   John Egil Kvamsøe 
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