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Byggingen av nytt sykehus i Drammen har startet. Venner av Bærum Sykehus synes det er bra 
at befolkningen i vestre Viken får et nytt sykehus. Det arbeid som er gjort i prosessen så langt, 
framstår som grundig og profesjonelt. Det vi er mer tvilende til, er holdbarheten på kapasitet og 
gevinstrealisering/effektivisering. 

Planlegging og bygging av nytt sykehus går fra idefase til 
konseptfase til prosjektfase og til slutt oppstart. Prosessen 
tar flere år og skal sikre samsvar mellom beslutninger og 
planforutsetninger, og gi en demokratisk forankring.
 Helse Sør- Øst RHF, som er byggherre, ga sin tilslutning 
til Forprosjektrapporten i 2019. Planprosessen hadde da 
pågått fra 2015 med formaliserte vedtak i 2016.
 Som for andre sykehusprosjekter baserer dette seg på 
framskrivningsmodeller og beregninger basert på kvalifi-
serte hypoteser.
 Mye vil endre seg underveis, og det er en utfordring å 
justere prosjektet i forhold til forutsetningene. Befolkningen 
endrer seg. Sykeligheten og behandlingsmetoder likeså. 
Medisinsktekniske utvikling og digitalisering påvirker fram- 
tiden. 
 I forprosjektrapporten er følgende funksjoner foreslått 
flyttet til Bærum sykehus:
• Endret område for lokalsykehusfunksjon: Om lag halv- 

parten av befolkningen i Røyken kommune.
• Nevrologi: Generell poliklinikk for lokalsykehusområdet 

for Bærum sykehus.
• Barne - og ungdomsavdelingen: Generell poliklinikk for 

lokalsykehusområdet for Bærum sykehus
• Mikrobiologi, farmakologi og medisinsk biokjemi: Areal-

reduksjon i Drammen på 300m2 til Bærum sykehus
Vi synes det er bra at dette er lagt til grunn som en plan- 
forutsetning.  
 Bærum sykehus er akuttsykehus og har også område- 
funksjoner i vestre Viken for følgende:
• Plastisk kirurgi 
• Fedmeoperasjoner
• Forebyggende medisin for barn, unge og voksne
• Aldersmedisinsk kompetansesenter 
 I den videre prosess med oppgave og funksjonsfordeling 
vil Bærum sykehus kunne bidra til effektivisering ved å bli 
tilført:
• Øyepoliklinikk. Injeksjonsbehandling er allerede besluttet 

utført ved Bærum sykehus.
• Robotkirurgi. Robot til Bærum sykehus vil bedre tilbudet 

og øke det kirurgiske tilbud ved Bærum sykehus. Flere 
lokalsykehus i Helse Sør-Øst etablerer nå tilbud innen 

robotkirurgi, mange har det allerede. For å fremme 
videre utvikling innen kirurgi og rekruttere framtidige 
kirurger er det viktig at Bærum sykehus får robotkirurgi.

Det er bra at Vestre Viken helseforetak i 2017 vedtok et ved- 
likeholdsprogram for Bærum-, Ringerike og Kongsberg 
sykehus slik at disse kan utnyttes i fremtiden. Prosjektet 
går over flere år og har en kostnadsramme på 1,6mrd. med 
669 mill. til Bærum sykehus. Som for nytt sykehus er dette 
prosjektet preget av stor risiko. Allerede i 2017 ble det 
påpekt at samlokalisering av barne – og ungdomspsykiatri 
på Bærum sykehus vil føre til at overskridelse av 
rammen. Prosjektet er i sin helhet forutsatt finansiert ved 
effektivisering av driften.
 
Nytt sykehus går i styringslinjen til Helse Sør-Øst RHF, mens 
investeringsprogrammet går til Vestre Viken helseforetak.  
Planforutsetninger i sykehusprosjektet henger sammen 
med bygningsmessige endringer, oppgraderinger og ved-
likehold i de andre sykehusene. Med to styringslinjer øker 
risikoen for pasienttilbudet.  
 Kostnadene for nytt sykehus i Drammen er anslått til 10,5 
mrd. Egenkapitalkravet (salg av eiendom og effektivisering) 
er anslått til 1,5 mrd.  Effektiviseringsgevinsten er beregnet 
til mellom 90 og 150 mill. Det legges til grunn en reduksjon 
på 178 årsverk. Videre kommer avbyråkratiserings og 
effektivitetsreformen fra regjeringen som i år er satt til 0,5 
% og til slutt effektiviseringen i investeringsprogrammet 
på 1,6 mrd. 
 Effektiviseringskravet vil berøre Bærum sykehus på 
samme måte som vedlikeholdsprogrammet. Dette vises i 
budsjettet for Bærum sykehus. 
 Spesialisthelsetjenesten har etter helsereformen vært 
gjennom et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid. 
Dette har vært både nyttig og nødvendig. Spørsmålet 
hvor langt effektiviseringen kan gå før det rammer 
pasienttilbudet.
 Vi tror ikke det lar seg gjøre å gjennomføre en så om- 
fattende effektivisering uten at pasienttilbudet på Bærum 
sykehus svekkes. Vestre Viken helseforetak må tilføres 
friske midler. 
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STYreT i VBS: 
Leder: Stig Grydeland 
Tlf.: xxx xx xxx 
xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.no

VAlgkOMiTe: 
Leder: Per Christiansen 
Tlf.: xxx xx xxx

STYreMeDleMMer: 
Wenche ottman 
Tlf.: 481 20 470 
wencheoandersen@yahoo.no

harald Sævareid 
Tlf.:  xxx xx xxx 
xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.no

Bente Stein Mathisen 
Tlf.: xxx xx xxx 
xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.no

Joar Nybo 
Tlf.: xxx xx xxx 
xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.no

Lise Bjarkli  
Tlf.: xxx xx xxx 
xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.no

Sonja Wiencke Welde 
Tlf.: xxx xx xxx 
xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.no

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

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

NyTT æreSMedLeM
I forbindelse med Temamøtet og Årsmøtet 
2. september ble John kjekshus utnevnt til 
æresmedlem i Venner av Bærum sykehus.

han kom inn i styret i mars 2010 og begynte 
som leder av foreningen med en gang. dette 
vervet har han hatt siden den gang, dette er 
følgelig 11 og et halvt år. ettersom foreningen er 
over 30 år, er det grunn til å tro at han er den 
leder som har fungert lengst.

Hans smittende entusiasme for BS, hans 
kontaktnett og lange erfaring som lege gjør at 
det har vært en glede å sitte i styret sammen 
med ham. dette fortalte tidligere styremedlem 
Per hofseth som på vegne av styret utnevnte 
John kjekshus til æresmedlem. foreningen har 
med dette i dag 3 æresmedlemmer.

Nytt StyRE I VBS 2021

På årsmøtet 2021 ble john kjekshus, etter å ha blitt æresmedlem, takket av som mangeårig leder mens Stig 
grydeland overtok stafettpinnen etter ham fra venstre: Per Christiansen, Wenche ottman, harald Sævareid, Bente 
Stein Mathisen, Stig Grydeland, Joar Nybo, Lise Bjarkli og Sonja Wiencke Welde.
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REFERAt FRA tEMAMØtE 
OM tRyGGHEt OG 
MEStRING I HVERDAGEN
Referent: Sonja Wiencke Welde

Temamøtet ble avholdt 2.september 2021 i auditoriet Bærum Sykehus og det var 30 
personer til stede. 

Styreleder john kjekshus ønsker velkommen.

Per Anders Owren ble valgt til ordstyrer.  

Anne Berit Fossberg, spesialrådgiver i Bærum 

Kommune og May Britt Blymke, ergoterapeut i 

Bærum Kommune fortalte om bakgrunnen for  

hvorfor det er behov for velfersteknologien og 

hjelpemidler. Blant annet er det et faktum at det blir 

stadig flere eldre og med det flere med hjelpebehov. 

Det vil også bli vanskelig å rekruttere nok personal til 

brukere med hjelpebehov. Bærum Kommune ønsker  

å være i forkant av utviklingen. 

Det ble vist forskjellige elektroniske hjelpemidler, 

digital trygghetsalarm, elektronisk dørlås og GPS 

tjeneste. Atri X er visningssenter og er lokalisert i 

Sandvika.  

Hjelpemidler kan en søke om gjennom Nav.  

Eksempler er scooter, rullestoler og hørsel og 

synshjelpemidler. Hjelpemidler for korttidsbruk kan  

en få på de lokale hjelpemiddelsentralene. Dersom  

en har spørsmål angående hjelpemidler kan en ringe 

67 50 88 00

eli Sofie Berg, rådgiver/helseinformatiker og lisa 
kristine hagen, rådgiver og helseinformatiker fra 

Asker Kommune holdt innlegg om Velferdsteknologi 

og hva en kan gjøre selv ?

Asker Kommune er nå en storkommune med 

95000 innbyggere. De vektlegger trygghet- og 

mestringsskapende teknologi. De fremhevet spesielt 

å sette seg inn i smarttelefonen og installere for 

eksempel appen 113 og Hvor er? løsning. Dette for å 

spore personer som har gått seg bort. Det krever at 

personen en søker på har godkjent denne løsningen. 

Alexander colle, seksjonsleder i Asker og Bærum 

brann og redning, snakket om forebyggende tiltak og 

spesielt risikoutsatte grupper. 

Komfyrvakt er pålagt installert i alle nye leiligheter. 

Han anbefalte alle som hadde en brannslange under 

kjøkkenbenken om å teste den iblant. Hvis den har 

stått urørt i mange år er den sannsynligvis defekt. 

Det bør være et brannslukningsapparat i hver etasje 

og helst en røykvarsler i hvert rom, i hvert fall i 

hver etasje. En kan levere inn bekymringsmelding 

på telefon 902 22 150 dersom det er forhold som 

Brannvesenet trenger å vite om. Eller en kan anonymt 

legge inn en melding på www.branntips.no

Han sa også at en kan tenke igjennom økt risiko for 

skader og brann når en får besøk av f.eks. småbarn. 

For eksempel at et barn drar i en duk hvor det er 

levende lys. Han minnet også om 20/20 regelen ved 

brannskader. 20 graders vann i 20 minutter som 

strakstiltak før eventuelt behov for mer helsehjelp. 

Stekeovnen er ofte noe som et lite barn gjerne vil ta 

på. 

lars Bakken fra tellu A/S fortalte om deres 

utrykningstjeneste til hjemmeboende og digitalisering 

i helse og omsorgssektoren. De har systematisert 

alarmene som kommer inn i et responssenter, de kan 

f. eks gi beskjed til pårørende, og journalføre behovet 

for hjelp i pasientjournalen.  

Han viste også til hjemmedialyse og overvåkning 

av Covid 19 pasienter som er hjemmeboende som 

eksempler på hva digitaliseringen kan brukes til.  Han 

sa at det er 9000 eldre over 80 år i Asker og Bærum 

og at det forventes at dette dobles i løpet av 15 år. 

På slutten av møtet ble leder av Venner av Bærum 

sykehus john kjekshus utnevnt til æresmedlem av 

foreningen. Han har vært leder i foreningen siden 23. 

mars 2010 og har vært en drivkraft for utviklingen 

av VBS og har pleiet det gode samarbeidet med 

sykehuset. 

Foreningen har etter denne utnevnelsen 3 

æresmedlemmer. 
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Protokoll fra årsmøte 2. september 2021

Møtet ble avholdt i auditoriet Bærum sykehus

det var 15 medlemmer til stede.

Styreleder John kjekshus ønsket velkommen, og overlot ordet til møteleder Per anders 
owren, dagorden for møtet:

1. kONSTiTueriNg AV årSMøTeT 
  Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sonja Wiencke Welde er bedt om å skrive referat.  

2. årSBereTNiNg 2020 
 Årsberetningen ble godkjent.

3. regNSkAP Og reViSjONSBereTNiNg 2020 
 Ingen spørsmål til regnskapet.  
  Vedtak: regnskap ble godkjent og revisors beretning ble tatt til etterretning.

4. FASTSeTTelSe AV kONTiNgeNT FOr 2022 
 det forelå ingen forslag om å øke kontingenten. 
  Vedtak: kontingenten for 2021 blir uendret. 

5. VeDTekTer FOr VBS 
 det forelå ingen forslag til endringer.  
  Vedtak: Vedtektene blir uendret.

6. VAlg AV STYreMeDleMMer, STYreTS leDer, reViSOr Og VAlgkOMiTe 
 Styreleder John kjekshus ble takket av for sin innsats for Venner av Bærum Sykehus  
  og Stig Grydeland ble valgt som ny styreleder.

  Ingrid Nybo, Bærum, ottar Schlytter, asker, Geir Schjetne, Bærum, frode Geitvik, Bærum,  
  kjell Georg Petterson, Bærum ble takket for sin innsats i Venner av Bærum sykehus.

  Wenche ottman, asker, harald Sævareid, Bærum og Per Christiansen, Bærum fortsetter i  
  sine verv.  

  Nye styremedlemmer; Bente Stein Mathisen, asker, Lise Bjarkli, asker og Sonja Wiencke  
  Welde, asker ble valgt inn i styret. 

  ragnar Lien, Tor Christian Bakken og Per anders owren ble gjenvalgt i valgkomiteen.  

  Som revisor ble gjenvalgt: Line Løyning. 

  for regnskap og årsmelding se VBS -nytt nr. 1 2021

asker, 3. september 2021  
Sonja Wiencke Welde 
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LEDERSKIFtE I VENNER  
AV BæRuM SyKEHuS

etter 12 år som leder for Venner av Bærum 
Sykehus ønsket professor john kjekshus 
avløsning. 

12 aktive år i kamp mot nedleggelse, innskrenkninger 

og for at sykehuset skulle få egen ledelse og eget 

budsjett. John har lagt ned en viktig og betydelig 

innsats for Bærum sykehus. På årsmøtet ble Stig 

Grydeland valg til leder. 

john er like entusiastisk nå som da han ble valgt 

inn som leder. Med sin lange bakgrunn som lege, 

bl.a. ved Bærum sykehus har John opparbeidet et 

nettverk og en troverdighet han har brukte i sin kamp 

for Bærum sykehus. Et genuint engasjement med 

pasienten i sentrum. under John Kjekshus sin ledelse 

har venneforeningen bidratt til en viktig debatt 

om sykehusets framtid og faglige utvikling. Særlig 

har det vært viktig at Bærum sykehus har får eget 

driftsbudsjett og egen ledelse. 

Venneforeningen har også bidratt økonomisk 

til pasientvelferd, kurs for ansatte og økonomisk 

støtte til innkjøp av medisinteknisk utstyr. Dette har 

venneforeningen gjort i forståelse med sykehuset, 

det har gitt sykehuset et løft og bidratt til en faglig 

videreutvikling.

john kjekshus er svært engasjert og entusiastisk 

på sykehusets vegne og kan se tilbake på en 

svært god utvikling for sykehuset. Påvirkning av 

beslutningsprosesser er viktig i vårt demokrati. Det er 

liten tvil om at en aktiv og faglig sterk venneforening 

har en viktig påvirkningskraft. 

Stig grydeland har en master i helseadministrasjon 
og kjenner sykehusdrift svært godt. Stig har lang 

fartstid fra sykehus og helseforetak. Han har vært 

direktør for hjerteklinikken på Rikshospitalet, direktør 

for Ahus og inntil han gikk av med pensjon har 

han arbeidet i Helse Sør Øst med prioriteringer og 

ledelse. Stig har stor kompetanse som vil være viktig 

når Venner av Bærum Sykehus skal være med å 

påvirke slik at Bærum sykehus ikke svekkes som en 

konsekvens av nye Drammen sykehus. 

Med sin erfaring, kunnskap og kontaktnett er Stig 

riktig person til riktig tid. Det er viktig å være tidlig 

ute med råd og innspill for å kunne påvirke. Det er før 

vedtak vi har størst påvirkningskraft, her er Stig viktig. 

Med sin kunnskap fra sykehusledelse og helseforetak 

kjenner han beslutningsprosessene slik at vi kommer 

inn før prosesser er konkludert. I likhet med John 

Kjekshus er Stig Grydeland entusiastisk og brenner 

for Bærum sykehus. I likhet med John har Stig stor 

kompetanse og et viktig nettverk, dermed vil Venner 

av Bærum Sykehus også i framtiden være viktig som 

påvirkningsaktør.

leDerSkiFTe Stig Grydeland overtar 
stafettpinnen etter John kjekshus.
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Vi takker for gave gitt til minne om

Olaf Jacob Willums  |  Knut Harald Hauge

Edda tonny Lippestad

Lyst til å bli sykehusvert?

Du som er VBS-medlem har sikkert møtt Sykehusvertene. Ordningen er et 
samarbeid mellom VBS og sykehuset som startet i 2009. Vertene hjelper 
pasienter/pårørende med å finne fram på sykehuset og bistå dem når de 
trenger praktisk hjelp

Sykehusvertene blir veldig godt mottatt både av pasienter, pårørende og ansatte. de sier 
selv de får mange hyggelige tilbakemeldinger og de føler seg nyttige. arbeidet er ulønnet. 
Sykehuset spanderer lunsj og parkering. 

Vi trenger flere sykehusverter. du trenger ikke spesielle kvalifikasjoner, men personlig 
egnethet er viktig og vi vil gjerne ha referanser. det er et intervju før evt oppstart og en 
prøveperiode på 6 måneder. Siden pensjonsalder for sykehusvertene er 75 ønsker vi at nye 
verter er under 73 år.

Du vil få opplæring og tid til å bli kjent på sykehuset. arbeidstiden er normalt 4 timer i 
tidsrommet 9-15, en dag hver annen uke

kONTAkT:

kATTY BeVAN VeD læriNgS- Og MeSTriNgSSeNTereT BæruM SYkehuS, 
TlF. 67 80 93 14 MellOM kl.09 Og kl.15, 
e- POST kATheriNe.BeVAN@VeSTreVikeN.NO



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

Julehøytiden står for døren mens pandemien 

fremdeles skaper en litt usikker tilværelse. 

Sykehusene og særlig intensivavdelingene er sårbare 

ved økt smitte og innleggelser. Vi vet at Bærum 

sykehus er faglig godt og vil gi vår befolkning et 

godt sykehustilbud også ved en oppblomstring av 

smitten. Det er likevel forbundet med en viss fare for 

at planlagte og ikke livsnødvendige behandlinger og 

operasjoner kan bli utsatt. Derfor er det fremdeles 

viktig at vi alle følger de smittevernanbefalinger vi til 

enhver tid har i samfunnet. 

Det er med håp vi kan nå kan få en julefeiring hvor 

samvær med familie og venner står i fokus. Vi trenger 

alle å kunne møtes på en tilnærmet normal måte.  

Vi har et stort behov for å ta vare på hverandre.

Venner av Bærum Sykehus vil med dette få ønske alle 

medlemmer, pasienter og ansatte ved sykehuset en 

riktig god Jul og et godt nytt år.

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


