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brudd. Ved strømbrudd slås umiddelbart på et batteridrevet aggregat som
raskt avløses av oppstart av et drivstoffbasert aggregat ved lengre avbrudd.
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John Kjekshus
Leder, Venner av Bærum Sykehus

Bærum sykehus fra bedre
til best
Siste halve året har det vært skrevet
en del velmente innlegg i Budstikka
om vedlikeholdet ved Bærum sykehus.
Det er gammelt nytt og trenger et korrektiv. Det er riktig at Venneforeningen
for Bærum sykehus i mange år har
etterlyst en bedre vedlikeholdsplan
for sykehuset. Den er nå kommet og
har allerede vist å ha betydning.
Ny tid. I Vestre Vikens budsjett er det
nå lagt inn en økonomisk forpliktelse
for vedlikeholdet av Bærum, Ringerike
og Kongsberg sykehus for de neste
10 årene. Det såkalte BRK-prosjektet.
Dette er en helt ny begivenhet i norsk
sykehusverden. Det betyr at hvert
sykehus kan legge en langtidsplan
for vedlikehold 10 år fremover. Dette
skjer helt uavhengig av byggingen
av nytt sykehus i Drammen. For
Bærum sykehus betyr det 783
millioner kroner totalt. Allerede i år
står det ferdig en helt ny kirurgisk
poliklinikk med 2 nye dagkirurgiske
operasjonsstuer som vil øke
operasjonskapasiteten og en ny
poliklinikk for barn og ungdom. Det
betyr kortere ventelister og bedre
tilgjengelighet. I vedlikeholdet inngår
en mengde andre saker som vil bli
håndtert etter en prioriteringsliste
over nødvendige tiltak og hva som er
mulig i et aktivt sykehus uten at det
skal gå ut over pasientene.
Sykehuset skal gå for fullt. Sykehuset
skal fortsette å ta imot og behandle
pasienter. Oppgradering og vedlikehold må derfor foregå etter en nøye
uttenkt rokade. Hvert år skal 1-2
sengeposter strippes og bygges helt
opp igjen, med nye vinduer, bad og
nye enerom. Det skjer oppgradering
av det elektriske anlegget, som
neppe noen ser. Oppgradering av
nødstrøm koster millioner som heller
ingen ser. Men oppgraderingen fører
til at sykehuset aldri vil merke strøm-

Det gamle sykehuset skal også
skinne. I BRK-prosjektet inngår
utvendig oppussing av det gamle
sykehuset. Det er vernet og vedlikeholdet må derfor skje etter godkjente
direktiver. Dette er nøye planlagt og
vil begynne neste år. Kapellet vil få
en mer hensiktsmessig plassering
nærmere adkomstområdet. I tillegg
til BRK-prosjektets budsjett – som
angår bare bygningsmessige forhold
– kommer penger til medisinsk
teknisk utstyr (MTU) som følger BRKprosjektet. Dette resulterte blant
annet i at sykehuset fikk en helt ny
avansert MR nr. 2 maskin som nå er
i innkjøringsfasen med utdannelse
og ansettelse av fagfolk. Målet er å
kjøre begge undersøkelsesmaskinene
fra kl. 08.00 til 22.00 hver arbeidsdag. Bærum sykehus er et akuttsykehus og det er belastende å
avvikle bildeundersøkelser når
ventelisten er lang og behovet for
øyeblikkelig hjelp stort.
Vi blir flere i Asker og Bærum.
Behovet øker og dersom Bærum
sykehus ikke har kapasitet til å utføre
slike undersøkelser blir henvendelsen
sendt videre til private aktører som
sender regningen til Bærum sykehus.
Med den store befolkningsveksten
spesielt blant de eldre (de store
etterkrigskullene banker nå på
sykehusportene for fullt) stilles det
store krav til sentrale myndigheter
om god planlegging for å få mest
mulig ut av hver krone. Det skjer på
Bærum sykehus.
Nye funksjoner. I disse dager planlegges også oppussing av lokaler i
det gamle sykehuset for å gi plass
til avdeling for Barn- og Ungdomspsykiatri (BUP). De kommer med
friske midler og vil også bidra til at
det nå settes fart i gjenbruken og
oppussingen av det verneverdige
sykehuset.
Mye vil ha mer. Venneforeningen for
Bærum sykehus ønsker seg en PET
bildemaskin til sykehuset. Den er
planlagt til Drammen nye sykehus
som vil stå ferdig en gang mellom
2020 og 2030. Vi trenger denne
ekspertisen raskere i Vestre Viken
og når Drammen nye sykehus står
ferdig er det behov for to PETmaskiner i Vestre Viken. Men skal vi
få dette til for Bærum må det lokal
kronerulling til.
Ha en god høst!

TEMAMØTE
Venner av Bærum Sykehus ønsker alle
medlemmer og ikke-medlemmer velkomne til temamøte
1. november 2018, kl. 18.00 – 20.00
i auditoriet på Bærum sykehus
Forskning nytter:
Resultater fra Bærum sykehus
Velkommen
Leder, Venner av Bærum Sykehus
John Kjekshus
Ordstyrer
Per Owren
Vestre Viken HF. Et godt helsetilbud
Administrerende direktør Vestre Viken HF
Lisbeth Sommervoll
Atrieflimmer i Akershus. De urolige hjerters klubb
Forskningsstipendiat
Trygve Berge
Hukommelse og evne til problemløsning. Sitter det i halsen?
Forskningsstipendiat
Håkon Ihle Hansen
Ortopedisk forskning på sitt beste
Assisterende avdelingslege
Wender Figved
velkommen!
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Lisbeth Sommervoll er ny administrerende direk
7. mai overtok hun etter Nils Fredrik Wisløff. VVHF ble dannet i 2009 og han var den første adm. direktør for
helseforetaket. VBS-Nytt besøkte Sommervoll i begynnelsen av september for å høre hvilke tanker og planer hun har
for VVHF.

I forbindelse med planleggingen av det nye sykehuset i
Drammen var det spekulasjoner i forbindelse med valg av
beliggenhet for det nye sykehuset. Flere fryktet at Bærum
sykehus skulle nedlegges når det nye var ferdigstilt. Dette
er tidligere flere ganger avkreftet, men vi spør likevel om
fremtiden til Bærum sykehus (BS):
I VVHF er det fire sykehus, to store sykehus (BS og
Drammen) og to mindre, men ikke små sykehus
(Ringerike og Kongsberg). Til sammen har vi ansvaret
for nesten en halv million mennesker. BS vil om kort tid
betjene en befolkning på nærmere 200 000 mennesker,
og er dermed at av landets største akuttsykehus, så
nedleggelse av BS er ikke en aktuell problemstilling.
Tvert i mot er det viktig å videreutvikle de gode
funksjonene som i dag er på BS, i samspill med de andre
sykehusene i Vestre Viken. I vår utviklingsplan er to av
de viktigste områdene nettopp sykehus i nettverk og
organisasjonsutvikling. Det vil si at dagens samarbeide
på tvers av alle sykehusene vil fortsette og forsterkes
i de kommende årene. I dette ligger for eksempel et
tettere samarbeid mellom sykehusene som ligger
nærmest hverandre, som sykehusene Drammen og
Kongsberg og sykehusene Ringerike og Bærum. Den nye
veien mellom Sandvika og Hønefoss vil gjøre reisetiden
vesentlig kortere. Det er også viktig at de to største
sykehusene Drammen og Bærum samarbeider om gode
løsninger for fremtiden. Ny teknologi gjør det lettere å
samarbeide uten å forflytte seg, og muliggjør samarbeid
uten hensyn til geografi. Mye godt samarbeid skjer
allerede i dag.
I Budstikka har det med jevne mellomrom hatt leserinnlegg
som kritiserer manglende vedlikehold på BS. Hvilke planer
foreligger for å oppgradere BS?
I fjor ble det vedtatt en plan (Bærum, Ringerike,
Kongsberg = BRK-prosjektet) som beskriver det
vedlikeholds- og utviklingsarbeidet som skal skje på de
tre sykehusene. For BS betyr dette 783 millioner over en
tiårs-periode. En av bygningene på BS er fredet utvendig.
Det betyr at alt som skal skje må være riktig. Det nytter
for eksempel ikke å benytte vanlig glass i vinduer som
skal ha et annet preg. Planen for vedlikeholdet følges, og
dette bidrar til å oppgradere sykehuset. Det har allerede
blitt utført betydelige arbeider ved Bærum sykehus, noe
klinikkdirektør Jardar Hals belyste på en god måte i et
innlegg i Budstikka nylig.
Hvorledes kan BS videreutvikles?
På BS arbeider det i dag svært mange faglig dyktige
mennesker. Forskningsavdelingen ved BS er et eksempel.
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Alle doktorgradsstipendiater og forskere er med på
å skape et innovativt arbeidsmiljø, og videreutvikle
pasientbehandlingen på BS. Nylig hadde jeg gleden
av å være til stede under Forskningsdagene ved
Bærum sykehus, og jeg ble imponert over alt det gode
arbeidet som gjøres. Spesielt merket jeg meg at alle
forskingsprosjekter springer ut fra et erkjent behov i
klinikken, og at kunnskapen som utvikles føres direkte
tilbake til pasientbehandlingen. Jeg er også glad over å
kunne konstatere at den kliniske virksomheten ved BS er
akkreditert av Det Norske Veritas etter ISO-systemet, og
at det arbeides veldig godt med kvalitet og risikostyring i
det daglige kliniske arbeidet over hele sykehuset.
Dette er et område jeg er svært opptatt av. I sykehus har
vi ansvaret for menneskers liv og helse, og det gjør at vi
har et særlig stort ansvar for å være nøye og minimere
feil og uhell. Derfor må vi bli enda flinkere til å lære både
av egne feil og av andres, og ikke minst lære av de som
finner frem til gode og sikre rutiner og arbeidsmåter. Her
har BS gjort mye som også de andre sykehusene i Vestre
Viken kan dra nytte av.
Når Drammen nye sykehus åpner, vil det meste være nytt
og sikkert være interessant å arbeide med. Tror du det er
en bekymring at ansatte i andre deler av VVHF vil søke seg
til det nye sykehuset?
Det er ofte slik at arbeidstakere ønsker seg en så kort
vei som mulig til arbeidsstedet sitt. I tillegg tror jeg at
de som i dag jobber ved andre sykehus i Vestre Viken
er glad i arbeidsplassen sin, og ikke vil ønske å flytte
på seg. Derfor tror jeg ikke dette er en veldig aktuell
problemstilling.
Parkeringen ved både BS og Drammen sykehus oppleves
tidvis som et problem. Hva kan gjøres med dette?
Det vil bli behov for parkering også i tilknytning til
det nye sykehuset i Drammen, selv om man har
et ønske om at flere skal bruke kollektivtransport.
Sykehusets lokalisering ligger til rette for det. Både
ansatte og pasienter/pårørende trenger allikevel
parkeringsmuligheter. Dette er et område det nå arbeides
med, og det har nylig blitt utført en reisevanekartlegging
av de ansatte ved Drammen Sykehus.
Jeg vil også nevne at det finnes teknologiske løsninger
som gjør at pasienter ikke lenger trenger å møte frem til
kontroller på sykehuset i like stor grad som i dag. Det
er nå stor oppmerksomhet rundt hjelpemidler som gjør
at pasienter kan styre mer av sin egen oppfølging og
behandling. Dette vil på sikt også kunne påvirke behovet
for parkering .

ktør i Vestre Viken HF (VVHF)
Vi forstår at det med stor sannsynlighet vil komme en
PET-maskin til Drammen nye sykehus. I Norge finnes det
i dag ca. 8 slike maskiner. Vi erfarer at Danmark – til
sammenligning – har ca. 60 slike maskiner. En slik maskin
koster ca. 35 millioner kroner. En PET-maskin er en «neste
generasjon gjennomlysningsmaskin» som oppdager enda
tydeligere feil og svakheter i kroppen i forhold til dagens
CT- og MR-maskiner. Er det mulig at BS kan få en slik PET
ganske raskt?
Det er riktig at det er en stor forskjell på antall PETmaskiner i Norge i forhold til Danmark. Dette er det de
norske helsemyndighetene som har fastsatt. I denne
sammenhengen forholder VVHF seg til det. Det er ikke
bestemt at BS skal få en PET.
Venner av Bærum Sykehus har mange ganger tidligere
diskutert med din forgjenger hvorledes styringen av
sykehusene kan skje på den beste og mest effektive måte.
Vi har hevdet at flere avdelinger som f.eks. drift og røntgen
bør sortere direkte under det enkelte sykehus. Dagens
praksis er ledelse på tvers, som betyr at beslutninger
vedrørende det enkelte sykehus tas av VVHF i Drammen.
Har du noen tanker om en mulig endring på dette?
Slik jeg ser det, er det hensiktsmessig at de klinikkene
som leverer tjenester på tvers av sykehusene også er
organisert som en tverrgående virksomhet. På den måten
er det enklere å ha en kjent standard, og unngå utilsiktet
variasjon.

Lisbeth Sommervoll (58) har siden 2016
vært viseadministrerende direktør ved Oslo
universitetssykehus. Hun er utdannet lege
og er spesialist i indremedisin. Hun har også
spesialisering i hjertesykdommer, samt
lederutdanning fra BI.
Sommervoll har hatt ulike lederstillinger,
først ved Sykehuset i Vestfold, deretter ved
Akershus universitetssykehus og sist ved
Oslo universitetssykehus.
Sommervoll er gift, har tre barn og er bosatt
på Tolvsrød i Tønsberg kommune.

Takk for praten og lykke til i den krevende stillingen.

I denne utgaven av VBS – Nytt ber vi deg om en viktig tjeneste:

Verv ett nytt medlem
Vi trenger nye medlemmer. Fortell en venn at med et medlemskap i tillegg til ditt
kan VBS – Venner av Bærum Sykehus - bli dobbelt så mange, få gjort dobbelt så meget
og presse helsemyndighetene dobbelt så sterkt når det trengs.
Vi som er medlemmer mener at medlemskontingenten til VBS er en billig forsikring
for at vi får den behandlingen vi trenger når vi trenger den.
Se innmeldingsinformasjon på siste side.
Velkommen til VBS- Venner av Bærum Sykehus
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Avdelingen for eiendomsdrift ved
Bærum sykehus

Alle ventilasjonsanlegg (50 stk) blir rutinemessig sjekket to ganger pr uke. Her ett av våre nye anlegg som ble montert
sommeren 2018
Dette er en meget viktig del av sykehuset. Når alt fungerer tenker ingen over at den finnes, men når noe ikke
fungerer er det mer enn viktig at den er tilstede.
Avdelingen har 14 ansatte med Tore Damhaug som
seksjonsleder. Avdelingen har kontroll av alt fra pipen
på taket til avløpet i kjelleren. Kort sagt hele sykehusets
bygningsmasse og infrastruktur. Av de 14 ansatte er
det 6 som er i turnus som teknisk vakt. Denne vakten
er også for Asker og Bærum kommunale legevakt og
i helgene også for Martina Hansens hospital. Denne
vaktordningen sparer verdier og gir sikkerhet for de
ansatte.
Det eldste bygget er fra 1924, de neste fra 1955, 1982
og 2005. Deler av den eldste bygningen er fredet, så
det sier seg selv at det er viktig med et stort spenn på
nødvendig kunnskap og erfaring på drift. Avdelingen har til
enhver tid full oversikt over tilstanden i alle bygg.

bekkenspylere. I motsetning til et privat hjem – benyttes
utstyret HVER dag hele året. I høst blir Norges eldste
autoklav (til sterilisering av operasjonsutstyr) skiftet.
Avdelingen er dyktige til å få alt til å virke som forventet
og etter alle forskrifter. Klokken i tårnet er et godt
eksempel på spennet i oppgaver.
I løpet av et år har ca. 1600 personer arbeidet ved
sykehuset. Noen oftere enn andre. Det sier seg selv at
med så mange forskjellige håndteringer er det godt å ha
en driftsavdeling som rykker ut når noe ikke virker som
forventet.

Mange av leserne har sikkert merket seg blomstene ved
inngangen som kommer ut i løpet av mai, og blir frodigere
og frodigere inntil kuldegradene nærmer seg. Dette er
også en del av arbeidsoppgavene i likhet med elektro,
tette avløpsrør, gass og vann.
Dersom avdelingene oppdager feil, meldes disse,
registreres og rettes fortløpende. Mye kan egne folk
rette, men en del må kjøpes inn fra faste leverandører av
tjenester. Hver torsdag (hele året) tar driftsavdelingen for
seg en avdeling som gjennomgås grundig for å oppdage
svakheter. Ved denne gjennomgangen blir hele sykehuset
gjennomgått i løpet av et år.
Avdelingen er underlagt Klinikk for intern service i
Vestre Viken HF, og således ikke til klinikkdirektør Jardar
Hals. Budsjettet er begrenset, og avdelingen sliter
med mye gammelt utstyr som f.eks. vaskemaskiner og
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Teknisk vakt Ole Pinderup gjennomfører egenkontroll/
sjekk på en av sykehusets sprinklersentraler

Ei lita vertevise

Melodi: Vi ere en nasjon, vi med
Idag, så skal det gjøres krus
på gutter og på jenter,
oss verter på vårt sykehus
som ingen skryt forventer.
Vårt yrke er vi krye av
og ros, det får vi mye av.
Ja, her på Bærum sykehus, her er det
godt å verte.
For lenge fryktet vi at alt
sku' flyttes bort til Drammen.
Men det gikk slett ikke så galt,
(vi) gjør nesten all ting sammen!
HALS over hode går huset godt,
økende status har det fått.
Ja, her på Bærum sykehus, her går det
så det suser.
Unge kvinner kommer inn
med veldig store mager.
Så går de hjem med baby'n sin
etter kun to-tre dager.
Men ikke alle har det bra,
da må vi skru på trøsten, da.
Ja, her på Bærum sykehus forventes
sånt av verter

Skalden til denne visen er Torkild Skallerud. Han er
tidligere formann i VBS og har vært mye benyttet som
møteleder av årsmøter og har vært sykehusvert siden
denne tjenesten startet.
Visen ble første gang sunget på en tilstelning 8. juni i
år. Torkild fyller 90 år i november i år.

Vi takker for gave gitt
til minne om
Annette Kristianne Gravningsmyhr
John Lindholm
Jan Fredrik Zimmer

Hurra for mange andre nå,
og helst bør ingen glemmes.
Käthi og AC står på tå
når dagens vert skal klemmes.
Og VBS er soleklar
blant dem som takkeprisen tar.
Og helt til slutt et hipp hurra for verter
og vertinner.
Torkild

Beklagelig feil
I siste nummer skjedde det en feil under
utarbeidelsen av bladet.
I referatet fra Årsmøtet var Eldfrid Hovdan
kommet inn som medlem av valgkomiteen.
Hun var forvekslet med Kjersti Javaal
Vanberg som er personen som ble valgt.
Redaktøren beklager feilen.
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Returadresse: VBS - Venner Av Bærum Sykehus, Magnus Blikstadsvei 25B, 1362 Hosle

Redaktørens
ytring
På nabotomten til Bærum sykehus (BS) er det
stor aktivitet. Det er Martina Hansens Hospital
(MHH) som bygger en ny sykehusfløy som skal stå
ferdig høsten 2020.
5000kvm vil gi nye sengerom, undersøkelsesrom,
ny operasjonsstue og ny sterilsentral. Dette gjøres
for å oppnå bedre kapasitet og opprettholde korte
ventetider for pasientene.
BS og MHH samarbeider på en del områder som
er gunstige for begge to. VBS gleder seg over at
området rundt BS med dette tilbygget blir et enda
bedre sykehusmiljø til beste for pasientene. Faglig
dyktige medarbeidere i begge sykehusene gjør det
enda tryggere for pasientene.

Medlemskap i VBS?
Foreningen er interessegruppe for pasientene og
arbeider for at Bærum sykehus opprettholdes
og videreutvikles som et ledende og moderne
akuttsykehus med spesialfunksjoner.
Kan du blant dine venner, naboer eller familie,
finne en/noen som kan tenkes å bli med Venner
av Bærum Sykehus?
Kontingenten pr år er
Enkeltmedlem kr 200,Familiemedlemskap kr 300,Foreninger/bedrifter/org. kr 1.000,-


Innmelding
Medlemmets/familiemedlemmets/foreningens/
bedriftens/organisasjonens
Navn
Adresse
Postnr./sted
Tlf.
E-post

VBS gleder seg over dette.

Sendes: Medlemsregisteret Venner av Bærum Sykehus,
Magnus Blikstadsvei 25B, 1362 Hosle
Du kan også ringe tlf. 916 45 961, eller sende e-post
til venner.abs@gmail.com. Eller benytte giro/nettbank til
kto. 5130 05 83885. Husk navn og adresse.

Venner av Bærum Sykehus
Visjon
Bevare og styrke Bærum sykehus som et
nasjonalt ledende sykehus med akutt- og
spesialfunksjoner.

Verdier

sykehusets bygninger og utstyr, og videreutvikle
et godt faglig medisinsk miljø for å levere helsetjenester av høy kvalitet
4. Sikre faglig stedlig ledelse på alle avdelinger
på Bærum sykehus

Respekt – Mot – Bry seg – Handlekraft

5. Bidra til å styrke Bærum sykehus omdømme
og rolle

Mål

6. Initiere og støtte omsorgs- og trivselstiltak for
pasienter og pårørende ved Bærum sykehus

1. Være en politisk uavhengig interessegruppe
for pasienter og pårørende ved Bærum sykehus

7. Skaffe midler, primært til pasientrettede tiltak
og kompetanseheving for ansatte ved Bærum
sykehus

2. Være en aktiv pådriver og opinionsleder
overfor lokale, regionale og nasjonale helsemyndigheter for å styrke Bærum sykehus

8. I spesielle tilfelle bidra til anskaffelse av
medisinsk og teknisk utstyr

3. Bidra til at Bærum sykehus sikres tilstrekkelige
ressurser til vedlikehold og utvikling av

9. Aktiv informasjon til medlemmer av Venner
av Bærum sykehus

Les om Venner av Bærum Sykehus på vabs.no og på Facebook

