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Parkeringsplassen på Bærum sykehus er til bekymring. For få ledige plasser. Parkerings-
automatene er plunder og heft. Daglig skrives det ut for mange parkeringsbøter. 

Årsakene er mange: Sykehuset har ca. 620 parkerings-
plasser, men det er mange som har daglig gjøremål 
på sykehuset. Ansatte har behov for parkeringsplass 
fordi offentlig transport til sykehuset ikke er av de aller 
enkleste og mange bor utenfor Bærum. Å begrense 
tilgangen for ansatte til fordel for pasientene er en dårlig 
ide, vi ønsker motiverte ansatte som setter pasientene 
i sentrum. Parkeringsplassen benyttes av pasienter og 
pårørende til sykehuset og til den kommunale Asker og 
Bærum legevakt. Finner man en plass, er innsjekking 
på parkeringsautomatene en utfordring. Noen ganger 
virker de ikke - angivelig pga. høyspentledningene som 
går over området - andre ganger får man ikke dokumen- 
tasjon for betalt parkeringsavgift. Man blir ikke trodd 
selv med utskrift fra banken for betalt avgift. Tidligere 
kunne man betale for 8 timer når man skulle til langvarig 
behandling på kreftavdelingen. Dette ble endret til 
maks 5 timer, angivelig fordi det skulle være likt i hele 
Vestre Viken Helseforetak. 

Tidsbegrensningen skulle også forhindre at Oslopendlere 
opptok plassene. Resultatet er bøter for pasienter 
dersom man ikke får hjelp av sykepleiere til å ringe 
opp til parkeringsselskapet og utvide parkeringstiden. 
Dette skulle travle sykepleiere slippe å bry seg med.  
Parkeringsautomatene er vanskelige å bruke for eldre 
svaksynte, særlig i sollys. Det tar tid å forsøke å få 
betalt og stor frustrasjon for enkelte når de ikke får 
billett. Dette er problematisk når man har hastebesøk 
til Legevakten.  Et sikkert velment forslag er å laste ned 
appen til Easy-park for å få hjelp til å betale. Storparten 
av dem som benytter parkeringsplassen er eldre som 
føler seg usikre på fremgangsmåten. Dessuten skal Easy- 
park ha betalt for tjenesten. Dessuten blir det forvirring 
når parkeringsselskapet som drifter automatene og 
innkreving av gebyr og bøter heter Aimo Park og 

befinner seg i Japan. Ikke særlig betryggende for oss 
brukere. Så lenge selskapet kan kreve kr. 600 i bot for 
overtredelse er det lite trolig at man ønsker å legge 
om systemet. Det anslås at det utstedes ca. 50 bøter 
a kr. 600 daglig på parkeringsplassen utenfor syke- 
huset. Dette blir kr. 30 000 hver dag. I tillegg betales 
det kr. 22 for hver times parkering. På en dag håves det 
inn inntil ca. kr. 120 000. I løpet av året dreier det seg 
om 25 millioner kroner. En del av dette går tilbake 
til Vestre Viken Helseforetak. Hvor mye er en avtale-
hemmelighet. Selskapet som krever inn avgiften har 
ingen utgifter til vedlikehold og snørydding av parker-
ingsplassen. Vestre Viken Helseforetak går med under- 
skudd på dagens ordning. Når dette kommer i tillegg 
til at pasientene ikke er fornøyde, forventer Vennefore-
ningen derfor nye løsninger. 

Autopass: De aller fleste av oss har i dag Autopass-
brikke i frontvinduet med en teknologi som tillater 
kjøring gjennom vegbommer og med ferger. Avgiften 
belastes direkte til vår bankkonto. Venneforeningen 
krever nå at Vestre Viken Helseforetak forlanger at 
denne teknologi skal brukes av det parkeringsselskapet 
som vil vinne anbudskonkurransen. Det er pasienten 
som skal være i sentrum ikke parkeringsselskapet.

Parkeringshus: Venneforeningen ber også om at det 
utarbeides planer for et parkeringshus i det ledige om- 
rådet nord for dagens Legevakt. Vi oppfordrer ord- 
førerne i Asker og Bærum om å få dette gjennomført. 
De har i dag ingen utgifter til parkeringsplassen selv 
om det er besøkende til den kommunale legevakten 
som er storforbrukere.

helikopterplassen er ubrukelig til helikopter pga. høy-
spentledningene over plassen. Drosjeplassen kan derfor 
flyttes til «helikopterplassen». Dermed kan dagens 
drosjeoppstillingsplass frigjøres til pasientparkering.  
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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

ny DaTO fOr 
årsMøTe OG 
TeMaMøTe 2021:

Torsdag 2. september 
2021

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

VelkOMMeN!

beklageligvis forsvant ikke Covid-19 så 
raskt som det virket da vi ga ut nr. 1 av 
vbs-nytt. 

vi fortalte her på side 3 i dette bladet at 
årsmøtet og Temamøtet ville bli avholdt 
27. mai. som alle har forstått, er begge 
møtene utsatt til 2. september. På det 
tidspunktet er enda flere vaksinerte, 
og den varme sommeren har gjort det 
vanskelig for bakteriene å formere seg.

Det er en glede å kunne fortelle at alle 
foredragsholdere til Temamøtet har sagt 
ja til å delta som planlagt. årsmøtet 
vil bli gjennomført som planlagt i 
innkallingen.

NYTT STYRE I VBS 2021

John Kjekshus, leder frode Geitvik Ingrid nybo Ottar schlytter Geir schjetne

Wenche Ottmann Kjell Georg Pettersson harald sævareid Per Christiansen
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Siste året ved Bærum sykehus har vært preget av 
en krevende pandemisituasjon med tidvis nokså høy 

Covid-smitte i lokalbefolkningen og i nabokommuner. 

Pandemiens varighet og påvirkning av hele 

samfunnet nasjonalt og internasjonalt har utfordret 

oss i helsetjenesten til å måtte tenke annerledes enn 

akutt beredskapstilnærming. Manglende kunnskap 

om viruset, usikre leveranser av medisinsk utstyr 

og forbruksmateriell, samt kontinuerlig endring av 

karanteneregler er noen av de vesentlige faktorene 

som har påvirket vår planleggingshorisont. Vi har 

planlagt, øvd, re-planlagt og justert ulike tiltak 

kontinuerlig i takt med FHI-anbefalinger og i takt 

med en bevegelig Covid-prognose. Jeg er skikkelig 

stolt av at vi ved Bærum sykehus har håndtert denne 

krevende perioden svært godt. Om lag 50% av alle 

innlagte Covid-pasienter i Vestre Viken HF har vært 

innlagt ved Bærum sykehus. Det har i noen uker fra 

midten av mars til starten av mai, medført behov 

for overgang fra grønn til gul beredskap. I denne 

perioden tok vi ned kirurgisk aktivitet for å frigjøre 

eget helsepersonell til andre oppgaver ved vår 

intensivseksjon. Vår infeksjonssengepost har til tider 

vært fylt helt opp av Covid-pasienter. Vi har flyttet 

sengeposter og åpnet nye for å frigjøre sengeplasser 

til Covid-pasienter. I den mest travle perioden har 

vi redusert noe poliklinisk aktivitet for å muliggjøre 

opprettelse av ekstra Covid-sengeplasser. 

Våre dyktige medarbeidere ved Bærum sykehus 

har hjulpet hverandre i denne perioden på tvers 

av seksjoner og avdelinger. Når presset økte på i 

regionen, hjalp vi hverandre på tvers av sykehus 

i Vestre Viken Helseforetak og i Helse Sør-Øst. 

Vi ved Bærum sykehus hjalp Ahus og OUS med 

intensivpasienter når de hadde behov for det. Og 

når presset ved intensivseksjonen økte ytterligere 

hos oss, fikk vi hjelp av Kongsberg og Ringerike. 

I tillegg strakte det seg ut hjelpsomme hender 

fra andre sykehus som Martine Hansen Hospital, 

Sykehuset Levanger i Helse Nord Trøndelag og fra 

Universitetssykehuset Nord Norge i Helse Nord. Det 

er jeg og ledergruppen min svært takknemlig for. 

Vi i klinikkledelsen opplever at våre ansatte og 
ledere har en solid evne til å mobilisere når vi 

trenger det og en sterk vilje til å stå sammen overfor 

store utfordringer. Vi har hatt regelmessig tett 

dialog om pandemisituasjonen med ledere, ansatte, 

tillitsvalgte, verneombud og samarbeidspartnere, 

både lokalt ved Bærum sykehus, men også i 

foretaksledelsen i Vestre Viken HF. Da vi fikk 

nyheten om leveranser av vaksinedoser rigget 

klinikkstaben, i samarbeid med ledere og ansatte, et 

vaksinasjonssystem ved Bærum sykehus i rekordfart.  

Rask vaksinering av våre ansatte har vært et viktig 

bidrag for å trygge vår leveranse av helsetjenester 

når viruset muterte til mer smittsomme varianter. På 

den akademiske fronten har våre forskere markert 

seg nasjonalt og internasjonalt med gode relevante 

Covid publikasjoner som har vært hyppig sitert og 

lest. Covid har virkelig tydeliggjort betydningen av 

forskning. Våre forskeres publikasjoner har bidratt til 

å justere vår kliniske praksis og til å gi svar på viktige 

spørsmål i et høyt tempo. Jeg er skikkelig stolt og 

takknemlig for at vi har løst dette så godt sammen!

Fra andre uken i mai har vi ved Bærum sykehus 
vært tilbake med full kirurgisk aktivitet ved 

sentraloperasjonen vår. Poliklinisk aktivitet tok vi opp 

igjen enda tidligere og har i løpet av året like høy 

aktivitet der som vanlige år. I forhold til dagkirurgisk 

aktivitet har vi fått til enda mer enn tidligere år, til 

tross for Covid. Ved Fødeseksjonen har vi hatt mange 

flere fødsler enn vi vanligvis har på denne tiden.  

Oppsummert har vi hatt mindre nedtrekk av aktivitet 

enn øvrige sykehus i Helse Sør Øst, selv om vi har 

hatt mange innlagte Covid-pasienter. Samtidig har 

vi klart å unngå smitteutbrudd på sykehuset, blant 

personalet eller pasienter. På den måten har vi klart 

å opprettholde et godt tilbud, både til pasienter med 

og uten Covid i en svært krevende tid. 

Samtidig har vi jobbet med å utvikle nye tjenester 
ved sykehuset. Vi har fått på plass en storvolum-

lab på mikrobiologen som tar unna Covid PCR-

analyser med større kapasitet. Vi har gitt flere digitale 

HVA ER JEg SKIKKELIg 
STOLT AV I DETTE 
PANDEMIÅRET?
Klinikkdirektør ved Bærum sykehus   
Trine Olsen
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tjenester. I tillegg har vi etablert en ny seksjon for 

forebyggende medisin som gir et etterlengtet tilbud 

til barn, unge og voksne som strever med fedme og 

livsstilssykdommer. Her har vi jobbet med mange ulike 

prosesser som etablering av seksjonen, rekruttert 

inn et tverrfaglig behandlingsteam, jobbet med 

opplæring, bygd om lokaler, utviklet pasientforløp og 

arrangert mange ulike møter med samarbeidsenheter 

og interessenter. 

Seksjonen har allerede tatt imot mange barn, unge 

og voksne og er godt i gang med arbeidet sitt. Jeg er 

stolt og glad for at vi kan tilby barn, unge og voksne 

som strever med fedme og livsstilssykdommer i 

hele Vestre Viken et godt helsetilbud. I tillegg er jeg 

svært fornøyd med at vi har startet å løfte arbeidet 

med forebyggende medisin sammen med våre 

samarbeidspartnere i kommunene. Dette er virkelig 

et skritt i riktig retning i forhold til bærekraftig helse. 

Og denne reisen har vi startet sammen midt i en 

pandemi! 

det er mye å være stolt over som klinikkdirektør ved 
Bærum sykehus.

Beste hilsen, Trine

Følgende pressemelding er sendt ut fra Vestre Viken HF midt i juni i år. Dette blir 
gradvis gjennomført også for alle lesere av VBS-Nytt. redaksjonen mener derfor at 
det er viktig at våre lesere får informasjon om hva som kan forventes:

Pasientene vil med dette få 
innkallingsbrev og andre brev fra 
sykehuset på helsenorge.no
Pasienter som ikke bruker helsenorge.no vil få 

brevet i sin digitale postkasse eller som vanlig 

post, dersom de har valgt å reservere seg mot 

digital kommunikasjon. 

- På denne måten får pasientene mulighet til å 
motta brevet digitalt med en gang det er sendt,  
og slipper å vente til det kommer i posten som i 
dag. Tjenesten forenkler pasientenes kontakt med 
oss, sier lokal prosjektleder Tonje Tovmo.  
Digitale brev er et tilbud til de som ønsker det og 
er digitalt aktive. Pasienter som har reservert seg 
mot å være digitalt aktive, får brevet sendt som 
vanlig post, sier hun.

Pasientene forventer digitale løsninger
Thomas S. M Blancaflor er pasientenes 

representant i prosjektet Digital utsending av brev, 

og han ser frem til tjenesten som nå lanseres. 

- Det er forventninger om at vi samhandler 
digitalt på samme måte i helsevesenet som 
ellers i samfunnet. Det er derfor veldig viktig at 
sykehusene øker pasientenes tilgang til digital 
informasjon. Fordelen med digital dialog er at vi får 
raskere kommunikasjon, sier Sebastian.

Slik er tjenesten
Sykehuset sender digitale innkallingsbrev og 

andre brev til deg som pasient fra den elektroniske 

pasientjournalen. I stedet for å skrive ut brevet og 

sende i posten kan helsepersonell nå velge å sende 

brevet digitalt. Du vil deretter motta brevet på 

helsenorge.no. Pasientene vil også kunne gjenfinne 

brevet i arkiv. Dersom du ikke har tatt i bruk 

helsenorge.no, men har opprettet en digital post-

kasse på Digipost eller e-Boks, vil du få brevet dit.

Barn under 16 år mottar ikke digital post. De vil 

motta brev slik som de gjør i dag.

Helsepersonell kan velge å sende brevet på papir 

dersom det er medisinske eller andre forhold som 

krever dette, til tross for at du har opprettet digital 

postkasse.

hva kan ikke sendes digitalt?
Brev med svarkonvolutter, blanketter, 

urinprøveglass og blodprøverekvisisjoner kan ikke 

sendes digitalt. Disse brevene vil du fremdeles 

motta som vanlig post.

Først ut
Den nye digitale tjenesten til pasientene er tatt i 

bruk ved flere andre helseforetak i Helse Sør-Øst 

og derfor kan pasienter som er blitt behandlet ved 

andre foretak i regionene allerede nå lese brevene 

sine på helsenorge.no. Etter planen innføres 

tjenesten for alle foretakene i regionen i løpet av 

2021.

Fakta
• Tjenesten er en del av den nasjonale helse- 

 portalen helsenorge.no som forvaltes av 

 Direktoratet for e-helse. 

• Digitale brev er et delprosjekt under Digitale  

 innbyggertjenester Helse Sør-Øst, et prosjekt 

 under Program for Regional klinisk løsning 

 (RKL) i Helse Sør-Øst. 

Digitale brev fra Vestre Viken tilgjengelig 
for pasienter på helsenorge.no
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PRESENTASJON AV  
MEDISINSK AVDELINg,  
BæRUM SYKEHUS

Av avdelingssjef Niels Kristian Thybo

Medisinsk avdeling karakteriseres ved: 
• Robuste fagmiljøer med høy kompetanse

• Har de siste mange år vært blant de medisinske 

 avdelinger i Norge med beste overlevelses data. 

• ISO-sertifisert avdeling med lang erfaring innen 

 kvalitetsarbeid

• Vektlegger god kommunikasjon og pasient- 

 tilfredshet

• Satser på utdanning av alle personalgrupper

• Stor forskningsaktivitet

• godt arbeidsmiljø

kompetent, effektiv og respektfull mottak 
av akutt syke pasienter
Medisinsk avdeling er uten sammenlikning den 

største avdeling på sykehuset og utgjør omtrent 50% 

av så vel aktivitet som antall ansatte. 95 % av alle 

innleggelser i avdelingen er akutte. Avdelingen har 

derfor over de senere år økt den akutt medisinske 

kompetanse i akuttmottaket og det er etablert 

en observasjonspost i umiddelbar nærhet til 

akuttmottaket. Juni 2020 ble akuttmottaket en del 

av medisinsk avdeling. Kompetent og respektfull 

håndtering ved første møte med pasienten er helt 

avgjørende for forløp og prognose..

effektiv pasientbehandling
Effektiv pasientbehandling er en funksjon av høy 

faglig kompetanse, rask og korrekt utredning 

samt velorganisert samhandling så vel internt som 

med primærhelsetjenesten. Vi jobber målrettet 

med disse funksjoner. I tillegg har vi fokus på god 

kommunikasjon. Mange ansatte sendes hvert år 

på 2 dagers kommunikasjonskurs. Avdelingen 

har stor og økende aktivitet innen poliklinikk- og 

dagbehandling hvilket øker tilgjengeligheten 

til spesialisthelsetjenesten. Vi har fokus på 

kvalitetsforbedring, nytenkning. 

I Medisinsk poliklinikk, gjennomgår vi rutiner 

og prosedyrer med fokus på "fremtidens 

poliklinikk”, hvor ventelister avskaffes til fordel 

for rask vurdering av henvisninger og direkte 

timetildeling. Tilbakemeldinger fra pasientene er 

viktig for oss med henblikk på vårt kontinuerlige 

forbedringsarbeid. Avdelingen har god dialog med 

Asker og Bærum kommuner for å sikre gode 

  pasientforløp og oppfølging.

Videreutvikle avdelingens kompetanse
Avdelingen har over en årrekke jobbet for å få 

samtlige indremedisinske spesialiteter representert. 

Det er nå på plass, og det er fokus på å videreutvikle 

og styrke de enkelte seksjoner til enda mer robuste 

fagmiljøer. 

Forskning
Avdelingen har tradisjonelt vært meget 

forskningsaktiv. Den nåværende forskningsavdeling 

ved Bærum Sykehus utgår fra Medisinsk avdeling og 

vi er fremdeles den største bidragsyter når det gjelder 

rekruttering til forskningsmiljøet. 

Det drives aktiv forskning innen hjerterytme 

Medisinsk	avdeling	Bærum	sykehus	
Niels	Kris6an	Thybo	

Avdelingssjef	

Cecilie	H.	Nordmo	
Seksjonsoverlege,	Generell		

indremedisinsk	seksjon	-	leger	

	
Else	Johanne	Rønning	

Seksjonsoverlege	
Infeksjonsseksjonen	-	leger	

Erik	H.	Engebretsen	
Seksjonsoverlege,	Seksjon	for	

	geriatri	,slag	og	rehabilitering	-	leger	

Svein	Oskar	Frigstad	
Seksjonsoverlege	

Medisinsk	poliklinikk	-	leger	

Sameer	Bhargava	
Seksjonsoverlege	
Kre=seksjon	-	leger	

Tove	Knudsen	
Avd.	sykeleier,	Generell	

	indremedisinsk	sengepost	
	

Trine	Merete	Saga	
Avd.	sykepleier,	Infeksjon	
Sengepost/poliklinikk		

Nadine	Probst	
Kst.	avd.	sykepleier,	Seksjon	for	geriatri,	

	slag	og	rehabilitering	-	Sengepost/poliklinikk	

BirgiKe	Eliza	Stoffel	
Avd.	sykepleier	

Medisinsk	poliklinikk	

Mali	Sølverud	
Kst.	avd.	sykepleier	
Kre=poliklinikken	

Kris6n	Hestad	Solheim	
Avd.	sykepleier	

Hjerte/Lunge	seksjonen	-	sengepost	

Gro	F.	Hvalryg	
Avd.	sykepleier	

Observasjonsposten	

S6ne	Beyer-Fjeld	
Avd.	sykepleier	
AkuEmoEak	

Guro	Storsul	
Seksjonsoverlege	

Hjerte/Lunge	seksjonen	-	leger	

Rolf	WhiRield	
Seksjonsoverlege	
Dagposten	-	leger	

Øystein	Husby	
Seksjonsoverlege,		

Seksjon	Leger	i	spesialisering	

Therese	Valebjørg	
Seksjonsoverlege,	

AkuEmedisinsk	seksjon,	leger	

Gro	Berit	Håland	
Avd.	sykepleier	

Dagposten/Dialysen	

Kris6n	Staib	
Avd.	sykepleier	

Seksjon	for	forebyggende	medisin	

Hilde	Abelvik	Osnes	
Seksjonsleder,	Seksjon	for	sosionomer,	

	ergoterapi	og	fysioterapi		
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forstyrrelser, slagbehandling, diabetes og mage-tarm 

sykdommer. Vi har vært pilot for Kreftregisteret sitt 

screening prosjekt for Colo-Rectal Cancer(CRC-

prosjektet). 

kvalitet
Medisinsk avdeling har vært ISO-sertifisert siden 2008 

og jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid. Det er 

en god meldekultur som uttrykk for en forståelse for 

avvikssystemets betydning i forhold til kontinuerlig 

forbedringsarbeid. Det er fokus på pasientsikkerhet 

i alle våre seksjoner og det jobbes med store og 

små forbedrings-prosjekter. Noen eksempler er 

«Forebygging av trykksår», «Klinisk farmasøyt i 

akuttmottaket», «CheckWare; et digitalt system for 

hjemme oppfølging av pasienter»

Systemer som sikrer faglig utvikling og 
oppdatering for de ansatte  
• Fagutviklingsdager er implementert i turnus for 

 sykepleiergruppen

• Kompetanseutvikling av overleger og Leger i  

 spesialisering

• Etter- og videreutdanning av sykepleiere,  

 fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og  

 annet helsepersonell

• Aktiv deltakelse fagspesifikke kurs og kongresser

• Alt dokumenteres i Kompetanseportalen

Avdelingen deltar i en rekke 
kvalitetsforbedringsprosjekter 

Bærum sykehus har vært pilot i Vestre Viken 

for innføring av elektronisk kurve som gir økt 

pasientsikkerhet i forhold til medikamenthåndtering, 

en svært stor kvalitets forbedring for våre pasienter.

Det skjer mye utvikling digitalt. I løpet av kort tid 

skal vi innføre digitale innkallings brev, og pasientene 

kan nå lese de vesentlige deler av sin journal på 

helsenorge.no .

Avdelingen består av 
følgende seksjoner:

infeksjonsmedisinsk seksjon
Her behandles pasienter med tuberkulose, blod- 

forgiftning, hjernehinnebetennelse, gastroenteritt

(diaré), lungebetennelse og andre infeksjons-

sykdommer som krever spesiell infeksjonsmedisinsk 

kompetanse eller isolering.  Seksjonen har håndtert 

hovedparten av Covid-19 pasientene som har vært 

innlagt på Bærum sykehus.

hjerte-/lungemedisinsk  sengepost med 
intermediærsenger
Hjerte-/lunge sengepost har 26 sengeplasser, av 

disse er det 6 intermediærsenger for pasienter 

som trenger ekstra oppfølging. Det utredes og 

behandles pasienter med hjerte- og lungesykdommer. 

Pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt eller hjerte-/ 

lungeoperasjoner blir behandlet ved seksjonen.

Observasjonspost
Observasjonsposten har 13 sengeplasser. Her får 

pasientene tilbud om rask avklaring og behandling 

av akutte tilstander som trenger observasjon og har 

forventet kort innleggelsestid i sykehuset. Jobber i 

tett samarbeid med akuttmottaket hva gjelder rask 

avklaring. 

SekSjONSOVerlege svein Oskar frigstad på et av våre moderne endoskopirom
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Medisinsk dagpost 
Tar daglig imot 10 - 12 pasienter. Dagposten tilbyr rask 

utredning og behandling av pasienter med medisinske 

sykdommer. Pasientene får samme tilgang til 

spesialfunksjonene i sykehuset som innlagte pasienter 

samtidig som de bor og sover hjemme. 

generell indremedisinsk sengepost
Har plass til 24 pasienter. Pasienter med 

endokrinologiske sykdommer, mage-/

tarmsykdommer, nyresykdommer samt 

blodsykdommer behandles her. Posten utreder 

og behandler også pasienter med generelle 

indremedisinske problemstillinger som ikke er 

klart seksjonstilknyttet. Seksjonen har fra 2012 

hatt ansvaret for de palliative pasienter på Bærum 

sykehus. Palliativt team tilknyttet seksjonen.

Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering 

Seksjonen videreutvikler sin kompetanse i geriatri 

som kompetansesenter i Vestre Viken og jobber 

tett opp mot primærhelsetjenesten. Seksjonen er 

tverrfaglig sammensatt og har plass til 24 pasienter 

på sengeposten. Det er tilknyttet nevrologer til 

seksjonen.

Akutt slagenhet tilbyr utredning, diagnostikk, 

behandling og tidlig rehabilitering til pasienter 

med akutt hjerneslag. Akutt geriatrisk enhet tilbyr 

utredning og behandling til eldre pasienter med 

funksjonssvikt med for eksempel fall eller forvirring 

der årsaken er kompleks eller uklar. Sengeposten 

behandler også pasienter med akutt svimmelhet, 

kramper, akutt hodepine og hjernesvulst.

geriatrisk poliklinikk og dagpost utreder og behandler 

personer med demens, men ønsker også å ha et 

tilbud til eldre med gangvansker og falltendens, 

mange medisiner eller med komplisert sykdomsbilde.

• Slagpoliklinikk – blant annet ultralydundersøkelse 

 av hjernens blodforsyning

• Hukommelsesklinikk – utredning av unge med  

 spørsmål om demens.

• Til seksjonen er det tilknyttet nevrologer som  

 har poliklinisk behandling av pasienter fra Asker 

 og Bærum og som tilser inneliggende pasienter  

 med nevrologiske problemstillinger.

Seksjon for kreftbehandling
Seksjonen består av en stor poliklinisk enhet som 

ivaretar cystostatika behandling av kreftpasienter. 

Det utføres ca. 9000 pasientkonsultasjoner årlig ved 

seksjonen. Seksjonen er i stadig vekst og har nylig 

flyttet inn i nye og tidssvarende lokaler. Seksjonen er 

en integrert del av medisinsk avdeling og er en viktig 

bidragsyter til kompetanseutveksling for avdelingens 

ansatte.

dialyse seksjonen 
Består av dialyse enhet og nyre poliklinikk. Dialysen er 

åpen mandag til lørdag på dagtid og 2 kvelder i uken. 

Poliklinikken utreder og behandler pasienter med 

nyresykdommer. Dialyseseksjonen utvider sitt 

polikliniske tilbud for befolkningen i Asker og Bærum 

og vil fra høsten 2021 i tillegg  også ha tilbud for 

hjemme dialyse (peritoneal dialyse).

SYkePleier hans Petter KrabsetSYkePleier anne line á Toftinir
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Seksjon for forebyggende medisin
Nyopprettet seksjon per 02.01.21. Seksjonen 

har til formål å utrede/behandle pasienter med 

helseskadelig overvekt og pasienter med metabolsk 

syndrom. Seksjonen behandler så vel voksne som 

barn (med faglig kompetanse fra Barneavdelingen i 

Drammen /gynekologisk avdeling på BS) og mottar 

pasienter fra hele Vestre Viken. Seksjonen jobber i tett 

samarbeid med primærhelsetjenesten.

Akutt medisinsk seksjon
Selvstendig legeseksjon fra 2020. Stadig utvikling. 

Nå ansatt 8 akuttmedisinske overleger i seksjonen 

med tilstedeværelse i akuttmottaket 08-22 hver 

dag (utvides til 24/7 fra årsskiftet 21/22). I tillegg 

til å ha det overordnede medisinskfaglige ansvaret 

i akuttmottaket har de ansvaret på medisinsk 

observasjons post og medisinsk overvåkning. 

Akuttmottaket
Seksjon ble underlagt medisinsk avdeling juni 2020. 

Akuttmottaket er ø-hjelpspasientens første møte 

med sykehuset. Pasienter kommer via fastlege, 

legevakt eller ambulansetjenesten. BS er godkjent 

traumesykehus og tar også imot pasienter som har 

vært utsatt for større ulykker.

SekSjON FOr FOreBYggeNde MediSiN foran f.v.: ernæringsfysiolog Mathilde skogeide, Overlege Irene 
boon Pedersen, seksjonsoverlege Maya bass.  bak f.v. sekretær Torill blomstervik, avdelingssykepleier 
Kristin staib

SiMuleriNgSØVelSe i akuttmottaket
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Det jobber sykepleiere, spesialsykepleiere og 

sekretærer i samarbeid med leger innen både medisin, 

kirurgi, ortopedi og gynekologi. Akuttmedisinske 

overleger er på vakt fra kl. 08 til 22 hver dag. 

Tverrfaglig personell fra akuttmottaket og anestesi-/

intensiv avdelingen samarbeider i nyopprettet 

«simuleringsteam». Med henblikk på å øke 

kompetansen på akuttsituasjoner.

Medisinsk poliklinikk 

Pasienter med hjerte-, lunge- og mage-/

tarmsykdommer utredes og behandles ved 

poliklinikken og det er oppfølgingstilbud til de 

pasientene som har behov.

Medisinsk poliklinikk jobber aktivt med å tilpasse 

sitt tilbud opp mot befolkningens forventninger og 

de politiske føringer. Fokus på jobbglidning mellom 

helsepersonell gruppene (for eksempel at sykepleiere 

læres opp til å utføre pacemaker kontroll, ultralyds 

undersøkelser av hjertet m.v.).

Seksjon for sosionomtjeneste, ergo - og 
fysioterapi
Sosionomer, ergoterapeuter og fysioterapeuter 

yter tjenester til alle avdelinger ved sykehuset. 

Logoped er tilknyttet seksjon for geriatri, slag og 

rehabilitering. Seksjonen etterstreber å inneha den 

kompetansen som sykehusets ulike avdelinger til 

enhver tid etterspør. Seksjonen drifter «Pusterommet» 

(aktivitetssenter for kreftpasienter). 

SiMuleriNgSØVelSe av brannskadet person, ass. avdelingssykepleier Marius Min soo svendsen
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Avdelingssjefens kommentar

Som det fremgår av ovenstående statusberetning for 

medisinsk avdeling, så har vi (og de øvrige avdelinger 

på Bærum sykehus) hatt en svært positiv utvikling 

over de senere årene.

Det er ingen tvil om, at etableringen av Vestre Viken i 

starten ble oppfattet som en trussel mot eksistensen 

av Bærum sykehus. Utviklingen har imidlertid gjort 

denne frykt til skamme. Tvert imot har Bærum 

sykehus forsterket sin posisjon. Vi har avviklet enkelte 

funksjoner, men vi har styrket våre sentrale funksjoner 

og har i tillegg fått nye og viktige funksjoner for så 

vel pasienter fra Asker og Bærum som fra hele Vestre 

Viken.

Samarbeidet med de øvrige somatiske klinikker 

er i stadig utvikling. Nylig har vi etablert et godt 

samarbeid mellom de gastromedisinske seksjoner 

seksjoner på Drammen og Bærum når det gjelder 

gastromedisinsk blødningsvakt. Vi har i tillegg 

etablert et samarbeid med Ringerike sykehus hva 

angår geriatrisk kompetanse og tettere samarbeid 

vedrørende kreftbehandling og blodsykdommer er 

planlagt.

Samarbeidet med KMD (Klinikk for Medisinsk 

Diagnostikk) fungerer forbilledlig, og vi planlegger nå 

etableringen av en 3. CT maskin som skal etableres 

i akuttmottaket i løpet av våren 2022. Et stort 

fremskritt som vil komplementere vår satsning på  

rask og kompetent mottak av våre pasienter.

Vi skal nå i tillegg modernisere 6 sengeposter og flere 

poliklinikker over de kommende 3 årene. 

Det er vanskelig å bevare pessimismen.

faKTa OM MeDIsInsK avDelInG

• Den største av seks avdelinger ved Bærum sykehus

• 460 ansatte fordelt på 20 seksjoner. Samlet budsjett ca. 450 millioner.

• Avdelingssjef: Niels Kristian Thybo

• Assisterende avdelingssjef: Anne Kanutte Kabbe

• Rådgiver kvalitet: Ane Berggrav-Sørensen

• Avdelingskonsulent: Eli Frivold

• Rådgiver legeressurser Tine Tangen Hemstad

• godkjent utdanningsinstitusjon for legespesialitetene indremedisin og  
 geriatri

• Samarbeider med Universitetet i Oslo og høyskoler om klinisk utdanning av  
 helsepersonell

• Fem sengeposter, flere poliklinikker samt dagpost og dialyse og kreftseksjon

• 10.300 innleggelser per år

• 48.000 polikliniske konsultasjoner per år

• Ca 140 pacemaker implantasjoner per år

• Stor forskningsaktivitet



returadresse: vbs - venner av bærum sykehus, søndre Gjettum 22, 1346 Gjettum

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,

Søndre gjettum 22, 1346 gjettum. 
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
Det diskuteres i mange ulike fora om 

høyspentmastene gjennom Bærum skal bli enda 

høyere, eller om de skal legges i bakken.  

Mye arbeid blir det uansett. 

Slik jeg har forstått det, er det bestemt at 

høyspentkablene skal legges i bakken så fort de 

krysser grensen inn til Oslo. Hvorfor det er forskjell  

på Oslo og Bærum i denne sammenhengen er 

uforståelig (dersom dette blir løsningen) for meg. 

Denne ledningen skal sørge for kraftforsyning for 

fremtiden. Det må være bedre økonomi å unngå 

båndlegging av så mye areal som høyspentmastene 

vil gjøre. En eventuell utbygging av Bærum sykehus 

vil bli vanskelig, og løsning på parkeringsproblemene 

rundt sykehuset blir enda fjernere. For ikke å snakke 

om mulig annen offentlig utbygging.

Legg høyspentmastene i bakken gjennom Bærum!!!

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


