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Venner av Bærum Sykehus, Venner av Ringerike Sykehus og Venner av Kongsberg
Sykehus, (BRK-sykehusene) har til sammen ca. 7000 medlemmer. På et første felles
møte mellom styrene 25. mai 2016, vedtok foreningene følgende uttalelse til Styret i
Helse Sør-øst RHF:
Venner av BRK-sykehusene har stor forståelse for at det etter en lang prosess, nå er
tatt en beslutning for valg av alternativ for nytt sykehus i Drammen.
Vår bekymring er at styret i Vestre Viken HF i styremøte 9.mai 2016 vedtok å følge
opp «Idefaserapport oppgradering og utvikling for sykehusene på Kongsberg,
Ringerike og Bærum 02.03.2016» innenfor en ramme på 1 600 MNOK.
Prosjektgruppen uttaler at dette er for lite og gir for lave årlige midler (125 MNOK) til
at BRK-sykehusene kan levere likeverdige helsetjenester av høy kvalitet til hele
befolkningen i Vestre Viken.
Idefaserapporten viste et vedlikeholdsetterslep på 1 500 MNOK. Dette inkluderer kun
nødvendig vedlikehold frem mot 2030 og ikke teknisk oppgradering eller funksjonell
ombygging. Et alternativ 2 som også beskriver teknisk oppgradering og utvikling fram
mot 2034 er beregnet til ca. 2 500 MNOK. Selv om dette alternativet er holdt utenfor
investeringsrammen anbefaler prosjektgruppen for idefasen at det bør videreføres i
konseptfasen. Heller ikke dette alternativet, som er uten tilbygg, er godt nok til å
møte fremtidens behov. Brukergruppen i prosjektet er bekymret for
dimensjoneringen.
Venneforeningene uttrykker sterk bekymring for fremtidig tilbud på de tre andre
sykehusene, og ber om at styret i Helse Sør-øst RHF kan bidra til å sikre en fullverdig
utvikling også av de tre andre sykehusene.
Vi viser også til likelydende vedtak i Formannskapene i Bærum og Asker som støtter
idefasenes alternativ 2.
Venneforeningene fremmer følgende forslag til vedtak på Helse-Sørøst RHF
styremøte 16.juni:
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 Styret ber Administrerende direktør gi Vestre Viken mandat til å
iverksette konseptfasen for alternativ 2 i «Idefaserapport oppgradering
og utvikling for sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum av
02.03.2016.» Investeringsrammen økes fra 1 600 til 2 500 MNOK.
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