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ÅRSBERETNING 2022 
 

1 Innledning 

Etter pandemien har aktivitetene i Venner av Bærum Sykehus i hovedsak kommet tilbake til 
det normale. Årsmøtet i 2022 ble avholdt i tråd med vedtektene.     

2 Styret 

Styret har i perioden bestått av: 

• Stig Grydeland, leder 

• Bente Stein Mathisen, nestleder  

• Torild Røren 

• Lise Bjarkli 
• Sonja Wiencke Welde 

• Joar Nybo 

• Harald Sævareid 

• Per Christiansen 

Wenche Ottmann gikk ut av styret etter årsmøtet 30. mars.  

Harald Sævareid har vært redaktør av VBS-Nytt. 

Bente Stein Mathisen har vært nestleder og deltatt i redaksjonskomiteen for VBS-Nytt, 

hjemmeside og Facebooksiden. 

Torild Røren har vært ansvarlig for søknader om økonomisk støtte. 

Sonja Wiencke Welde har hatt ansvaret for flygelspillere, minnegaver og sykehusverter i 
samarbeid med sykehuset.   

Lise Bjarkli har hatt systemansvaret for våre digitale plattformer. 

Joar Nybo har hatt ansvaret for regnskap og medlemsregister.   

Per Christiansen har vært markedsansvarlig. 

 

3 Styrets arbeid 

3.1 Styret 

Til sammen ble det avholdt 7 styremøter i 2022 med 39 saker på dagsorden.  

Av spesielle saker styret har vært opptatt kan nevnes 

• Vedlikeholdsprosjektet for Bærum sykehus 
• Nytt sykehus i Drammen og konsekvenser for Bærum sykehus 

• Fødetilbudet ved Bærum sykehus 
• Utvikling av tilbudet innen ryggkirurgi 

• Formidling av forskningsresultater 

 

Styret avholdt høsten 2022 en dagsamling hvor temaet var den videre strategiske utvikling 
av foreningen. Temaer var prioritering, arbeidsfordeling og utarbeiding av handlingsplan. 
Handlingsplanen har deretter fungert som oppfølgingsdokument.   
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Det har vært brukt tid på kompetansebygging og fordeling av arbeidsoppgaver. Arbeidet i 
foreningen vår er frivillig, flere i styret er yrkesaktive og det har vært viktig å finne en rimelig 
fordeling av arbeidsoppgaver mellom medlemmene som også er tilpasset kompetanse og 
interesse.  

Styret har videre brukt tid på implementeringen av styreportalen StyreWeb. Alt styrearbeid 

skjer nå på StyreWeb og det arbeides videre med å bygge opp det elektroniske 
dokumentarkivet. 

3.2 Kontakten med sykehuset 

Det har vært avholdt flere møter med sykehusets ledelse og det er etablert gode 
kommunikasjonskanaler med viktige kontaktpersoner på sykehuset. 

Representanter fra VBS har deltatt på forskjellige arrangementer og seminar i regi av 
sykehuset. 

3.3 Media 

Det er skrevet innlegg i Budstikka om fødetilbudet og viktigheten av å kunne prioritere 

oppretting av en ABC enhet ved sykehuset. 

Det er ofte kontakt mellom Budstikka og Venner av Bærum Sykehus, f.eks. om parkering og 
kostnader Nytt Sykehus i Drammen. 

3.4 Flygelspillere 

Det er nå 4 faste som spiller på flygelet i resepsjonen etter en turnus.  De får et honorar for 
dette av Venner av Bærum Sykehus. Dette er et miljøtiltak til glede for pasienter, ansatte og 
pårørende.       

3.5 Sykehusverter 

Det er nå 21 sykehusverter og 4 tilkallingsvikarer som gir praktisk hjelp til pårørende.  Det er 
for øyeblikket ikke behov for flere. Turnus blir nå laget av Venner av Bærum Sykehus. 

      

Det blir arrangert to samlinger årlig, sommer og juleavslutning som Venner av Bærum 

Sykehus støtter økonomisk.   

3.6 Velferd 

Til jul ble det gitt to store blomsteroppsatser til sykehuset, som ble plassert ved resepsjonen. 
Æresmedlemmer fikk blomsterbukett. I tillegg ble det også gitt blomster til flygelspillerne. 

3.7 Medlemmer 

Pr. 31.12.22 var antallet registrerte enkeltmedlemmer eller familiemedlemmer 1864. Vi fikk 
47 nye medlemmer i 2022 og etter gjennomgang av medlemsmassen i løpet av året ble 246 
medlemmer som ikke hadde betalt kontingent verken i 2021 eller 2022, strøket fra 
medlemslisten. Vi hadde i tillegg 20 organisasjoner/foreninger som medlemmer og 3 

æresmedlemmer.  

3.8 Kurs  

Det ble i 2021 innvilget 46 søknader fra ansatte på Bærum sykehus om deltagelse på 
kurs/kompetansebygging.  Det var områder innenfor medisin, kirurgi, anestesi, intensiv, 

fysioterapi, gynekologi, operasjon og digitale kurs. I ti llegg fagdager og konferanser.  
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4 Redegjørelse om årsregnskapet  

4.1 Inntekter  

Inntektene består blant annet av medlemskontingenter kr 542 900 og minnegaver i 

forbindelse med bisettelser kr 45 378. Vi har mottatt en testamentarisk donasjon fra Erna 
Rundgrens dødsbo på kr 761 451.  

Ved utgangen av 2022 var det ubetalt medlemskontingent på til sammen kr 22 250, se også 
note 1 i regnskapet. 

 

4.2 Driftskostnader  

Den største driftskostnaden er trykking og porto for medlemsbladet VBS-Nytt med  

kr 120 564. Det ble utgitt 3 medlemsblad i 2022. Honorar til styre og revisor utbetales ikke.  

  

4.3 Kurs til ansatte på Bærum sykehus 

Venner av Bærum Sykehus har i 2022 bidratt med kr 149 534 til helsefaglig kurs for 
helsepersonell. Til sammen 49 ansatte fikk støtte til kurs i løpet av året.  

 

4.4 Annen støtte og bidrag til Bærum sykehus  

I 2022 har Venner av Bærum Sykehus bevilget kr 1 025 333 som økonomisk støtte til ulike 
anskaffelser og tiltak ved Bærum sykehus. Av de største postene nevnes: Kr 760 952 som 

støtte til anskaffelse av scopiutstyr til kikkhullskirurgiske ryggoperasjoner og kr 207 00 til 
anskaffelse av fødebadekar. Disse store støttetiltakene i 2022 hadde ikke vært mulig uten 

den betydelige testamentariske gaven som er omtalt i pkt. 4.1  

 

5 Styrets vurdering 

Styret vurderer tilstanden i Venner av Bærum Sykehus som god. Foreningen har en  sunn 
økonomi, medlemsmassen er fortsatt stor og gaver og donasjoner er på nivå som tidligere.   

Styret ser det imidlertid et klart behov for å arbeide videre med medlemsverving og 

langsiktig finansiering av virksomheten. Medlemsmassen blir stadig eldre og avgang er større 
enn tilgang.  

For 2023 vil styret særlig være opptatt av 3 saker: 

• Nytt sykehus i Drammen. Dette er bra for befolkningen i Asker og Bærum. 
Egenkapitalkravet på Vestre Viken helseforetak er allerede så høyt at det 
påfølgende effektiviseringskrav vil være utfordrende for driften. 
Budsjettoverskridelsen er store og egenkapitalkravet er økt med konsekvenser for 
pasienttilbudet både i Drammen og ved de andre klinikkene i Vestre Viken 
Helseforetak. 

• Vedlikeholdsprosjektet for Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus. På samme 
måte som for Nytt sykehus i Drammen er det her et svært høyt effektiviseringskrav 

på klinikkene. Budsjettkutt vil kunne få store konsekvenser for prosjektet. 

• Medlemsverving og langsiktig finansiering.   
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Bærum, 22. mars 2023 

 

Stig Grydeland/s/ Torild Røren/s/ Joar Nybo/s/ Lise Bjarkli/s/ Harald Sævareid/s/ 

 

Per Christiansen/s/ Bente Stein Mathisen/s/ Sonja Wiencke Welde/s/ 

 

 

 


