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Knut Hamsun sa noe sånt som at «meningen med livet er dagene som kommer og 
dagene som går». Det lyder kanskje litt tørt, men legger man inn at det er forventningene 
 til dagene som gikk og dagene som kommer, så blir det mere meningsfullt. Hva ble 
realisert og hva kan vi håpe på? Det er resultatene vi forholder oss til og det er det som 
engasjerer oss. 

Vi står midt oppe i en pandemi som har endret mye, 

men som har vist oss at vi har et sykehus som er  

blitt robust og tilpassingsdyktig. Et sykehus vi kan 

stole på selv med de nye utfordringene. 

Det var ikke alltid slik. Tidlig på 90 tallet ble det 

bevilget mindre og mindre til sykehuset, Det skulle 

spares og avdelinger ble slått sammen og stillinger 

forsvant. Man kunne ikke regne med fødeplass eller 

operasjoner for de mest vanlige ting. Manglende 

forventninger til eget sykehus fikk befolkningen til å 

reagere med et folkemøte og en spontan protestring 

av engasjerte borgere rundt sykehuset. Protesten ble 

fulgt opp med opprettelsen av «Venneforeningen for 

Bærum sykehus». Syv tusen medlemmer i løpet de 

første årene!

Fylket ble nødt til å gi seg. Staten overtok ansvaret. 

Vestre Viken Helseforetak ble opprettet med 4 

sykehus. Selv om foretaket har hatt sine interne 

samarbeidsproblemer er situasjonen annerledes og 

oppleves langt bedre enn med fylkeskommunal regi. 

Tilfredshet med sykehuset har ført til at færre ser 

behovet for å være medlemmer i denne nokså 

enestående foreningen. Medlemsmassen går 

langsomt ned, i dag rundt 2700 medlemmer.

Vår forventning om at vi fortsatt kan stole på 

sykehuset i fremtiden er avhengig av mange ting. 

Først og fremst at miljøet på sykehuset fortsetter å 

være attraktivt for fagfolkene, legene og sykepleierne. 

Det betyr at ledere, utstyr og arbeidsbetingelser er på 

topp. Derfor stiller Venneforeningen opp for å skaffe 

de beste lederne. Derfor stiller Venneforeningen opp 

for at sykepleierne skal få rimelige boliger.  

Foreningen anskaffer utstyr som gjør arbeidet lettere 

og bedre. De ansatte får støtte til etterutdannelse. 

Dette er tiltak som kommer oss som pasienter til 

gode og næringslivet får sine ansatte raskere tilbake i 

arbeid. 

De som har tilbyder-ansvaret, altså administrasjonen 

i Drammen og våre politikere må påvirkes. Drammen 

nye sykehus er under bygging. Oppslag i Drammens 

Tidende antyder bygge-overskridelser. Dette kan bli  

et problem når Drammen nye sykehus står ferdig med 

utgifter som skal belastes driftsbudsjettene for syke- 

husene i Vestre Viken. Da er det viktig å ha en stor 

medlemsmasse i ryggen for å kunne forsvare våre 

forventinger til vårt eget sykehus. VBS har derfor 

startet et rekrutteringsprosjekt for å få flere medlemmer, 

enkeltmedlemmer og bedriftsmedlemmer som ser 

behovet for å ha et solid sykehus. 

Bærum sykehus har et stort parkeringsproblem. 

Det er vanskelig å finne plass og altfor mange får 

parkeringsbot pga. uhensiktsmessig billettsystem. 

Sykehuset trenger dessuten mere plass for å dekke 

nye funksjoner og bedre tilbud til pasientene. 

Dette kan neppe løses med nye byggeplaner før 

Drammens nye sykehus står ferdig. Inntil da må 

plass frigjøres i eget hus. Saker som dette engasjerer 

Venneforeningen og vi trenger støtte fra flere 

medlemmer for å kunne være en pressgruppe. 
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VBS – Venner av Bærum Sykehus 
Tlf.: 916 45 961 
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STYreT i VBS: 
leder: John karsten kjekshus 
Tlf.: 975 95 455 
john.kjekshus@medisin.uio.no

VAlgkOMiTe: 
leder: ragnar lien 
Tlf.: 450 03 364

STYreMedleMMer: 
frode Geitvik 
Tlf.: 958 43 933 
geitvik@online.no

Ingrid nybo 
Tlf.:  915 74 362 
inybo@online.no

ottar Schlytter 
Tlf.: 994 16 151 
ottarschlytter@hotmail.com

Geir Schjetne 
Tlf.: 900 51 454 
geir.schjetne@online.no

Wenche ottmann 
Tlf.: 481 20 470 
wencheoandersen@yahoo.no

kjell Georg Pettersson 
Tlf.: 406 16 603 
fam.pettersson@live.no

harald Sævareid 
Tlf.: 909 51 947 
haralds@viken.no

Per Christiansen 
Tlf.: 905 47 273 
pchri06@gmail.com

InnkallInG
ÅrSMøTe 2021

Torsdag 27. mai 2021

OBS!  
Følg med på hjemmesiden vår  
vabs.no, eller annonse i Budstikka  
når det gjelder tid og sted 

VelkOMMeN!

dAgSOrdeN:
1.  konstituering av årsmøtet
2.  Årsberetning 2020
3.  regnskap og revisjonsberetning 2020   
4.  fastsettelse av kontingent for 2022
5.  Vedtekter for VBS
6.  Valg av styremedlemmer, styrets leder,  
   revisor og valgkomite

25. februar 2021. for styret i VBS

John kjekshus

noter til sakene på dagsorden er inntatt 
i dette VBS-nytt: 
• Årsberetning 2020 
• regnskap og balanse 2020 
• Vedtekter  
• revisjonsberetning, kontingenter 
• Valg

VBS ønSker alle VelkoMMen TIl TeMaMøTe

Velkommen 
Leder John Kjekshus, Venner av Bærum sykehus

Ordstyrer 
Per Anders Owren

Velferdsteknologi og hjelpemidler 
Anne Berit Fossberg, Spesialrådgiver Bærum 

kommune 

May Britt Blymke, Ergoterapeut Bærum 

kommune

Velferdsteknologi – hva kan du gjøre selv? 

Eli Sofie Berg, Rådgiver/Helseinformatiker,  

Asker kommune 

Lisa Kristine Hagen, Rådgiver/Helseinformatiker, 

Asker kommune

Forebyggende tiltak – risikoutsatte grupper 
Asker og Bærum brann og redning

digitalisering i helse- og omsorgssektoren 
Lars Bakken, Leder e-helse Telenor

Spørsmål og svar

TrYggHET Og MESTrINg I HVErDAgEN

Torsdag 27. mai 2021 OBS! Følg med på hjemmesiden vår vabs.no, eller 
annonse i Budstikka når det gjelder tid og sted.

VElKOMMEN!
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1. STYreT 
John Kjekshus, Bærum leder 

Per Hofseth, Asker nestleder 

Ingrid Nybo Bærum  

Ottar Schlytter, Bærum 

Kjell Georg Pettersson, Bærum 

Per Anders Owren, Asker  

Wenche Ottman, Bærum 

Geir Schjetne, Bærum

Per Hofseth har vært redaktør for VBS-Nytt. 

Wenche Ottmann har vært saksbehandler for 

søknader fra Bærum sykehus om støtte. 

Ingrid Nybo, har ansvaret for engasjement og 

oppfølging av flygelspillerne på Bærum sykehus.  

geir Schjetne har hatt ansvar for vårt nettsted  

www.vabs.no. 

Per Anders Owren har vært regnskapskyndig 

rådgiver og ansvarlig for Sandvika dagene. 

Inger Kristine Halvorsen har vært regnskapsfører 

Wibeke Windedal har vært styrets sekretær. 

Sandy lunøe administrerer Facebook-siden  

Victor H. Wilson har vært revisor. 

Valgkomiteen har vært ledet av ragnar lien sammen 

med Kirsti Vanberg og Tor Chr Bakken 

Det ble i 2020 avholdt 11 styremøter. Styret har 

behandlet i alt 96 saker.   

De viktigste sakene for styret i 2020  
Så godt som all møtevirksomhet mellom VBS og 

Vestre Vikens administrasjon og møter med kommune 

politikerne ble lagt på is pga pandemien. 

VBS fikk fortsatt avholde møtene sine på sykehuset 

og ingen i styret ble smittet Pga. pandemien ble det 

nesten ikke søkt om stipend til ansatte.  

– Handlingsprogrammet ble videreført.  

– Flere ny-anskaffelser til venterom, syke- 

 avdelinger og laboratoriet ble støttet 

– Monster-master og parkeringsproblemene ble 

 diskutert i Budstikka. 

Vi forsøkte fortsatt å argumenterte for å flytte 

ledelsen av røntgen-avdelingen og laboratoriet 

fra Drammen til Bærum sykehus, blant annet i et 

møte med leder for KIS Wesley Caple uten å få 

gjennomslag for dette. Samtidig ga VBS uttrykk  

for sin engstelse for at BRK-prosjektet ikke  

hadde dekning etter 2025 når Drammen nye 

sykehus står ferdig. Vi varslet at dette vil vi  

forfølge videre fordi det ble presentert på VV 

styremøte at når renter og avdrag skal betales er 

budsjettet slik det er i dag ikke bærekraftig. 

Medlemsrekrutteringsarbeidet fortsetter. Forskjellige 

fremgangsmåter ble drøftet og noen forsøkt i praksis. 

Dette blir en viktig sak for det nye styret.

Det ble ikke avholdt hverken årsmøte eller temamøter 

til normal tid i 2020 pga pandemien. Medlemmer som 

skulle ut av styret valgte alle å fortsette noe som var 

til stor hjelp for foreningen i dette vanskelige året. 

Med nød og neppe fikk avholdt et forsinket årsmøte i 

november, utgående medlemmer ble takket av og nye 

ble ønsket velkommen. Et spesielt stort savn var det 

at vår æresmedlem Inger Kristine «Tullik» Halvorsen 

og mangeårige ansvarlige for medlemsregister, 

regnskap og sekretærfunksjoner takket for seg. 

Det samme gjorde Wibeke Windedal som har hatt 

ansvar for inn og utbetalinger. Vår mangeårige 

utmerkede redaktør Per Hofseth og ansvarlig for 

Sandvika-dagene og Per Owren hadde varslet at de 

ikke tok gjenvalg. Alle har gjort en fantastisk innsats 

og vi skylder dem stor takk. Nye styremedlemmer 

kom på plass, Per Christensen, Harald Sævareid 

og Frode Geitvik ble valgt med akklamasjon. Ny 

ansvarlig for medlemsregister og regnskap ble 

Olav Midttun. Styreweb er på plass og etter en del 

innkjøringsproblemer ser den ut til å fungere. 

De viktigste sakene for sykehuset i 2020  

Coronapandemien slo til for fullt i mars og april. 

Sykehuset var vel forberedt og organiserte egne 

Corona-avsnitt slik at det ble lite tverrgående 

smitteproblemer. Dette er nærmere beskrevet i VBS 

nytt 3/12. Det ble tilsatt en egen pandemi ekspert 

med erfaring fra Leger uten grenser. Flott samarbeid 

og arbeidsfordeling med Martina Hansens Hospital 

som tok seg av akutte og planlagte ortopediske 

pasienter.  

– Bærum sykehus fikk ny direktør Trine Olsen og 

 Jardar Hals ble pensjonist august. 

– Nytt Kapell ble innviet med sykehusprest og Oslo 

 biskopen tilstede. VBS bidro med penger til møbler 

 og utstyr. 

– Rehabiliteringen av 1982-bygget går for fullt.

2. OM STYreTS ArBeid
Venneforeningen har hatt et godt samarbeid med 

administrasjonen på Bærum sykehus og vi kan både 

med dette som utgangspunkt og med egne erfaringer 

som pasienter gå god for at sykehuset er i toppklasse 

åRSBERETNING 
2020

Årsmøtet ble holdt i Thons hotell 5. november 2020
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på å levere gode faglige tjenester. Bærum sykehus 

fungerte forbilledlig da Norge måtte stenge ned 12 

mars. Pga. Coronapandemien har direkte kontakt 

med administrasjonen blitt hold på et lavt nivå. Men 

vi har fått takket av mangeårige Direktør Jardar Hals 

og ønsket velkommen den nye direktøren Trine Olsen 

som også er et hyggelig og inspirerende bekjentskap. 

Sykehusets håndtering av pandemien høstet mye ros 

og man unngikk dramatiske overskrifter i media. 

Pandemien har også medført at rekruttering av nye 

medlemmer ble vanskeligere. Sandvika-dagene som 

er et viktig rekrutteringssted ble avlyst. 

Styret har arbeidet med å forbedre hjemmesiden 

og Facebook for å bedre kontakten til medlemmer 

og befolkningen generelt. Styreweb ble tatt i bruk. 

Styreweb gir en unik mulighet for å kommunisere 

med medlemmene, både med sms og med gjennom 

e-mail.

VBS har heller ikke hatt møter med det 

tverrkommunale sykehusvalget i Asker og 

Bærum. Derfor har vi ikke hatt anledning til å 

følge opp saker som parkeringsforholdene ved 

sykehuset, begrensninger for helikoptertransport 

pga høyspentledningene og problemene ved 

legevakttjenestene. 

VBS mener at dette må løses ved at legevakten 

flyttes ut i eget nybygg, at høyspentledningene 

legges ned i jorden og at det bygges eget 

parkeringshus.

VBS vedtekter ble ikke endret i 2020 

VBS mener fortsatt at for mye av drift og vedlikehold 

styres av utviklingen i det som foregår i Drammen. 

Det kom frem på et styremøte at driften etter 

ferdigstillelse av Drammen nye sykehus i 2025 ikke vil 

være bærekraftig. Det viser seg at eiendomskjøp og 

utgifter forbundet med grunnforholdene blir dyrere 

enn antatt. 

Det er fortsatt støtte blant ansatte for at ledelsen av 

røntgen og laboratorieavdelingen og intern service 

blir tilbakeført til Bærum sykehus. Mye taler for at 

tilbakeføring av ledelse til Bærum vil gjøre det lettere 

å komme i økonomisk balanse. Dette har blitt tatt 

opp gjentatte ganger med ledelsen uten at noe nytt 

har skjedd.

2.1 Media-kontakt  
VBS hadde 4 innspill i Budstikka om aktuelle 

forhold vedrørende sykehuset og bruker-interesser 

i Budstikka. Vår Facebook-side styres godt, takket 

være Sandy Lunøe.  

VBS nye hjemmeside fungerer med en del 

barnesykdommer, spesielt gjelder dette relevante 

innspill og oppdateringer. 

2.2 Kontakt med venneforeningene  
i Vestre Viken HF 

Pandemien forhindret videre samarbeid med de 

andre venneforeningene.

2.3 Funksjonsfordeling mellom sykehusene  
Funksjonsfordelingen av oppgaver mellom 

sykehusene har vært uendret i 2020, VBS mener at 

befolkningsøkningen tilsier at dette revurderes av 

hensyn til beredskap, pasientsikkerhet og oppfølging 

av pasientene. 

3. ANdre AkTiViTeTer/SAker

3.1 Møte 
På grunn av pandemien ble årsmøtet utsatt til 

5.11.2020 på Thons hotell i Sandvika Bærum sykehus. 

Temamøtet ble avlyst. 

VBS hadde ett møte med den nye direktøren Trine 

Olsen hvor hun orienterte om sykehuset, sine planer 

og pandemi-situasjonen. 

3.2 Flygelet «vårt» brukes 

Fra mars 2020 ble konsertene avlyst.

3.3 Sykehusvertene 

Den populære ordningen med sykehusvertene ble 

også innstilt pga pandemien.

3.4 Medlemmer 
31.12.20 var antall registrerte medlemmer 2755.  

I tillegg var det 17 organisasjoner/foreninger og 2 

æresmedlemmer. 159 medlemmer er utmeldt/slettet 

siste år. 54 nye medlemmer er innmeldt i 2020. 

Frafallet skyldes dødsfall, utmeldelser grunnet høy 

alder/flytting og på grunn av ubetalt kontingent. 

Tallene her er basert på antall enkeltmedlemmer og 

at familiemedlemmer i gjennomsnitt inkluderer to 

personer pr. husstand.

3.5 Medlemsverving  
Rekruttering av nye medlemmer har høy 

prioritet. Dette arbeidet ble sterkt hemmet av 

Coronapandemien.

3.6 VBS-Nytt  
VBS-Nytt har vært utgitt tre ganger i 2019. Disse 

finnes på vår hjemmeside www.vabs.no og på vår 

Facebook-side.

4 redegjørelSe FOr årSregNSkAPeT 

4.1 Inntekter 
Inntektene består i hovedsak av kontingenter, minne- 

gaver i forbindelse med bisettelser (kr. 57.154,-), 

kr.143.000.- fra Seniorsenteret Skui i forbindelse med 

senterets nedleggelse, Kr. 250.000,- fra anonym giver, 

og gaver fra foreninger og medlemmer (kr. 24.394,-),  

refusjon av moms (kr. 32.052,-), samt renter av vår 

kapital. 

4.2 Driftskostnadene 

Av de største postene nevnes VBS-Nytt kr.143.950. -, 

og kostnader i forbindelse med etablering og drift av 

styreplattformen StyreWeb, kr. 62540.-. Den omfatter 
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bl.a. WEB-side, regnskap, medlemsregister og 

elektronisk arkiv. Innhenting av medlemmenes e-post-

adresse og tlf.nr. ble gjort gjennom VBS-Nytt, noe 

som medførte at purring på forfalte kontingentkrav 

kr. 50.900. - denne gangen ikke kunne vedlegges 

VBS-Nytt. Kontingentkravet er ført i regnskapet som 

Tap på fordringer. 

Styrehonorar utbetales ikke. 

4.3 Kurs til ansatte på Bærum sykehus 

VBS har i 2020 bidratt med kr.46.875. - til helsefaglig 

kurs for helsepersonell. På grunn av pandemien er 

denne posten mindre enn budsjettert. Det avkreves 

kursrapport. 

4.4 Annen støtte og bidrag til Bærum sykehus 

I 2020 har VBS bevilget kr.1.024.430. -. som 

økonomisk støtte til Bærum sykehus

Av de største postene nevnes: 

– Cella Vision blodanalyseapparat kr. 700.000,- 

– Programvare til analyse av bentetthet kr. 120.000,- 

– Spesial rullestoler til GSR kr. 60.000,- 

– Møbler til medisinsk poliklinikk kr. 58.491,-

Søknadene blir prioritert i samarbeid med sykehusets 

ledelse. Beløpene blir utbetalt når anskaffelsen er 

dokumentert. Hvis anskaffelsen blir gjort året etter 

bevilgningsåret, blir beløpet avsatt i regnskapet jfr. 

«Avsetning for forpliktelser» i regnskapets balanse.

Sandvika mai 2021

John Kjekshus, leder Per Hofseth Kjell Pettersson

Ottar Schlytter Ingrid Nybo Geir Schjetne

Wenche Ottmann Per Anders Owren

Vi takker for gave gitt til minne om

Finn Ottem  |  Jan Snorre Sandstedt

Odd John Dahlen  |  Ruth Hennum  |  Egil Ousdal

Erik Kristian Ebbestad
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reSulTaTreGnSkaP 2020

Venner	av	Bærum	Sykehus Resultat	2020

Inntekter Beløp	2020 Beløp	2019 Budsjett	2020
Medlemskontingent -662	200												 -716	700										 -670	000												
Momskompensasjon -32	052														 -33	650												 -30	000															
Gaver	og	donasjoner -474	548												 -138	621										 -110	000												
Sum	inntekter -1	168	800									 -888	971										 -810	000												

Driftskostnader
Møtekostnader 17	700																 38	936													 36	000																
Blomster/gaver 14	375																 3	684															 4	000																		
Kontorrekvisita 9	564																		 4	386															 5	000																		
Porto 2	147																		 1	602															 2	000																		
Telekostnader 1	548																		 4	619															 2	000																		
Kurs	og	reisekostnader 165																					 15	200													 500																					
Bankgebyrer 6	094																		 6	678															 7	000																		
Aviser/annonser 886																					 11	296													 3	500																		
Regnskap	+	StyreWeb 62	540																 2	185															 52	200																
Tap	på	fordringer		1) 50	900																 111	794											 30	000																
VBS-Nytt 143	958													 135	588											 130	000														
Brosjyrer/markedsføring -																										 25	788													 5	000																		
Nettsiden -																										 1	825															 -																											
Sum	driftskostnader 309	877													 363	581											 277	200														

Kurs	og	bidrag	til	Bærum	sykehus
Kurs	til	personell	Bærum	sykehus 46	875																 244	916											 250	000														
Bidrag	til	Bærum	sykehus		 1	024	431										 397	656											 535	000														
Sum	kurs	og	bidrag	til	Bærum	sykehus 1	071	306										 642	572											 785	000														

ORDINÆRT	RESULTAT 212	382													 117	181											 252	200														

Finansinntekter
Renter -52	487														 -66	845												 -75	000															
Sum	finansinntekter -52	487														 -66	845												 -75	000															

ÅRSRESULTAT 159	895													 50	336													 177	200														

Anvendelse	av	årsresultat
Overført	egenkapital 159	895 50	336
SUM	DISPONERT 159	895 50	336
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BalanSe 2020

Kortsiktige fordringer

Sum eiendeler

Egenkapital

Sum egenkapital

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld og egenkapital

Eiendeler
Kortsiktige fordringer

Sum eiendeler

Egenkapital

Sum egenkapital

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld og egenkapital

EiendelerKortsiktige fordringer

Sum eiendeler

Egenkapital

Sum egenkapital

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld og egenkapital

Eiendeler
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reVISorS BereTnInG

SAk 4 FASTSeTTelSe AV kONTiNgeNT
Styret foreslår at kontingenten blir uendret i 2022.

forslag til vedtak:
enkeltmedlemmer  kr.   250,-
familiemedlemsskap  kr.   400,-
foreninger/bedrifter  kr. 1500,-

SAk 5 VedTekTer
Styret foreslår ingen endring av vedtektene.

SAk 6 VAlg
Styret
Ifølge 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:
Wenche ottmann (2019),  Ingrid nybo (2019) ønsker 
ikke  gjenvalg,  kjell  Georg  Pettersson  (2019)  ønsker 
ikke  gjenvalg,  Geir  Schjetne  (2013),  ottar  Schlytter 
(2019) ønsker ikke gjenvalg.
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 line løyning som revisor.

Forslag til valgkomite:
ragnar lien (gjenvalg)
Tor Chr. Bakken (gjenvalg)
Per anders owren (nytt medlem)

alle er forespurt og har sagt seg villig.

noTer TIl InnkallInG
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ProTokoll fra ÅrSMøTe 2020

Årsmøtet ble holdt på Thon Hotel Oslofjord 5. november 2020. Dette var det 
utsatte årsmøtet som skulle vært avholdt 26. mars, men som ble utsatt på 
grunn av Covid-19. 

13 medlemmer var til stede. 

Styreleder John Kjekshus ønsket velkommen 

og fortalte litt om BS og positive 

vedlikeholdsprosjekter. Likeså om VBS' 

kommende arbeidsoppgaver. 

Per Anders Owren ble valgt til møteleder.

1. kONSTiTueriNg AV årSMøTeT 
lnnkalling og dagsorden ble godkjent. 

Per Hofseth ble valgt som referent.  

Sandy Lunøe ble valgt til å skrive under 

referatet.

2. årSBereTNiNg 2019 
lngen spørsmål til årsberetningen.  

Vedtak: årsberetningen ble godkjent.

3. regNSkAP Og reViSjONSBereTNiNg 
    2019 
lngen spørsmål til regnskapet.  

Vedtak: Regnskapet ble godkjent og revisors 

beretning ble tatt til etterretning.

4. FASTSeTTelSe AV kONTiNgeNT FOr 
    2021 
Det forelå ikke forslag om å øke kontingenten. 

Vedtak: Kontingenten for 2021 blir uendret.

5. VedTekTer FOr VBS 
Det forelå ikke forslag om endring av 

vedtektene.  

Vedtak: Vedtektene blir uendret.

6. VAlg 

Styret: lflg. Vedtektene velges leder for ett 

år av gangen. Styremedlemmene velges for 

to år, men kan unntaksvis velges for et år av 

gangen.

Valgkomiteen ved Ragnar Lien la frem 

komiteens innstilling og ledet valget av styret. 

Det skal velges styreleder og 3 styremedlemmer. 

Vedtak: Styreleder: John Karsten Kjekshus, 

Bærum (leder siden 2010), gjenvalgt for 1 år. 

Styremedlemmer: Per Hofseth, Asker (medlem 

siden 2010) ønsket ikke gjenvalg. 

Per Anders Owren, Asker (medlem siden 

2016) ønsket ikke gjenvalg.  

lngrid Nybo, Bærum, Wenche Ottmann, Asker, 

Kjell Georg Pettersson, Bærum, Geir Schjetne, 

Bærum, Ottar Schlytter, Asker, ble gjenvalgt. 

Nye styremedlemmer: Per Christiansen, Asker, 

Frode Geitvik Bærum, Harald Sævareid, 

Bærum.  

lfølge vedtektene skal styret bestå av 8-10 

medlemmer. Styret fortsetter altså med 9 

medlemmer.

Revisor: Victor H. Wilson ønsket ikke gienvalg. 

Vedtak: Line Løyning ble valgt som ny revisor 

fra 2011.

Valgkomité: Valgkomiteens medlemmer 

velges for et år av gangen. Styrets forslag til 

ny valgkomite var fremlagt i sakspapirene. 

Vedtak: Ragnar Lien, gjenvalg. Tor Christian 

Bakken, gjenvalg. Per Anders Owren (ny)

Nesbru 7. November 2020

 Per Hofseth Sandy Luriøe 
 Referent Underskriver
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VBS TAKKER

ÅrSMøTe-uSIkkerheT

årsmøtet for Venner av Bærum sykehus 2021 skulle etter planen avholdes i 
mars. Men som så mye annet som må avlyses i disse dager så har vi nå i stedet 
siktet oss inn mot 27. mai. 

Det gjelder for både årsmøte og temamøte. Som vel de fleste så håper vi at ting 
er mer normalisert innen den tid.

Men sikre kan vi ikke være når VBS-Nytt går i trykken. Så følg med på hjemme-
siden vår vabs.no eller annonse i budstikka for nærmere angivelse av tid og sted!

Per Hofseth

Per Hofseth har vært i styret 
i 10 år og blant annet vært 
redaktør for VBS-Nytt og 
ansvarlig for vår innsats på 
Sandvika Byfest. Har også 
vært en aktiv bidragsyter i 
mange andre sammenhenger. 

Tusen takk for innsatsen Per!

Inger Kr. Halvorsen

Kjent som Tullik. Hun har 
bidratt i en årrekke som 
styremedlem. Tullik har vært 
redaktør og ansvarlig for 
medlemsregister og  
regnskap. Hun er også 
æresmedlem av VBS.  

Tusen takk for stor innsats!
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iNTeNSiV 
flott elektrisk hvile-/trenestol med 
regulerbar rygg og fotskammel. 

GAVER GITT TIL 
BæRUM SyKEHUS 
AV VBS I 2020

gSr 
rullestoler og elektrisk prekestoler

iNFekSjONSAVdeliNgeN 
Vektstol. Viktig ved innkomst og videre i 
behandling og ernæring. 
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dAgkirurgeN 
3 stk radioer

kreFTSekSjONeN 
Møbler og julestjerner

OrTOPediSk POlikliNikk, 2 eTg.: 
I oktober 2020 ble Bærum Sykehus tildelt midler 
fra VBS for kjøp av "lunar Sarcopenia software" 
program til sykehusets dXa maskin. Softwaren 
gir mulighet til å analysere muskelkvalitet og 
-kvantitet, samt stille diagnosen Sarkopeni 
(muskelsvinn). dette har gitt dXa maskinen et 
bredere bruksområde. Inntil nå har maskinen 
hovedsakelig vært brukt til å måle bentetthet. 
Sarkopeni-programmet skal i første omgang 
brukes til forskning, men vil på sikt komme den 
store gruppen av eldre pasienter som behandles 
ved Bærum Sykehus til gode.

MediSiNSk POlikliNikk 
Behagelige stoler i fornuftig materiale, for 
rengjøring og desinfeksjon.

kreFTSekSjONeN 
Juledekor

MediSiNSk POlikliNikk 
Stoler. Poliklinikken har økt antall pasient-
undersøkelser, og dermed også behov for flere 
sitteplasser.
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VENNER AV BæRUM SyKEHUS BIDRAR 
MED KR. 700.000 TIL CELLAVISION

Apparatet bidrar til raskere og utvidet analyse  
av blodet – når dette er påkrevet

Avdelingssjef Trude Steinsvik som leder Avdeling for laboratoriemedisin ved Bærum 
sykehus er svært takknemlig for at VBS har bevilget støtte til å anskaffe instrument  
med CellaVision. 
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Dette instrumentet kobles til hematologianalyse-

instrumentene, lager blodutstryk automatisk, og 

er i tillegg et digitalt bildesystem som vurderer 

cellemorfologien i blodutstryket. Det aktuelle 

blodutstryket vurderes maskinelt mot et celleatlas 

(kunstig intelligens) og tolker cellemorfologien. 

Alternativet er vurdering i mikroskop, som er det 

som gjøres i dag. CellaVision reduserer således 

det manuelle arbeidet med å lage utstryk som 

bioingeniørene gjør i dag. Det reduserer også 

arbeidet med tolkning av utstrykene som i dag gjøres 

av bioingeniører, laboratorieleger og hematologer. 

Manuell vurdering er fortsatt nødvendig, men arbeidet 

reduseres. Med CellaVision gjøres dette fra egen pc 

og med beslutningsstøtte. Maskinelt vil også langt 

flere celler bli vurdert enn man kan gjøre manuelt, 

slik at kvaliteten kan øke. Utstrykene vil også bli laget 

raskere, slik at kvaliteten blir bedre og svartiden går 

ned. Det er velegnet til opplæring. 

Utstyret kan også brukes til morfologisk diagnostikk 

av andre kroppsvæsker. De digitale bildene kan 

lagres i DIPS, og når det IKT-tekniske er på plass kan 

bioingeniørene, laboratorielegene og hematologene 

ved Bærum sykehus bistå i tolkning av bilder tatt ved 

de andre sykehusene i Vestre Viken.

Innføring av CellaVision ledes av fagbioingeniør 

Mette Ekfelt Johansen, som har en mastergrad 

innen hematologi. Etter planen forventes det at 

instrumentet kan settes i rutinedrift i april..

MeTTe ekFelT jOhANSeN, avdeling for laboratoriemedisin



returadresse: VBS - Venner av Bærum Sykehus, Grorudhaugen 3 B, 1353 Bærums Verk

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 250,-

Familiemedlemskap kr 400,-
Foreninger/bedrifter/org. kr 1.500,-

  

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

Sendes:  
Medlemsregisteret Venner av Bærum Sykehus,

Grorudhaugen 3 B, 1353 Bærums Verk. 
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
Vi TreNger diN hjelP
Gode venner av Bærum Sykehus. Takket være dere  

(dere er rundt 2700), testamentariske gaver og noen 

bedrifter så kan vi gjøre en innsats for vårt sykehus.  

I denne utgaven av VBS-Nytt har vi en liten kavalkade 

over våre bidrag i 2020. De teller og det nytter.

Men det er rundt 200 000 som sokner til sykehuset 

vårt, et sykehus som leverer. Da er det jo ikke så 

imponerende med 2700 medlemmer. Misforstå meg 

rett, dere 2700 er 2700 bedre enn null. Men vi i VBS 

må skjerpe oss for at flere slutter opp om oss.  

Og det er da også planen. Etter pandemien er det 

en del ting vi trolig kan gjøre igjen. For eksempel 

Byfesten i Sandvika.

Men våre viktigste bidragsytere vil alltid være  

dere. Og hva om dere verver noen? En hver.  

Et familiemedlem? En venn ? En god nabo?  

En kollega? Jeg er sikker på at det er  

mange der ute i Asker og Bærum  

som knapt vet om oss men som vil  

ønske å støtte lokalsykehuset sitt.  

Håper jeg har rett.  

We want you!!

VISjON  

Bevare og styrke Bærum sykehus som et  

nasjonalt ledende sykehus med akutt- og 

spesialfunksjoner.

VErDIEr  

Respekt – Mot – Bry seg – Handlekraft

MÅl  

1. Være en politisk uavhengig interessegruppe 

 for pasienter og pårørende ved Bærum 

 sykehus

2. Være en aktiv pådriver og opinionsleder 

 overfor lokale, regionale og nasjonale helse- 

 myndigheter for å styrke Bærum sykehus

3. Bidra til at Bærum sykehus sikres tilstrekkelige 

 ressurser til vedlikehold og utvikling av 

  sykehusets bygninger og utstyr, og videre- 

 utvikle et godt faglig medisinsk miljø for å  

 levere helsetjenester av høy kvalitet

4. Sikre faglig stedlig ledelse på alle avdelinger  

 på Bærum sykehus

5. Bidra til å styrke Bærum sykehus omdømme  

 og rolle

6. Initiere og støtte omsorgs- og trivselstiltak for 

 pasienter og pårørende ved Bærum sykehus

7. Skaffe midler, primært til pasientrettede tiltak 

 og kompetanseheving for ansatte ved Bærum 

 sykehus

8. I spesielle tilfelle bidra til anskaffelse av 

 medisinsk og teknisk utstyr

9. Aktiv informasjon til medlemmer av Venner  

 av Bærum sykehus 

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

Venner aV BæruM SykehuS


