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Overraskelser i Vestre Viken 
budsjettet. Revidert budsjett for 
Vestre Viken i 2017 inneholder en del 
overraskelser.

Stedlig ledelse. Inntil 2009 hadde 
alle avdelingene egen stedlig leder 
som forholdt seg til direktøren på 
Bærum sykehus. I dag er tre avde-
linger fortsatt styrt fra Drammen og 
direktør Jardar Hals må akseptere 
betingelsene som gis derfra. Han kan 
derfor ikke samordne behov i senge- 
avdelingen med prioriteringer i syke- 
husets røntgen og laboratorieavde-
linger. Begrunnelsen er at en stedlig 
ledelse ikke vil medføre økonomisk 
gevinst. Da ser man helt bort fra pasi- 
enters og ansattes behov. Jobbtilfreds- 
het og motivasjon som ressurs-
faktorer blir overhodet ikke vektlagt. 
Et av de store problemer i dag i 
moderne sykehus er utbrenthet. 
Dette oppstår i situasjoner med 
leder-vakum og liten kontroll på egen 
jobbsituasjon. Det er uforståelig at 
tverrgående klinikker videreføres 
i dag. Helse Sør-Øst har anbefalt 
at det innføres stedlig ledelse på 
alle avdelinger. Men i Vestre Viken 
saboteres dette selv om erfaringene 
tilsier at autonomi er en nøkkelfaktor 
til økt produktivitet i arbeidslivet. 

Vedlikehold. Vestre Vikens direktør 
lover at det skal settes av 800 milli-
oner kroner til etterslep på vedlike- 
hold av Bærum sykehus i de neste 
10 årene, 80 millioner kroner hvert 
år. Inntil i år har det meste av vedlike-
holdet gått til å rehabilitere Drammen 
gamle sykehus som nå skal erstattes 
med helt nytt sykehus på Brakerøya. 
Det ble lovet at fra 2017 skulle ved-
likeholdet av de andre 3 sykehusene 
i Vestre Viken prioriteres. I budsjettet 
avsettes 50 millioner ikke 80 millioner 
til Bærum sykehus. Dette holder ikke 
engang til å utbedre forholdene inne 
i sykehuset som må prioriteres av 
hensyn til pasientene. Derfor blir det 
ingen ting til vedlikehold av det  
utvendige forfallet av Bærum gamle 
sykehus som nylig ble omtalt i Bud- 
stikka og etterlyst på lederplass. Vi 
tror ikke på langtidsbudsjettering i 

Helsevesenet. Dertil forandrer behov 
og forutsetninger seg for raskt. Når 
Drammen Nye sykehus står ferdig 
som planlagt i 2024 – altså om 7 år – 
begynner nedbetalingen og sykehus- 
ene kan se langt etter penger til ved- 
likehold og behov for funksjons-
endringer. Egentlig burde man fordelt 
de 800 millionene over 7 år inntil det 
nye Drammen sykehus står ferdig 
og byggelånet skal betjenes. Det er 
også fantasiløst og bekymringsfylt 
at man i et langtidsbudsjett frem til 
2033 ikke legger inn noen behov for 
funksjonsendringer i sykehusene. 
Tvert imot regner man med at 
behovet for sengeplasser i Bærum 
sykehus reduseres med 3 senger.

Effektivisering. I Statsbudsjettet har 
Regjeringen lagt inn et effektiviserings- 
krav på 0.5% av driftsbudsjettet. 
Dette er i Vestre Viken økt til 0.7%. 
For Bærum sykehus utgjør det en på- 
lagt innsparing på 7 millioner. Det er 
det samme som underskuddet i hele 
2016 til tross for at ansatte arbeider 
på spreng og fortviler over ikke å 
rekke over alt. Effektivisering springer 
ut av nyvinninger, medisinske frem- 
skritt og samarbeid. Dette kan man 
ikke diktere ovenfra, men ved å legge 
forholdene til rette. I dag kommer man 
inn i en ond sirkel, underskudd på drift 
fører til stillingsstopp og frys av nye 
funksjoner. Pasienter må derfor hen- 
vises til private tilbydere, utgiftene til 
dette belastes sykehuset og under- 
skuddet øker videre. Sirkelen er sluttet.

Sykehusleilighetene. Sykehusleilig-
hetene på Helgerud skal selges. Vestre 
Viken går ikke tilbake på vedtaket om 
å selge sykehusleilighetene. Salget er 
blant annet en forutsetning for at man 
får penger til vedlikeholdet av Kongs-
berg, Ringerike og Bærum sykehus i 
2017. Sykehusleilighetene på Helge-
rud er boliger som Bærum kommune 
overdro til Akershus Fylke for en sym- 
bolsk krone. En kjøper må betale 
markedspris og selv om kommunen 
fikk gjennomslag for at leilighetene 
fortsatt skal brukes til sykehusboliger 
blir utleieprisene sikkert markedsstyrt 
og lite fristende for sykehusansatte.

Konklusjon. Venneforeningen synes 
overstyringen fra Drammen gir uhel- 
dige utslag for Bærum sykehus, men 
alternativet å komme inn under Oslo 
Universitetssykehus vil bli verre. Den 
nye utredningen NOU 2016/25 om 
«Organisering og styring av spesialist-
helsetjenesten» gir ingen signaler om 
å legge ned helseforetakene, men 
man foreslår blant annet å innføre 
stedlig ledelse. Det tror vi på. 
Styrking av stedlig ledelse med 
ansvar for faglig styring og utvikling, 
samt eget budsjett for hvert sykehus, 
vil få fagmiljø  spredt på mange syke-
hus til å samhandle bedre enn i dag. 
Da må alle være villige til å gi noe.

John Kjekshus 
Leder, Venner av Bærum Sykehus
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Venner av Bærum sykehus ønsker  
velkommen til temamøte

22. mars 2017, kl. 18.00 – 20.00
i auditoriet på Bærum sykehus 

Ved styreleder John Kjekshus                                               
Venner av Bærum sykehus

Ordstyrer Hartvig Munthe-Kaas

VELKOMMEN

DAGSORDEN:
1.  Konstituering av årsmøtet
2.  Årsberetning 2016
3.  Regnskap og revisjonsberetning 2016
4.  Fastsettelse av kontingent for 2018
5.  Vedtekter for VBS
6.  Valg av styret, styrets leder, valgkomite
  og revisor

10. februar 2017
For Styret i VBS

John Kjekshus

Noter til sakene på dagsorden er inntatt i 
dette VBS-Nytt:

Årsberetning 2016, 
Regnskap og balanse 2016, 

Revisjonsberetning, Kontingenter, 
Valg.

Ta gjerne med familie og venner!

Venner av Bærum 
sykehus innkaller herved til  

Årsmøte
onsdag 22. mars 2017 kl. 20.00  

i Auditoriet på 
Bærum sykehus

Åpent temamøte
for alle 

interesserte
i forbindelse med  

25 års jubileum for 
Venneforeningen  

for Bærum sykehus

TEMA

Veien til  
dagens  

sykehus og  
veien videre
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Årsmøtet ble holdt i Auditoriet på Bærum sykehus  
16. mars 2016. Protokoll fra årsmøtet og referat fra 
temamøtet er tatt inn i VBS-Nytt nr. 2/2016 og finnes  
også på www.vabs.no

1. STYRET
John Kjekshus, Bærum leder
Per Hofseth, Asker nestleder
Tove Feyling Diesen, Bærum                                                                                                                                            
Arvid Bjørneklett, Bærum, sluttet 1.8.2016                                                                                                                                         
Randi Huslid, Bærum                                                                                                                                            
Bjørn Lunøe, Bærum                                                                                                                                       
Geir Schjetne, Bærum                                                                                                                                            
Per Synnes, Asker
Per Anders Owren, Asker

Per Hofseth har vært redaktør for VBS-Nytt. Tove Feyling 
Diesen har vært saksbehandler for søknader om støtte  
fra Bærum sykehus. Randi Huslid, har ansvaret for enga- 
sjement og oppfølging av flygelspillerne på Bærum sykehus. 
Geir Schjetne har hatt ansvar for vårt nettsted www.vabs.no.                                                                                     
Per Synnes har vært regnskapskyndig rådgiver. Bjørn Lunøe 
har vært ansvarlig for det rullerende handlingsprogrammet. 
Inger Kristine Halvorsen har vært styrets sekretær og 
regnskapsfører. Victor H. Wilson har vært revisor. RDB har 
administrert medlemsregisteret.

Det ble i 2016 avholdt 10 styremøter og ett arbeidsmøte. 
Styret har behandlet i alt 132 saker.

2. Om STYRETS ARBEiD
VBS overordnede målsetting er å bidra til at Bærum sykehus 
(BS) styrkes faglig og administrativt. Sykehuset skal fortsette 
og videreutvikles som et veldrevet, moderne sykehus med 
akuttmottak og spesialfunksjoner med stedlig ledelse på 
hver avdeling. Bærum sykehus har områdefunksjoner for 
Vestre Viken. Sykehustilbudet for befolkningen i Asker 
og Bærum må ikke svekkes selv om det bygges et nytt 
Drammen sykehus (DS). Styret fortsetter arbeidet for å 
skaffe ressurser som kan styrke BS innad med trivselstiltak 
for pasienter og ansatte. Styret bidrar med støtte til utstyr 
når dette kan bedre behandling og kompetanse på alle 
nivåer. Styret arbeider også for å synliggjøre konsekvensene 
av Vestre Vikens sykehusprosjekt i Drammen for drift og 
videreutvikling av BS.
VBS vedtekter vurderes hvert år for å være i overens- 
stemmelse med skiftende krav og forutsetninger. Styret har 
også i år sett det som en viktig oppgave å gi innspill, kritiske 
kommentarer og anbefalinger i nedenfor nevnte punkter:  
 

1. Følge opp utviklingsplanen for BS angående faglig 
utvikling, drift og vedlikehold. 

2. BS er sammen med Kongsberg sykehus og 
Ringerike sykehus gitt et eget investerings- og 
vedlikeholdsbudsjett som er mindre enn det som ble 
ansett som nødvendig. Denne saken har hatt prioritet i 
samtaler med lokalpolitikere, ledelsen i Vestre Viken og 
stortingspolitikere.

3. Det medisinskfaglige miljøet er styrket med 
opprettelsen av to nye nevrologstillinger, det er videre 
planlagt opprettet stillinger for barneleger på dagtid.

4. Salget av sykehusleiligheter skal gjennomføres, 
muligens til en stiftelse, og salgssummen vil bli brukt 
til dekning av vedlikehold for Bærum, Kongsberg og 
Ringerike sykehus. Forutsetningen er at spesialist-
helsetjenesten fortsatt har fortrinnsrett til å leie 
leilighetene. 

5. Ny MR kommer ikke før i 2018. Lange ventelister 
og henvisning til private tilbydere har vært sterkt 
hemmende for klinikerne på Bærum sykehus. Styret 
har gjentatte ganger pekt på behovet for nytt utstyr. 
Privat drift synes å bli en sovepute for det offentlige 
helsevesen.

6. Full utnyttelse av områdefunksjonene som er 
tillagt Bærum sykehus er avhengig av endringer i 
henvisningspraksis. VBS arbeider videre med dette 
sammen med ledelsen i VVHF.

7. Anskaffelse av PET i Vestre Viken er utsatt til etter 
2024. Det betyr at pasienter i Vestre Viken vil få 
store problemer med å få utført undersøkelsen, og 
kompetansen på dette området vil bli liggende etter.  
VBS har sendt en henvendelse til HSØ om et spleiselag 
gjennom lokal kronerulling eller Crowd funding, med 
plassering på Bærum sykehus. Dette er fortsatt til 
behandling. 

8. Innføring av stedlig ledelse for røntgen, laboratoriene og 
intern service er igjen utsatt angivelig pga manglende 
gevinst. Stedlig ledelse anbefales fra Helse Sør Øst 
spesielt pga bedre medarbeider resultater og større 
ansvar og motivasjon for egen arbeidsplass. 

9. VBS mener at et helseforetak er en administrativ 
overbygging og merkenavnet bør fortsette være Bærum 
sykehus, Ringerike sykehus, Drammen sykehus osv.

VBS styremedlemmer har vært til stede på flere 
styremøtene i VVHF for å følge utviklingen. Vårt inntrykk 
er at styret for VVHF har liten avgjørende innflytelse på 
utviklingen av helsetilbudene i VVHF. Styret i VBS står litt 
på sidelinjen i dialogen mellom foretakets ledelse og det 
regionale helseforetaket Helse Sør Øst – som VVHF er en 
del av. Styret har også i år nøye vurdert hvilke aksjonsformer 
som vil være best tjenlig for å fremme våre synspunkter. Et 
samlet VBS-styre har hele tiden vært enige i at betydningen 
av å påvirke politisk over lang tid vil kunne gi de beste 
resultater. Derfor har medlemmer av styret opprettholdt 
kontakten med kommune- og stortingspolitikere. VBS får 
tilbakemeldinger fra ansatte og pårørende som bekrefter at 
sykehuset under direktør Hals ledelse utvikler seg meget 
bra, og fremstår i dag som et høykvalifisert og allsidig akutt-
sykehus for Asker og Bærum og tilstøtende kommuner. 
I ny Nasjonal helse- og sykehusplan er betegnelsen 
områdesykehus gått ut og erstattet med stort akuttsykehus, 
dvs. et sykehus som betjener flere enn 60.000 mennesker. 
Med snart 200.000 mennesker i Asker og Bærum stiller BS 
likt med DS. «Ny Nasjonal helse- og sykehusplan» supplert 
med Kvinnesland-rapporten ble levert i 2016 uten å avklare 
rollen til hverken de regionale eller lokale helseforetakene. 
Fortsatt må BS avvente om det vil få status som eget 
helseforetak. 
VBS har i samarbeid med de andre venneforeningene på 
Ringerike og Kongsberg sendt brev til VVHF og HSØ om 
behovet for større vedlikeholdsbudsjett for å hindre forfall 
som ble sett på Drammen sykehus.

2.1 media-kontakt 
VBS har også i år fått god plass i Budstikka og interessen 
er stor for forhold som angår sykehuset. Det er et økende 
press for å få fristilt Bærum sykehus på en eller annen måte 
innenfor helseforetaksmodellen. Dette begrunnes spesielt 
med å få frigjort menneskelige ressurser. Facebook-side som 
administreres av Sandy Lunøe følges av stadig flere. Årets 
Temamøte i november ble gjennomført i samarbeid med 
Budstikka og profesjonelt ledet av Erik Wold.

2.2 Kontakt med venneforeningene i Vestre Viken HF
Kontaktmøtet mellom de andre venneforeningene i VVHF og 
direktør Wisløff ble fulgt opp. Venneforeningen for DS er 
sovende, men både Ringerike sykehus og Kongsberg syke-
hus har aktive venneforeninger. Navnepolitikken med felles 

Årsberetning 2016
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3.5 medlemsverving 
Den nye VBS brosjyren fungerer tilfredsstillende. VBS har i år 
fått flere medlemmer i forbindelse med vervekampanje under 
"Sandvikadagene" og i etterkant av temamøtet i Sandvika. 
VBS deltok på Eldredagene 2016 med egen stand.

3.6 VBS-Nytt 
VBS-Nytt har vært utgitt tre ganger i 2015. Disse finnes på 
vår hjemmeside www.vabs.no og på vår Facebook-side.

4 REDEGjøRElSE FOR ÅRSREGNSKAPET
4.1 inntekter
Inntektene består av kontingenter, renter av vår kapital, 
minnegaver i forbindelse med bisettelser (kr. 136.192,-) 
gaver i forbindelse med «runde år» (kr. 16.500,-) og gaver 
fra foreninger og medlemmer, samt refusjon av moms og 
grasrotandel fra Norsk Tipping (kr. 36.574,-)

4.2 Driftskostnadene
Av de største postene nevnes VBS-Nytt kr. 163.950,- og 
gjennomføringen av temamøtet i Sandvika Kulturhus  
kr 28.543,-. Styrehonorar utbetales ikke.

4.3 Kurs til ansatte
VBS gir kursstøtte til helsepersonell (unntatt leger). Det 
avkreves kursrapport. Bidrag til kurs for ansatte ved Bærum 
sykehus i 2016 var kr. 229.082,-.
                                          
4.4 Annen støtte og bidrag til Bærum sykehus
I 2016 har VBS bevilget økonomisk støtte til bl.a. følgende: 
Ammestoler kr. 25.000,- 
Elektrisk piano kr. 30.000,-
Elektrisk prekestol kr. 10.000,-
Diverse til sykehusvertene, spilling  
på flygelet og juleblomster kr. 36.349,-
Hvilestoler 2 stk kr. 18.000,-  Avsatt
Øvelsesdukke” Mor m. baby” kr. 120.000,-  Avsatt
Omtrekk av møbler i resepsjonen kr. 187.500,-  Avsatt
Styret bevilget et beløp på kr. 500.000. - i desember 2015 
– til fremtidig PET-maskin på Bærum sykehus. Snarlig 
anskaffelse av PET synes nå usikker, og beløpet er derfor 
tilbakeført i regnskapet.   

VBS bevilger støtte etter dokumentert søknad som blir 
prioritert i samarbeid med sykehusets ledelse. Beløpene 
blir utbetalt etter anskaffelse på grunnlag av faktura. 
Hvis anskaffelsen blir gjort året etter bevilgningen, blir 
beløpet avsatt i regnskapet jfr. «Avsetning for forpliktelser» 
i regnskapets balanse. Styret mener at regnskapet for 
2016 gir grunnlag for at foreningen fortsatt kan drive sin 
virksomhet etter gjeldende retningslinjer og vedtekter.

postadresse i Drammen gir stadig grunnlag for irritasjon. 

2.3 Funksjonsfordeling mellom sykehusene 
Dersom VVHF skal fungere etter intensjonen som et eget 
sykehusområde, må samarbeidet mellom DS og BS baseres 
på tillit og samarbeid som bygger opp begge sykehusene. 
Dette krever god kommunikasjon med og mellom de ansatte. 
VBS har etterlyst at uttrykk for frustrasjon fra de ansattes 
side – må lyttes til og tas alvorlig. VBS registrerte i høst at 
det nå er innført felles samarbeidsmøter med tillitsvalgte og 
ledelsen. Den faglige aksen mellom BS og Ringerike sykehus 
bør styrkes. VBS har vært i kontakt med Martina Hansens 
hospital (MHH) for - om mulig - å bidra til felles prosjekter 
mellom MHH og BS. Bærum sykehus har nå fått tre 
professorater, ett i klinisk forskning, ett i infeksjonsmedisin 
og ett i mikrobiologi. Det gir ringvirkninger inn i miljøene.

3. ANDRE AKTiViTETER/SAKER
3.1 møter
Årsmøtet ble arrangert 16.3.2016 i auditoriet i Bærum 
sykehus. På samme dag ble det arrangert åpent møte med 
presentasjon av faglige nyheter på Bærum sykehus. Overlege 
Erik Hauge Engebretsen ga en oversikt over sykehusets 
tilbud til pasientene med hjerneslag. Forsker Trygve Berge 
redegjorde for den store hjerteundersøkelsen i Akershus av 
alle som ble født i 1950. Tilslutt fikk vi en oppdatering av 
hva som skjer ved benskjørhet og tilbudet til alle som brekker 
ben i Asker og Bærum med den nyinnkjøpte bentetthets- 
måler som VBS har bidratt økonomisk til. Mye å være stolte av.
Den 22.4 møtte VBS ledelsen i HSØ med direktør Cathrine 
Lofthus i spissen for å drøfte budsjettproblemer for Bærum 
sykehus i forbindelse med bygging av nytt sykehus i 
Drammen og etterslep på vedlikehold for Bærum sykehus.
Høstens temamøte den 31 oktober i auditoriet i Bærum 
Sykehus hadde som tema «Bærum sykehus mot 2030- 
fortsatt på norgestoppen” eller vil manglende vedlikehold og 
oppgradering bremse utviklingen?»  Direktør Jardar Hals 
ga en god oversikt over dagens faglige status og der var det 
mye å glede seg over. Prosjektleder i Vestre Viken Tom 
Lybech redegjorde for midlene som var stilt til disposisjon 
for vedlikehold, eiendomsutvikler Arthur Buchardt filosoferte 
over sykehusbygging ut fra sin rolle som formann i venne- 
foreningen på Radiumhospitalet og styreleder i Vestre 
Viken Thorbjørn Almlid oppdaterte om status med motfore-
stillingene og begrensningene som ligger i helseforetakene. 
Ingen avklaring for en jevnt godt fullsatt sal.   
Vi har hatt flere møter med ledelsen i VVHF, med ordførerne 
og sykehusutvalget i begge kommuner, og med lag og 
foreninger i Asker og Bærum. Salget av sykehusleilighetene 
og betydningen og behovet for stedlig ledelse på Bærum 
sykehus har vært tatt opp jevnlig. 

3.2 Flygelet «vårt» brukes
Også i 2016 er ettermiddagskonsertene i sykehusets 
vestibyle til glede for pasienter og pårørende.  
9 pianister er engasjert av VBS.

3.3 Sykehusvertene
Ordningen med de frivillige sykehusvertene er populær.  
Dette er et samarbeid mellom VBS og BS. 

3.4 medlemmer
31.12.2016 var antall registrerte medlemmer 3306. I tillegg 
var det 17 organisasjoner/foreninger og 2 æresmedlemmer. 
I alt 160 medlemmer er blitt slettet, en del grunnet dødsfall, 
noen har bedt seg utmeldt og noen er slettet på grunn av 
ubetalt kontingent de siste 2 år. Tallene er basert på antall 
enkeltmedlemskap og at familiemedlemmer i gjennomsnitt 
inkluderer to personer pr. husstand. I 2016 er 56 enkelt-
medlemmer og 48 familiemedlemmer registrert som nye 
medlemmer.

  Sandvika 10. februar 2017

  John Kjekshus
  leder

 Per Hofseth  Tove Feyling Diesen

 Per Synnes Bjørn Lunøe  Geir Schjetne

 Randi Huslid  Per Anders Owren
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SAK 4 FASTSETTElSE AV KONTiNGENT

Styret foreslår at kontingenten blir uendret i 2018.

Forslag til vedtak:
Uendret kontingent som er:
Enkeltmedlemmer kr.   200,-
Familiemedlemsskap kr.   300,-
Foreninger/bedrifter kr. 1000,-

SAK 5 VEDTEKTER

Styret foreslår ingen endringer av vedtektene.

SAK 6 VAlG

Styret
I følge vedtektene skal leder velges for et år av  
gangen, styremedlemmene for to år, men kan  
unntaksvis velges for et år av gangen.

Disse er på valg (Tallene i parentes angir det året de ble 
innvalgt første gang):
Styreleder: John Kjekshus (2010)
Styremedlemmer:
Tove F. Diesen (2011)
Randi Huslid (2013) 
Geir Schjetne (2013)
Per Synnes (2013)

Valgkomiteens innstilling blir fremlagt på årsmøtet.

Styrets forslag til revisor og valgkomite:
Disse skal velges for et år av gangen.

Forslag til revisor:
Styret foreslår gjenvalg av Victor H. Wilson som revisor.

Forslag til valgkomite:
Tor Wessel Kleppan (gjenvalg)
Ragnar Lien (gjenvalg)
Eldfrid Hovden (ny)
Alle er forespurt og har sagt seg villig.

Noter til innkalling

Vår sekretær ønsker å trappe ned

I hovedsak består arbeidet i å ha ansvar for inn- og utbetalinger og i den forbindelse  
skrive takkebrev for gaver (standardbrev). Skrive styrereferat og ellers utføre sporadiske og 

rutinemessige oppgaver for styret.

Arbeidet forutsetter at du er fortrolig med bruk av PC (e-post, nettbank, Word og enkel 
Excell). Arbeidet lar seg godt kombinere med periodevis fravær. 

For nærmere informasjon kontakt inger Kr. Halvorsen, tlf 909 13 958

Kan du – eller en du kjenner – tenke deg å overta arbeidsområdet?
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Resultatregnskap 2016

Venner av Bærum Sykehus

Beløp 2016 Beløp 2015 Budsjett 2016 
Inntekter (-)
Medlemskontingent -573 300              -585 750 -570 000 
Momskompensasjon/grasrotandel -36 574                -46 924 -36 000 
Gaver og donasjoner -266 872              -1 702 304 -50 000 
SUM INNTEKTER -876 747              -2 334 978 -656 000 

Driftskostnader
Møtekostnader 28 544                 51 472 30 000
Blomster/gaver 5 742                   3 463 5 000
Kontorrekvisita 147                      1 646 2 000
Porto 2 401                   3 481 4 000
Data/telekostnader 1 279                   1 802 2 000
Reisekostnader 2 694                   1 404 1 500
Bankgebyrer 5 976                   6 311 6 500
Medlemsregister 26 956                 21 122 22 000
Aviser/annonser 12 137                 10 618 10 000
Revisjon/regnskapsføring 3 060                   0 0
Andre driftskostnader 0 0 0
SUM DIFTSKOSTNADER 88 934                 101 319 83 000

Info/media-kostnader
VBS-Nytt 163 951               153 523 165 000
Brosjyrer/markedsføring 4 116                   6 238 6 000
Nettsiden 1 620                   1 620 1 700
Sum info/media-kostnader 169 687               161 381 172 700

Sum kostnader før støtte til BS 258 622               262 700 255 700

Resultat før støtte til BS -618 125              -2 072 278 -400 300 

Kurs og bidrag til BS
Kurs 229 082               195 183 200 000
Bidrag og gaver 21 421                 1 159 635 800 000
Sum kurs og bidrag til BS 250 503               1 354 818 1 000 000

ORDINÆRT RESULTAT -367 623              -717 460 599 700

Finansinntekter
Renter -68 244                -68 184 -55 000 
Sum finansinntekter -68 244                -68 184 -55 000 

ÅRSRESULTAT -435 866              -785 644 544 700

Anvendelse av årsresultat
Overført egenkapital -435 866              -785 644 
SUM DISPONERT -435 866              -785 644 

Resultat 2016
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Balanse 2015
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Revisors beretning
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Temamøtet i VBS 31. oktober 2016:

Bærum sykehus mot 2030 – hvordan  
forbli på norgestoppen?

john Kjekshus, leder av Venner av Bærum Sykehus, 
ønsket velkommen, og opplyste at Bærum Sykehus er 
det 8. største i Norge og er lokalsykehus for 38% av 
befolkningen i Vestre Viken. Han uttrykte bekymring for  
at dagens gode pasientbehandling ved Bærum 
sykehus er utfordret ved at manglende vedlikehold og 
oppgradering vil bremse utviklingen av sykehuset.

Jardar Hals, klinikkdirektør ved Bærum sykehus, 
orienterte om reduserte ventelister og gode behandlings-
resultater. Bærum Sykehus har solid kompetanse på 
akutt- og intensivmedisin og scorer høyt på nasjonale 
målinger på effektivitet og overlevelse. Sykehuset er  
blant de beste på behandling av hjerneslag og har et 
aktivt forskningsmiljø. 

Torbjørn Almlid, styreleder i Vestre Viken, viste til 
Vestre Vikens visjon om å levere «Gode og likeverdige 
helsetjenester til alle som trenger det, uavhengig av 
alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi». Han 
understreket ønske om å ligge langt fremme ved å ta i 
bruk ny kunnskap og teknologi.

Almlid satte stor pris på engasjementet fra VBS og de 
andre venneforeningene i Vestre Viken, og var opptatt av 
å ha en positiv dialog med innbyggerne i Asker og Bærum

Han orienterte om behovet for, og prosessen rundt nytt 
sykehus i Drammen, og håper å sette spaden i jorda ved 
slutten av 2017. Kostnadsrammen for selve sykehuset er 
på 8,2 mrd kr, pluss tomt, IT og infrastruktur resulterer i 
totalt rundt 10 mrd kr. Selv om 70% kan lånefinansieres 
gir dette store økonomiske utfordringer for Vestre Viken. 

Almlid så behovet, men ga ingen løfter, for å øke 
budsjettet på 1,6 mrd kr for vedlikehold og oppgradering 
av sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg. Det kan 
vi ikke forsvare innenfor dagens planer for Vestre Vikens 
økonomi. Han skisserte tre veier til «å skaffe en milliard 
ekstra»; 

1. Drive sykehusene i Vestre Viken mere effektivt. 
2. Være flinkere til å selge fast eiendom 
3. Staten bidrar med annen finansiering.

Tom lybeck, prosjektleder Vestre Viken, presenterte 
arbeidet med en omfattende idefaserapport om 
oppgradering og utvikling for sykehusene på Kongsberg, 
Ringerike og Bærum. Arbeidet er utført etter nasjonale 
retningslinjer, med innspill fra arbeidsgrupper på 
alle tre sykehusene. Totalt ble det avdekket et 
vedlikeholdsetterslep på 1,6 mrd kr, mens en teknisk 
oppgradering og utvikling frem mot 2030 ville kreve 
investering på 2,5 mrd kr. Arbeidet videreføres i 2017 i 
en mer detaljert forstudie.

Arthur Buchardt, eiendomsutvikler, argumenterte for 
en mer aggressiv markedsføring av våre løsninger. Bruk 
media aktivt med enkle og klare budskap, og spill på 
følelser.

lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum manet til 
edruelighet ved bygging av det nye sykehuset i Drammen, 
slik at det også ble ressurser til de andre sykehusene. 
Hun minnet om at det i dag var ledig kapasitet, og også 
lett tilgjengelig tomt for utvidelse ved Bærum sykehus. 
Viktig at Vestre Viken også setter av ressurser til ny 
velferdsteknologi. Hun orienterte om at Asker og Bærum 
kommune Sykehusutvalg følger utviklingen tett, og setter 
stor pris på engasjementet fra Bærum Sykehus Venner.

Oppsummering
Venner av Bærum Sykehus fikk satt fokus en sentral 
problemstilling for å opprettholde høy kvalitet på 
helsetjenestene fra Bærum sykehus. Styreleder Almlid 
registrerte forståelse for vår ønsker om økte budsjetter, 
men konkluderte med at Vestre Viken nå ikke hadde 
økonomi til å imøtekomme dette. VBS vil fortsette 
arbeidet for å øke budsjettet for oppgradering og utvikling 
av sykehusene på Bærum, Kongsberg og Ringerike fra 
dagens 1,6 mrd kr til 2,5 mrd kr.

Et fullsatt auditorium med over 100 fremmøtte fulgte de 4 innledningsforedragene og den etterfølgende 
paneldebatten, under engasjert ledelse av ordstyrer Erik Wold.
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Vi takker for gave gitt til minne om:
Thore Svein Ottersen • Olav Guriby • T. Gerni Lund • Jan Ragnar Jacobsen
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Møblene i vestibylen på sykehuset er 
trukket om!

VBS har i lenger tid forsøkt å få Klinikk for intern Service i VVHF (Vestre Viken helseforetak) til å finne midler til å 
pusse opp alle møblene i resepsjonen. Disse er i tekstil, er slitte og vanskelige å holde rene. Penger til vedlikehold 
av inventar styres ikke av det enkelte sykehus i VVHF, men kommer fra den nevnte avdeling. 

I fjor høst besluttet derfor styret i VBS å undersøke om 
det fantes en norm for hvilket trekk slike møbler skal ha. 
Dette viste seg å være kunstskinn som er i henhold til 
de krav VVHF setter til møbler når det gjelder standard, 
renhold og hygiene. Et samlet styre i VBS besluttet å 
bevilge disse pengene – kr 187.500,- – og rundt jul og 
nyttår ble møblene levert ferdig trukket om. 

Seksjonsleder Renhold og tekstil Marit Johansen 
Søderstrøm har hatt ansvaret for gjennomføringen.  

Styret gleder seg over at møblene i dag fremstår 
annerledes og mer innbydende. Likeså er de nå enklere  
å vedlikeholde. Se selv når du er innom BS.

Det er trukket om 15 sofaer, 12 barkrakker og 16 fast-
monterte stoler. 

Styret i VBS gleder seg over at pasienter, pårørende og de 
som jobber i området får et hyggelig inntrykk.
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Sentrallaboratoriet/avdeling for laboratoriemedisin Bærum sykehus:

50 årsjubileum i 2016 

Bærum sykehus ble åpnet i 1924. Gamle tegninger 
viser det er et rom for Laboratorium i 1.etg nær 
hovedinngangen. Medisinsk overlege hadde overoppsyn 
med det som ble utført der, og det var sykepleiere.

En egen avdeling ble etablert 1.1.1966. Initiativtaker 
var indremed.overlege Alexander H. Brinchmann som 
fikk o.lege Pål Bjørnstad, utdannet i laboratoriemedisin, 
med på å starte et eget laboratorium ved sykehuset. 
Avdelingen fikk lokaler i 1 etg, i ny sydfløy, bygd 1950.

Det tekniske personalet bestod av 6 lab.sykepleiere og 2 
nyutdannede bioingeniører som o.lege Bjørnstad hadde 
undervist på den nye skolen på Rikshospitalet. Det ble 

utført 30 000 klinisk kjemiske analyser på inneliggende 
pasienter og 10 000 polikliniske analyser i 1966. De 
fleste analysene ble utført manuelt. Automatisering 
startet i 1969. 

Behov for blod til operasjoner ble kjøpt fra Røde Kors, 
men testing før blodoverføring ble utført på laboratoriet. 
Mikrobiologiske undersøkelser ble startet opp i 1967 
med innleid legekonsulent, dr.med. Kjell Bøvre fra 
Rikshospitalet. Sykepleier Haldis Dunker ble opplært.

i 1971 var det 20 ansatte: 15 bioingeniører og lab.
sykepleiere, 3 hushjelper til vask av utstyr, 1,5 
kontordamer og 1 lege (o.lege Bjørnstad) 

Overbioingeniør Anne R. Hermansen og Eli-Ann Johnsen og Vaktansvarlig bioingniør Ann Torill H. Halvorsen  
– alle ansatt i 30 år eller mer! 
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Sentrallaboratoriet/avdeling for laboratoriemedisin Bærum sykehus:

50 årsjubileum i 2016 
Ved overflytting til nytt sykehus i 1982, startet 
Sentrallaboratoriet opp med nukleærmedisinske 
undersøkelser og begynte å tappe blod, legestillinger 
opprettet i fagområdene mikrobiologi, nukleærmedisin 
og immunhematologi med blodbank. Sentrallaboratoriet 
bestod nå av 4 seksjoner og bioingeniørene hjalp 
hverandre når det var behov et sted. Vaktpersonalet 
dekket blodbankarbeid på kveld, natt og i helger. 

i 1998 ble blodbanken ombygget pga nye krav for å 
bli ISO-godkjent. Alle seksjoner jobbet målrettet for 
å bli akkreditert, samkjørt av en felles kvalitetsleder. 
Et møysommelig arbeid for alle ved siden av ordinær 
produksjon. Blodbanken ble ISO-sertifisert i 2003. 
Mikrobiologisk seksjon ble akkreditert i 2005. Klinisk 
kjemi ble akkreditert i 2007 og Nukleærmedisin ble  
ISO-godkjent i 2009.  

Avdelingen har hatt flere store ombygginger, både for 
bedre innemiljø og nye analysebehov ved sykehuset.  
Det ble flere legestillinger og lis-leger i laboratoriefag, 
samt mottak av bioingeniørstudenter som praksis i  
deres utdanning. 

Endring til Vestre Viken HF førte til at avdelingen ble 

Fra gammel lab, 1973. T.v: Rigmor Munthe-Kaas analyserer triglycerider og elektroforeser ble utført av Else Borge

klippet opp og koblet på tvers mellom 4 sykehus. 
Nukleærmedisin ble flyttet til Drammen.  
Kvalitetsarbeidet ble holdt i fokus. Det siste året har  
man sett fordelen ved å samle laboratoriefagene igjen  
til: Avdeling for laboratoriemedisin Bærum, med  
3 seksjoner.

Analysetall for 2015: Seksjon MBK  var 2,5 mill. 
hvorav 900 000 for innlagte pasienter. Seksjonen har 
1 avd.o.lege, 2 o.leger, 1 lis-lege, 35 bioingeniører, 8 
helsesekretærer, 2 IKT-bioingeniører (for hele avd.)  

Seksjon medisinsk mikrobiologi har utført 184 100 
tester. Har 1 avd.o.lege, 1 seksjons o.lege, 1 o.lege og  
2 lis-leger og 1 stipendiat. Samt 12 bioingeniører.

Seksjon blodbank har utført 36 000 tester tilknyttet 
4200 tappinger, 4250 transfusjoner og 1500 
svangerskapsundersøkelser. Har 1 seksjons o.lege og  
11 bioingeniører.

Siste ombygging i avdelingen ble ferdig i år, på Seksjon 
for Medisinsk Biokjemi som fikk en helautomatisert 
maskinpark, hvor prøverørene vandrer på bånd fra maskin 
til maskin. 
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En opplevelse jeg vil huske…

Der ble jeg møtt av et blidt ansikt som spør;  
– Hva kan jeg hjelpe deg med? Feberen sank mange 
grader og humøret steg tilsvarende. 

Etter noen undersøkelser og tester fikk jeg tildelt en 
seng og et rom. Her ble det foretatt flere undersøkelser 
og mange prøver. Ikke minst fikk jeg en del medisiner.  
Formen kom tilbake og etter å ha bli dullet med i to dager, 
fikk jeg lov til å reise hjem igjen.

Dette var hyggelig 
Episoden ble nesten glemt inntil jeg fikk en telefon fra en 
som presenterte seg som lege ved Bærum sykehus.  
– Du var innlagt her for en snau måned siden. En av 
prøvene vi tok viser at du kanskje bør komme tilbake slik 
at vi kan få tatt noen nye blodprøver av deg.

Jeg må si jeg reagerte positivt på å få denne 
oppfølgingen. Det klages jo på helsevesenet at de ikke 
gjør jobben sin. Men for meg må jeg si at jeg ble glad og 
litt stolt. 

– Tenk at jeg skulle bli fulgt opp på en slik måte! Her 
må jeg si at de fortjener litt ros. Under en halvtime etter 
telefonen, var jeg på plass og tok nye blodprøver. Svaret 
av disse har jeg i skrivende stund ikke noe kjennskap til.

Et 5-siffret nummer 
Men for å være litt negativ, telefonen kom fra et 5-siffret 
nummer jeg ikke kjente. Jeg lurte kanskje på det var en 
spørreundersøkelse, eller noen som skulle selge meg 

Å være hankjønn, passert 75 år, og med feber som føltes høyere enn det termometeret viser, er en utfordring.  
Å komme i resepsjonen på Bærum sykehus klokken litt før 03.00 om natten er jeg ikke alene om å ha opplevd. 

noe, slik at jeg vurderte om jeg skulle svare eller ikke. 
Heldigvis svarte jeg.  

Muligens burde slike telefoner komme fra et annet 
nummer, et mer «normalt» nummer? Jeg bare spør.

Hilsen Per Døving, Haslum

Ny utforming av årets kontingentfaktura
Sammen med dette nummer av VBS-Nytt har du mottatt vår faktura med ønske om innbetaling av årets 
kontingent. 

Fra og med 2017 har vi innført et nytt system i medlemsregisteret vårt. Dette medfører et litt anner- 
ledes utseende av kontingent-fakturaen. Bl.a. er Medlemsnr. angitt som Kundenr. Og for dere som har 
familiemedlemskap benevnt med to fornavn med et «Og», er dessverre O-en blitt skrevet med stor  
bokstav.

Vi beklager dette, og vil prøve å rette begge deler så snart som mulig
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Venner av Bærum sykehus – versus 
Vestre Viken og Helse Sør Øst RHF

Hva har skjedd? 
Styret i VVHF vedtok i sitt styremøte 9. mai 2016 å bygge 
nytt sykehus i Drammen. Kostnad 8,8 milliarder kroner. I 
samme styremøte ble det vedtatt å starte et nytt prosjekt 
«Oppgradering og utvikling for sykehusene Bærum, 
Ringerike og Kongsberg» - BRK-prosjektet, med en ramme 
på 1,6 milliarder kroner.

De tre venneforeningene sendte brev til HSØ, og ba om 
at HSØ kunne bidra til å øke rammen til 2,5 milliarder 
kroner. Dette ble ikke hensyntatt.

HSØ besluttet i styremøte 16. juni å bygge nytt sykehus 
i Drammen. Rammen ble satt til 8.2 milliarder kroner. 
Et prosjekt ble startet for å se på besparelser, og dette 
endte med et styrevedtak i VVHF 19. desember. Dette ble 
vedtatt i styremøte i HSØ 2. februar 2017. VBS sendte et 
nytt brev til styret i HSØ i forkant av dette styremøte med 
sterkt ønske om at vedlikehold og utvikling av de andre 
tre sykehusene også må ivaretas. 

Dette brevet kan også leses på www.vabs.no

i nummer 2/2016 av VBS Nytt gjenga vi det brevet vi sendte til styret i VVHF. likeså det brevet vi forfattet 
sammen med venneforeningene på Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus.

Veien videre 
Selve byggingen av det nye sykehuset i Drammen skal 
lånefinansieres. Dette er ikke mulig for vedlikehold. I de 
senere årene har det meste av vedlikeholdsbudsjettet 
gått til nødvendig vedlikehold av dagens Drammen 
sykehus for å kunne drifte dette sykehuset. Det som i 
den samme tid er benyttet på de tre andre sykehusene 
er mindre saker slik at vedlikeholdsetterslepet har 
økt i disse årene. Misforholdet mellom å bygge nytt 
og å vedlikeholde forsterkes ved at det til større 
vedlikeholdsarbeider ikke følger med utstyrsbevilgninger 
som er regelen ved nybygg. Kostnadsrammen for det nye 
sykehus er vedtatt, men vi registrerer at det tilkommer 
tilleggskostnader, slik at kostnaden tilslutt vil bli over 10, 
kanskje 12 milliarder kroner. Siden dette skal finansieres 
over drift i VVHF faller dette til fordeling på samtlige 
sykehus i VVHF.

Vi vil arbeide videre for å sikre vedlikeholdet på 
Bærum sykehus, og forsøke å få HSØ til å finne 
øremerkede midler slik at det er mulig å få dekket 
vedlikeholdsetterslepet.

Venner av Bærum sykehus er 25 år
Det er helt riktig! Foreningen ble stiftet i mars 1992, og lever i beste velgående. i løpet av de 25 år har 
mye skjedd, og vi registrerer at ulike eiere har hatt forskjellige profiler overfor driften av sykehuset.

i all beskjedenhet tror vi at vi spiller en rolle i dag når det gjelder trivsel for både pasienter og ansatte.  
Vi registrerer at det er mange sykehus i Norge som ikke har en venneforening, men som gjerne skulle 
ønske at de hadde.

På Temamøtet 22. mars vil vi markere og glede oss sammen med medlemmene.



Returadresse: VBS - Venner Av Bærum Sykehus, Magnus Blikstadsvei 25B, 1362 Hosle

Vårt sykehus er samordnet med Drammen sykehus, 
Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus

og administreres som et stort helseforetak som 
heter Vestre Viken HF.

Kan du blant dine venner, naboer eller familie,
finne en/noen som kan tenkes å bli med Venner av 

Bærum Sykehus inn i ”en ny tid”?

Kontigenten pr år er
Enkeltmedlem kr 200,-

Familiemedlemskap kr 300,-
Foreninger/bedrifter/org. kr 1.000,-

  
innmelding
Medlemmers/familiemedlemmers/foreningens/
bedriftens/organisasjonens

Navn  

Adresse  

Postnr./sted  

Tlf.  

E-post  

Sendes: 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.

Medlemskap i VBS?Redaktørens 
ytring
For kort tid siden hadde VG en opplisting over 
årsresultatet til en rekke sykehus/helseforetak i 
landet vårt. De aller fleste nådde ikke budsjettene 
sine. Mange var i minus og noen var i pluss. 
Det er selvsagt vanskelig å forutse hvor glatt det 
blir eller hvorledes influensa-epidemi slår ut folk. 

Det som undrer meg spesielt er at to meget nye 
sykehus (Østfold og A-hus) begge bommet så 
kraftig på budsjettet. Kan det tenkes at begge 
to har fått i regnskapet både uforutsette bygge-
kostnader og investeringer? De ligger begge i 
Helse Sør Øst. 

VVHF med alle fire sykehus og meget annet klarte 
seg meget bedre, selv om resultatet ble under 
budsjettet. Jeg forutsetter at styret i VVHF er 
oppmerksomme og er sitt ansvar bevisst, slik at 
ikke det samme skjer som med Østfold og A-hus 
når det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen 
står klart i 2024. Det ville være trist!

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

• Være en aktiv pådriver og opinionsleder 
 overfor lokale, regionale og nasjonale helse- 
 myndigheter for å styrke Bærum sykehus

• Bidra til at Bærum sykehus sikres  
 tilstrekkelige ressurser til vedlikehold og  
 utvikling av sykehusets bygninger og utstyr,  
 og videreutvikle et godt faglig medisinsk  
 miljø for å levere helsetjenester av høy 
 kvalitet

• Sikre faglig stedlig ledelse på alle avdelinger 
 på Bærum sykehus

• Bidra til å styrke Bærum sykehus omdømme 
 og rolle

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

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

• Aktiv informasjon til medlemmer av Venner av  
 Bærum sykehus

Mål for Venner av Bærum Sykehus:

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


