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 Dato: 21. juni 2021 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Habilitetsavdelingens konferansesal, Konggata 51 Drammen 

Dato: 21. juni  

Tidspunkt: Kl. 10 – 13.30 

Følgende medlemmer deltok: 
Navn  Funksjon 
Siri Hatlen  Styreleder           
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder   
Robert Bjerknes  Styremedlem  
Ane Rongen Breivega  Styremedlem  - til stede fra kl.12 
Hans Kristian Glesne  Styremedlem  
Bovild Tjønn  Styremedlem  
Morten Stødle  Styremedlem   - forfall  
Gry Lillås Christoffersen  Styremedlem 
Tom Roger Heggelund Frost  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
Toril Anneli Kiuru Morken  Styremedlem (digitalt) 
 
Brukerrepresentanter Rune Kløvtveit og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett.  
Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:  
Navn Funksjon 
Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør                     
Halfdan Aass Direktør medisin 
Ulrich Spreng Direktør fag       (digitalt)                                       
Mette Lise Lindblad Direktør økonomi                                    
Inger Lise Hallgren Klinikkdirektør klinikk for prehospitale tjenester (PHT)                                                          
Jørn-Ivar Hellesnes Beredskapsrådgiver         
Elin Onsøyen  Spesialrådgiver/styresekretær           
 
 
 
Styreleder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. 
Protokollfører: Elin Onsøyen 
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Sak 54/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret godkjenner saksliste og innkalling. 
 
Sak 55/2021 Godkjenning av styreprotokoll 31. mai 2021 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Møteprotokoll fra styremøtet 31. mai 2021 godkjennes. 
 
Sak 56/2021 Driftsorientering fra administrerende direktør 
 
Oppsummering innhold:  
Vestre Viken avsluttet grønn beredskap 15.06.21 da antall pasienter med covid-19 er 
betydelig redusert. Foretaket har ikke vært direkte berørt av streiken i Norsk 
Sykepleierforbund som nå er avsluttet. Ferieavviklingen er godt planlagt i klinikkene. 
 
 
Styrets enstemmige  
Vedtak: 
Driftsorienteringen tas til orientering. 
 

Sak 57/2021 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr. 31. mai 2021  
 
Innledende presentasjon til behandling av saken ved administrerende direktør. 
 
Oppsummering innhold:  
Aktiviteten innen somatikk er fortsatt preget av pandemien og ligger bak plan, mens det 
innenfor psykisk helsevern er høyere aktivitet enn plan. Det er forbedringer i ventetider 
og pakkeforløp somatikk, mens den store pågangen spesielt innen psykisk helsevern for 
barn og unge medfører høyere ventetider enn målet. Økonomien er sterkt preget av 
pandemien som følge av økte lønnskostnader og lavere inntekter. Prognosen for årets 
økonomiske resultat er fortsatt uten justering for forventede økte tildelinger fra Helse 
Sør-Øst.  
 
Foretaket gikk ut av grønn beredskap 15.06.2021, og det rustes opp for økt aktivitet og 
reduksjon av ekstraordinære kostnader som følge av pandemien. Den tredje 
koronabølgen i Norge har flatet ut og pr. 18.06.21 er 3 pasienter innlagt i Vestre Viken 
HF. Tiltak som adgangskontroll, besøkskontroll, risikokartlegging i akuttmottaket og 
smittesporingsteam videreføres. 
 
Kommentarer i møtet: 
Det er viktig at det er de pasientene som kan gjøre seg nytte av videokonsultasjoner 
innen psykisk helse og rus som får tilbudt denne behandlingen.  
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Det er nødvendig å få kontroll på styringsfarten gjennom tilpasning av årsverk mm. 
Styret legger til grunn at Vestre Viken får sin andel av koronamidlene som skal tildeles fra 
Helse Sør-Øst, og styret ønsker å bli informert når det er avklart. Styret vil ha en 
orientering om lønnsoppgjøret når dette er ferdig. 
  
Styret bør diskutere arbeidet med reduksjon av AML-brudd i 2022 og sette mål for dette 
arbeidet i foretaket.  
 
Styret ønsker å få presentert ulike scenarioer for hvordan økonomien vil kunne påvirke 
drift og investeringer framover, og hvordan foretaket planlegger å håndtere 
utfordringene de kommende år i høstens budsjettarbeid.  
  
Styrets enstemmige  
Vedtak: 
1. Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. mai 2021 til orientering. 
 
Sak 58/2021 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i VVHF 
 
Innledende presentasjon til saken ved medisinsk direktør. 
 
Oppsummering innhold:  
Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgsektoren er førende for 
arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Forskriften er bygget opp rundt 
PDSA syklusen (plan – do – study – act) og skal gjennom tydeligere og mer 
tjenestetilpassede krav bidra til å gi helseforetaket et godt verktøy for systematisk 
styring og ledelse, samt kontinuerlig forbedring.  
 
Gjennom driftsavtalene er kvalitetsindikatorene en del av virksomhetsstyringen i Vestre 
Viken, og brukes aktivt i forbedringsarbeidet.  
Kvalitetsindikatorene som er presentert i møtet, viser at Vestre Viken innenfor de fleste 
områder ligger på gjennomsnittet eller bedre, men at det også er områder der det er 
behov for ekstra oppmerksomhet og målrettede tiltak. Pakkeforløpene innenfor kreft og 
innenfor psykisk helse og rus følges opp særskilt.   
Vestre Viken har som ambisjon om å ligge blant de beste sykehusene i Norge, og har en 
nullvisjon for alvorlige utilsiktede hendelser og dødsfall. Team kontinuerlig forbedring og 
team pasientsikkerhet skal bidra til å forbedre kvaliteten i Vestre Viken og styrke 
pasientsikkerheten.   
 
 
Kommentarer i møtet: 
Styret ser at foretaket jobber systematisk med kvalitet, og påpeker at godt kvalitetsarbeid 
også har betydning for god økonomistyring. Læring på tvers i og mellom foretak er viktig. 
Det er viktig at ledere tilrettelegger for dette arbeidet, og at kvalitetsarbeid og helse, miljø 
og sikkerhetsarbeid sees i sammenheng. 
 
 
Styrets enstemmige  
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Vedtak: 
Styret tar gjennomgang av status for arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 
til orientering med de innspillene som er gitt i møtet 
 
Sak 59/2021 Revisjon av bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i Vestre Viken – 
Konsernrevisjonens rapport 12/2020 
Spesialrådgiver Torun Mehus Vedal og direktør Espen Andersen var til stede i møtet og 
presenterte innledningsvis revisjonsarbeidet. 
Klinikkdirektør Kirsten Hørthe presenterte handlingsplanen.  
 
Oppsummering av saken: 
Revisjonen ble utført ved Blakstad sykehus. Revisjonen viste at det er etablert er system 
for virksomhetsstyring som fremstår som godt forankret. Arbeid med å redusere bruk av 
tvangsmidler inngår her på en systematisk måte. Men arbeidet med å redusere bruk av 
tvangsmidler bør forsterkes, og konsernrevisjonen kommer med konkrete anbefalinger. 
 
Anbefalingene er fulgt opp ved sykehuset med læring også i hele klinikken. Flere tiltak er 
gjennomført eller under implementering. Målinger viser en reduksjon i bruk av 
tvangsmidler ved Blakstad og også en reduksjon i meldte avvik knyttet til vold, trusler og 
utagering. 
 
Kommentarer i møtet: 
Revisjonen gir organisasjonen et godt utgangspunkt for forbedringsarbeid. Styret vil få 
regelmessig rapportering på tiltaksarbeidet gjennom tertialrapporteringene. 
 
Styrets enstemmige  
Vedtak: 
1. Styret tar revisjonsrapporten om bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern og 

handlingsplan med forbedringstiltak etterretning. 
2. Styret tar til etterretning at gjennomføring av handlingsplanen og utviklingen i bruk 

av tvangsmidler rapporteres i tertialrapporteringene. 
 
Sak 60/2021 Endringer i sammensetningen av Brukerutvalget i Vestre Viken HF 
 
Styreleder takket innledningsvis Heidi Hansen for arbeidet over flere år som 
brukerutvalgsrepresentant i styret i Vestre Viken. 
 
Styrets enstemmige  
Vedtak: 
1. Gudrun Breistøl oppnevnes som nestleder i brukerutvalget for perioden 1. juli - 31. 

desember 2021. 
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å oppnevne et nytt medlem i brukerutvalget 

for resten av 2021 som erstatning for medlem som har trukket seg.  
 
Sak 61/ 2021 Foretaksprotokoll VVHF 3. juni 2021 
 
Styrets enstemmige  
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Vedtak: 
1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 3. juni 2021 til etterretning. 
2. Styret legger til grunn at vedtakene fra foretaksmøtet følges opp og rapporteres i den 

ordinære rapporteringen. 
 
Sak 62/2021 Andre orienteringer  
 

• Beredskap i VVHF 
 

Beredskapsrådgiver Jørn-Ivar Hellesnes orienterte om handlingsplanen for 
beredskapsutvikling, og det pågående arbeidet med videreutvikling av Vestre Vikens 
beredskapsorganisasjon, planverk, støttesystemer og kompetanse.  
 
Operativ beredskapsplan på foretaksnivå ferdigstilles til høsten og skal legges fram for 
styret til behandling sammen med administrativ beredskapsplan på foretaksnivå. 
   

• Klinikk for prehospitale tjenester (PHT)  
 
Klinikkdirektør Inger Lise Hallgren orienterte om klinikken, herunder også om deres 
arbeid med å utvikle tjenestene ved å ta i bruk ny teknologi.  
Styret ønsker å besøke AMK-sentralen ved et passende tidspunkt. Styret understreker 
viktigheten av at det blir avklart hvordan organiseringen av de prehospitale tjenestene 
skal være innen Helse Sør-Øst, og ber administrasjonen ta opp saken med Helse Sør-Øst.  
 
Sak 63/2021 Eventuelt 
 
Ingen saker ble tatt opp under dette punktet. 
 
Sak 64/2021 Referatsaker  
 
Ingen kommentarer i møtet.  
 

 
Drammen 21. juni 2021 
 
 
Siri Hatlen    
styreleder         
           
 
Margrethe Snekkerbakken      Robert Bjerknes   
nestleder    
 
Bovild Tjønn         Ane Rongen Breivega 
 
 
Morten Stødle        Hans-Kristian Glesne  
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Tom R. H. Frost       Toril A. K. Morken 
 
 
John Egil Kvamsøe       Gry Lillås Christoffersen 
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