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John Kjekshus
Leder, Venner av Bærum Sykehus

Sensommer inntrykk fra et
annet helsevesen
Vi er i USA, nærmere bestemt
La Jolla som er en forstad til
San Diego og opplever landet og
helsevesenet på nært hold. Min
kone fikk et utslett og syntes det var
greit å få en kvalifisert vurdering. Vi
oppsøkte derfor akuttmottaket på
det velrenommerte Scripps clinic, et
medisinsk Mekka, og ble raskt tatt
imot av en hyggelig resepsjonist. Litt
uvanlig var første spørsmål hvordan
vi aktet å betale for undersøkelsen.
Litt skjelvende viste vi henne våre
kredittmuligheter i banken og stor
var lettelsen over at banken i Norge
bestod prøven. Deretter gikk det på
løpende bånd. Vi ble vist inn i et
kjempemessig venterom fylt med
dype lenestoler og noen få pasienter.
Etter mindre enn 5 minutter ble vi
hentet til en sykepleier som tok opp
journal, tok blodtrykk, temperatur
og blodprøve før vi ble loset videre
til en ventende lege (sannsynligvis
turnuskandidat) i et lite rom tilpasset
en polstret lenestol som var tatt rett
ut fra Norwegians Dreamliner og som
på et øyeblikk kunne gjøres om til
en flat seng. Legen som var hyggelig
og vennlig undersøkte pasienten.
Han ga en foreløpig vurdering før
han kom tilbake med bakvakten som
kontrollerte og bekreftet diagnosen.
Effektivt og uten venting. Det hele
tok 30 minutter før vi var vi ute
igjen i solskinnet med elektronisk
resept til vårt nærmeste apotek,
epikrise og $ 170 (1390 norske
kroner) fattigere. Imponerte, men
med en stolt følelse at bare vi kom
hjem til Norge ville vårt helsevesen
refundere utgiften. Et privilegium
som en god del amerikanere ikke
har. Service på øverste hylle for

dem med helseforsikringen i orden.
Det medisinske tilbudet vi fikk
oppleve er sammenliknbart med
vårt i Norge. Men helsetilbudet
til amerikanske pasienter uten
helseforsikring er dårlig og forklarer
blant annet at nyfødte i gjennomsnitt
har en bedre sjanse til å overleve
på Cuba enn i USA. I Norge må vi
kanskje finne oss i å redusere litt på
bekvemmelighetene. Vedlikeholdet
må vike for å opprettholde et godt
helsetilbud til alle og vi må slite med
helsekøer og ventelister – men vi har
et tilbud til alle som er godt og like
bra uansett hvor i landet vi er.
Fattigdomsproblemet i dette landet
er enormt, men underkommunisert i
motsetning til raseproblemet, og det
styrer uvitenhet og har store sosiale
konsekvenser. Og ingen ser ut til å
være interessert i å gjøre noe med
det. Dette angår særlig omsorgen
for eldre. Om dette vitner det store
antallet uteliggere eller «homeless»
som vi ser i byen. I øyeblikket herjer
en epidemi av hepatitt A blant disse.
Ingen klar plan om hvordan man
takler et slikt problem.
Omsorgsboliger er et privat
helsetilbud. I fullt alvor ble det på
TV informert om hvor viktig det er å
velge riktig pleiehjem når man blir
i behov for slikt. Det gjøres enkelt
ved ved å stikke nesen inn og lukte.
Lukter det urin og avføring så finn
et annet. Man får det man betaler
for. Men det er tydelig big business.
Et av nabohusene her i La Jolla er
feriebolig for en mann fra Florida
som driver en kjede av slike private
pleiehjem. Det står tomt det meste
av året med en markedspris på
40 millioner dollar. Mannen som
vedlikeholder det fortalte at han aldri
har sett eieren fordi hans nærvær
ikke er ønsket når eieren inntar
huset. Når jeg forteller om våre
tilbud i Norge blir jeg oppfattet som
sosialist og det er ensbetydende
med kommunist. Jeg er veldig glad i
helsetilbudene i Asker og Bærum og
sikkerheten vi har der.

50 nye TV-apparater fordeles på hele
sykehuset
VBS fikk for en tid tilbake høre at det var mange TV-skjermer på sykehuset som kom til «å gå i svart»
ca. 18. september. Grunnen til dette var at leverandøren av TV-signaler til sykehuset ville slutte å sende
analoge signaler, og i stedet sende digitale signaler.
På sykehuset mottas signalene av en dekoder som
sender videre til hvert apparat. Noen av apparatene
er så gamle at det ikke var mulig å kjøpe en liten
«dings» som kunne gjøre apparatet mottagelig for
digitale signaler. Dette gjaldt «rør-TV'er» og noen
eldre flatskjermer.
Venneforeningen mente det ville være trist om
pasienter ikke skulle få se på TV under oppholdet
og ba om å få opplyst antallet. Det viste seg å
være 50 stk. Styret i VBS besluttet i styremøte
13. september å bevilge penger til innkjøp av dette
antallet som ble spesifisert til 20 stk. 32`` og 30
stk. 43``. Alle til å kunne henge opp på veggen.
VBS tok kontakt med flere og endte opp med
Service-Eksperten Vest på Vettre som ga oss en god
pris på samlet levering. Disse ble raskt levert og
driftsavdelingen på sykehuset startet umiddelbart
med monteringen.
Det var noen få dager at de aktuelle TVene gikk
«i svart» men gleden var desto større når de nye
apparatene ble montert. Det er fortsatt noen få
rom uten TV, men sykehuset gjør det de kan for å
få løst dette. Alle isolatene har nå tilbud om TV.
Driftsavdelingen har laget noen få traller hvor et
TV er fastmontert. Disse benyttes etter behov. Til
stor glede fikk f.eks. et venterom for dagkirurgiske
pasienter nå et TV. Flere sitter på dette
venterommet i noen timer, og da er det hyggelig å
ha noe å se på i tillegg til blader og aviser.
VBS føler at vi har vært med på å «fornye»
sykehuset.

Guiseppe Busá har montert og satt opp apparatene.
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Bærum sykehus i utvikling

Klinikkdirektør Jardar Hals
Bærum sykehus har det 8. største befolkningsopptak som grunnlag for et stort akuttsykehus med ca. 1700 ansatte.
Sykehuset er det 8. største akuttsykehuset i Norge. Redaktøren har forstått at det er mye positivt som skjer på
sykehuset for tiden. Den beste måten å få rede på dette er å kontakte Klinikkdirektør Jardar Hals, og dette skjer
en ettermiddag midt i september.
«Det er hyggelig at du kommer og spør», sier Jardar
Hals. Det skjer mange ting på sykehuset for tiden. Vi
startet i 2016 for alvor med tidsmessig oppgradering
hvor sikkerhet for vann, avløp, strøm (og ytterligere
sikker reservestrømforsyning) og i tillegg sikkerhet mot
brann. Dette har fortsatt i 2017, og nå kan vi også ta fatt
på utvikling og annen oppgradering av sykehuset. Det
pasientene har merket en god stund er at mottagelsen
for poliklinikken er flyttet til lysere og mer trivelige lokaler.
Om kort tid åpner en helt ny kirurgisk - og ortopedisk
poliklinikk i den gamle delen av sykehuset. Dette området
blir både stilig, pent og meget funksjonelt.
I 2018 foreligger det planer for videre oppgradering av
dagkirurgisk seksjon og operasjonsavdelingen, og det
skal planlegges videre for oppgradering av sengepostene
i de kommende årene. Det foreligger også klare planer for
øvrig vedlikehold av både den gamle og den nyere delen
av sykehuset, forteller Hals.
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Poliklinikker
«Jeg skjønner at det kommer flere poliklinikker»?
Ja – svarer Hals, flere poliklinikker fjerner «mulige
flaskehalser» som gjør at kapasiteten øker i tillegg til
at vi tilbyr bedre behandlingstilbud. Dette medfører
redusert ventetid for pasientene. Logistikkmessig gir
dette en riktigere drift som er mer effektiv og som styrker
sykehuset. Til sammen gir dette en vinn/vinn-situasjon
for alle.

50 nye TV-apparater
I sammenheng med at DAB+ ble innført i vår region, har
også leverandøren av TV-signaler til sykehuset endret
sine tilbud. Det medfører at de aller eldste (analoge)
apparatene ikke lenger er mulig å benytte. Det betyr at
50 apparater ikke ville kunne gi bilder. Sykehuset har
ikke muligheter til å gå til innkjøp av så mange apparater.
Dette vurderer VBS som så vesentlig for pasientene at

det er bevilget penger til innkjøp av 50 nye TV-er. «Dette
er sykehuset mer enn takknemlige for!! Det er godt å ha
en Venneforening!» smiler Hals.

Helse Sør Øst/Vestre Viken/
Bærum Sykehus
Innenfor Helse Sør Øst har helseforetaket Vestre
Viken fått ansvar for utprøving av forbedringer overfor
pasientene, forteller Hals. Dette medfører av Bærum
sykehus har satt opp brede team for å kunne ivareta
pasientene på en enda bedre måte. Det er områdene:
–
–
–
–

Trygg og god utskrivelse
Tidlig å oppdage sykere pasienter
Ivareta og behandle alvorlige infeksjoner
Passe på at pasientene får god ernæring

Vi gjør det vi kan for å forbedre oss, og det er hyggelig
å kunne fortelle at resultatene så langt er meget
gode (i øvre sjikt av sammenlignbare sykehus) på de
kvalitetsparametere som det måles på.

Forskning
På sykehuset er vi glade for at vi har en stor og dyktig
forskningsavdeling, fortsetter Hals. Kombinasjonen av
forskningsavdeling og sykehusdrift gir gode muligheter for
begge parter til gode resultatforbedringer som kommer
fra dokumentert viten. Det er hyggelig å kunne fortelle at
det nå kommer en publikasjon i uken fra Bærum sykehus.
I slutten av september ble Forskningsdagene ved
sykehuset arrangert. I år var det 7 forskere og ansatte
ved sykehuset som presenterte resultater av forskningen
sin. Dette arrangementet avholdes i auditoriet på
sykehuset hvert år i slutten av september og er åpent for
alle interesserte. Det gleder oss at ordførerne fra begge
kommunene er tilstede.

MR maskin
Sykehuset har en slik maskin i dag. Den går hver dag
i tidsrommet kl. 0800-2200, forteller Hals videre. Den
beste MR-maskin som finnes kommer – som et tillegg til
den vi har i dag – i løpet av januar 2018. Dette betyr at
kapasiteten for den type undersøkelse dobles. Kostnaden

for denne investeringen er ca. 30 millioner kroner. Det
inkluderer byggingen av et komplisert og avansert rom
med tilstrekkelig bæreevne i gulvet og den kapasitet for
strøm som er nødvendig.

Generelt om sykehuset
Laboratoriet ved sykehuset er meget effektivt og
antagelig det mest moderne som finnes i Norge i dag.
Alle avdelinger på sykehuset rekrutterer godt. Det gjelder
leger, sykepleiere og annet personell. Dette tyder på at
vi tilbyr en attraktiv arbeidsplass. I ledelsen mener vi at
dette tyder på at de ansatte gis muligheter til å kunne
utvikle seg.
Forholdet til tillitsvalgte og de ansattes representanter
er meget godt. I godt samarbeid finner vi gode løsninger.
Det er - som du skjønner – generelt stor aktivitet ved
sykehuset. Noen seksjoner er det grunn til å nevne:
– Urologisk seksjon som absolutt er på «opptur», også
fordi de har fått en steinknuser til behandling av
nyrestein på plass.
– Gastromedisinsk seksjon. Her er det meget stor
aktivitet også fordi dette er et CRC-prosjekt hvor
innovasjonsmidler er involvert og mange pasienter får
undersøkt tarmen sin.
– Plastisk kirurgisk avdeling som er blitt en stor slik
avdeling i Helse Sør Øst og på landsbasis.
I tillegg til disse tre er det mange andre avdelinger og
seksjoner med stor og god faglig aktivitet som kunne
nevnes. Disse kommer jeg gjerne tilbake til med mer
konkret informasjon ved neste anledning, presiserer
Jardar Hals.

Konklusjon
Redaktøren konstaterer med tilfredshet at aktiviteten ved
Bærum sykehus er stor og at utviklingen og fremdriften
skjer planlagt og målrettet. Viktigheten av å ha en solid
forskningsavdeling på sykehuset er tydelig ved at den
inspirerer og motiverer de ansatte. At Jardar Hals er en
motiverende og inspirerende leder har tydelig også stor
betydning.

Vil gjøre livet lettere for hjerteflimmerpasienter
Hjerteflimmer fører til uregelmessig, og ofte unormalt høy
puls. Et viktig behandlingsprinsipp er derfor å bremse
pulsen. Men med hvilken medisin?

Studien heter RATAFII, og rekrutterer deltakere
fortløpende. Pasienter med kronisk hjerteflimmer uten
kransåresykdom, hjertesvikt og pacemaker kan delta.

På Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus søker
forskere å finne ny kunnskap om behandling av
permanent atrieflimmer ved å sammenlikne effekten
av to helt vanlig brukte pulsbremsende medisiner.

Interesserte kan kontakte Forskningsavdelingen på
telefon 67 80 98 57 (man-fre 12:30-15:30) eller sende
e-post til RATAF@vestreviken.no (e-post skal ikke
inneholde sensitive opplysninger)
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Føde og barsel Bærum sykehus

Jordmødre ved akuttbord til nyfødte på føden

Veiledning i baby-stell

Bærum sykehus er i dag Norges 12. største fødeenhet med i overkant av 1500 fødsler pr år. Det er høy kompetanse
her – både når det gjelder leger, jordmødre og barnepleiere. Det er stabile ansatte og samtidig en avdeling som
følger med i tiden. Bærum sykehus er en stor føde- og barselavdeling med lokalsykehusets mulighet for nærhet.

Før fødsel
Hver tirsdag og torsdag ettermiddag (kl.14.00) er det
tilbud om omvisning på føde og barsel for de som
planlegger å føde her. Det er da bare å møte opp (på
Føden i 3. etasje). Siste torsdag i måneden er det også
tilbud om omvisning på kvelden (kl.16.30).
Jordmødre møter den gravide kvinnen første gang i
svangerskapet rundt 18.-20. uke til rutineultralyd. Her
gjøres en grundig gjennomgang av fosterets anatomi for
å stadfeste om alt er normalt og det gjøres en vurdering
om noe skal følges opp. Ved denne undersøkelsen er
ofte fedre/ledsager med. Fire uker før fødsel er det tilbud
om innskrivningssamtale med jordmor før fødsel. Mange
benytter seg av dette tilbudet.
Vi har også spesialpoliklinikker der gravide med behov
for spesiell oppfølging blir ivaretatt. Eks. diabetes,
tvillinger, rus etc. Vi kan også tilby samtaler hos jordmor
for de kvinnene som har en angstproblematikk og trenger
spesiell tilrettelegging.

Fødsel
Fødeseksjonen har 5 fødestuer og 6 observasjonssenger.
Her er det alltid spesialutdannet, kvalifisert personell
på jobb, og de er til enhver tid klare til å håndtere det
som kreves av dem. Observasjonssengene brukes av
gravide med behov for overvåking pga. ulike former for
komplikasjoner i graviditeten. Ved vår seksjon har vi både
normale fødsler der alt går etter planen, og mer krevende
fødsler som må overvåkes nøye. Fødeseksjonens
personell er til enhver tid forberedt til å kunne håndtere
akutte situasjoner.
Dersom det er ønske om å føde i vann kan vi også
tilby dette. Vi har tvillingfødsler og fødsler av barn i
seteleie. Dersom det forventes et for tidlig født barn (før
svangerskapsuke 35) blir mor og barn tatt hånd om i
Drammen hvor Nyfødt intensiv avdelingen er.
Bærum sykehus fødeseksjon har som et av få sykehus
i Oslo-området tilbud om lystgass som smertelindring
under fødsel. Mange velger det, i tillegg til eller isteden
for tradisjonelle medikamenter og metoder. Flere
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jordmødre i seksjonen har autorisasjon til å sette
akupunktur som kan gi god hjelp i fødselsprosessen.
Må også framheve at vi har et nært og godt samarbeide
med vår anestesiavdeling både når det gjelder hjelp til
smertelindring under fødsel og ved akutt syke nyfødte.

Barseltid
I de siste årene har barsel blitt en annen type avdeling
enn den var for bare noen år siden. Her er enerom til
alle, og det er mulighet til å ha med seg ledsageren/
pappa under hele oppholdet. Vi har ikke et barselhotell
med lang avstand til personalet, men en barselseksjon
hvor jordmødre og barnepleiere er tilstede hele døgnet.
Mye av fokuset her er med utgangspunktet i barnet –
som kommer inn i den lille nye familien. I 2015 – 2016
utdannet vi mange jordmødre og barnepleiere til NBO
– (Newborn Behavioral Observations) som er en metode
som bidrar til å hjelpe foreldrene å kommunisere med
sitt nyfødte barn. Hvert barn er unikt – og har forskjellig
behov og forskjellig måte å kommunisere på allerede fra
fødselen av.
Bærum sykehus føde og barsel er Mor-Barn vennlig
godkjent avdeling etter WHO’s retningslinjer. Det betyr at i
denne føde og barselenheten kan mødre og barn forvente
seg et meget godt ammeveiledningstilbud. Her er det
også en Ammepoliklinikk i tilknytning til barsel hvor det
er tilbud om oppfølging etter hjemreise for de som har
behov for det.
Vi jobber nå med å bli enda bedre til å gi foreldrene en
opplevelse av «Trygg utreise» – i et prosjekt i samarbeid
med Pasientsikkerhetsprogrammet. Det har i de senere
år blitt understreket viktigheten av at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten samarbeider for
å «lukke gapet» mellom utreise fra barsel og tiden før
helsestasjonen i kommunen kommer i kontakt med mor
og barn. I Retningslinjen for barselomsorgen (fra 2015)
understrekes dette, og i kommunene Asker og Bærum er
mye på plass og vi har gode samarbeidsrutiner. Når kan
også jordmor i kommunen komme hjem til mor og barn
første eller andre virkedag etter hjemreise fra barsel.
Velkommen til oss!

Åpent møte i forbindelse med
Forskningsdagene 2017
27. september arrangerte Bærum sykehus et åpent møte om forskningsaktiviteten ved sykehuset. Møtet var
en del av Forskningsdagene, som er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte
institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten.

Møtet ble innledet av Bærums ordfører Lisbeth Hammer
Krogh og Askers varaordfører Leif Frode Onarheim.
Bærum sykehus har stor forskningsaktivitet, og på møtet
ble det presentert et allsidig program med foredrag om
alt fra forebygging og etterbehandling av brudd, screening
for tarmkreft og atrieflimmer (hjerteflimmer), smerter etter
kirurgi, urinlekkasje hos kvinner og nyrestein. Etter det
faglige programmet var det enkel servering i vestibylen og
«mingling» der man kunne møte forskerne.

Vestre Vikens Forskningspris 2017 til
Jana Kuhn ved Bærum sykehus
Lege og forsker Jana Kuhn ved Bærum sykehus mottok
Vestre Vikens forskningspris 2017 for sitt arbeid med
å undersøke effekten av to metoder for å forebygge
blodtrykksfall i forbindelse med spinalbedøvelse ved
keisersnitt. Hun sammenlignet effektene av behandling
med surring av bena med bandasjer mot behandling
med medikamentet Phenylephrin, og viste at behandling
med Phenylephrin var mest effektivt til å forebygge
blodtrykksfall. Hennes forskningsprosjekt var meget
krevende å gjennomføre, og resultatene er publisert i et
meget anerkjent vitenskapelig tidsskrift.
Vestre Vikens forskningspris er delt ut totalt 7 ganger, og
4 ganger er prisen gått til forskere ved Bærum sykehus.

Satsningsområder for forskning
Det forskes ved alle avdelinger på sykehuset, noe
som bidrar til økt kunnskap blant de ansatte og bedre
behandling for pasientene.
Det sterkeste satsningsområdet for forskning er innenfor
hjerte/hjerneforskning, særlig atrieflimmer (hjerteflimmer)
og hjerneslag. Det er mange aktive forskere med
doktorgrad, og det pågår flere doktorgradsprosjekter
innenfor disse temaene.
Helse Sør-Øst har tildelt midler i 3 år til et stort
forskningsnettverk med navn afib.no – Norwegian Atrial

Fibrillation Research Network, eller på norsk Norsk
atrieflimmer forskningsnettverk. Nettverket ledes av
professor Arnljot Tveit og forsker Ingrid E- Christophersen
ved Forskningsavdelingen på Bærum sykehus. Nettverket
har en rekke nasjonale og internasjonale eksperter som
medlemmer, og hensikten med nettverket er at man skal
øke forskningsaktiviteten omkring atrieflimmer.
Et annet satsningsområde for forskning ved Bærum
sykehus er ortopedi, der det er tre forskere med
doktorgrad, og det pågår flere doktorgradsprosjekter også
innenfor dette feltet. Det forskes på forebygging av brudd,
operativ behandling av brudd og etterbehandling.
Videre er Bærum sykehus ett av to sykehus som
gjennomfører det store screeningprosjektet mot tarmkreft,
som nylig var omtalt i Budstikka.

Innovasjonsprosjekter
Ved seksjon for geriatri, slag og rehabilitering har man
utviklet en ny modell for oppfølging av pasienter etter
hjerneslag i form av en Slagdag, som skal være en felles
arena for pasient, pårørende, spesialisthelsetjenesten
og kommunehelsetjenesten. Modellen skal sikre
god og individuelt tilpasset oppfølging av pasienter
etter hjerneslag – også etter den første fasen med
behandling og rehabilitering. Modellen legger vekt
på brukermedvirkning og tverrfaglighet, og har som
mål å bedre samhandlingen mellom sykehus og
kommunehelsetjenesten.
Helse Sør-Øst har tildelt innovasjonsmidler til et
innovasjonsprosjekt kalt DIAF (Drop-In Atrieflimmer senter)
ved Bærum sykehus. Hensikten er å gi raskere og bedre
utredning og behandling til pasienter med atrieflimmer,
blant annet ved bruk av ny teknologi.

Vi trenger flere frivillige
flygelspillere

Vi takker for gave gitt
til minne om

Flygelet som står i resepsjonen er en gave
fra VBS. Vi ønsker at det skal bli spilt på.
Kan noen frivillige hjelpe oss med det?

Torgeir Sogge, Arne Johan Haugli
og Odd Carl Holmen

Ta kontakt med Randi Huslid
Tlf. 988 77 247 | rhuslid@online.no
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Returadresse: VBS - Venner Av Bærum Sykehus, Magnus Blikstadsvei 25B, 1362 Hosle

Redaktørens
ytring
Vi har opplevd telex, telefax, mobiltelefon og
nå internett. Alle fire var revolusjoner da de kom.
I dag er de to første omtrent borte, men de to
siste har på kort tid utviklet seg til uante høyder.
Den sektor i Norge som virkelig har forstått
dette og arbeider meget aktivt for innføring,
er den private sektor (banker i særdeleshet).
Den offentlige sektor har begynt så smått,
men i forhold til privat sektor går det tregt.
Helsesektoren er ikke noe unntak i denne
sammenhengen.
Redaktøren undrer seg over at den private
sektor har forstått økonomien i å benytte
moderne hjelpemidler så meget raskere
– særlig ettersom de aller fleste i yrkeslivet
i dag benytter både mobiltelefon og internett
privat!

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?
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.

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

