09.12.16

Til
Styret i Helse Sør – Øst og
Styret i Vestre Viken HF
Sykeshusutvalget i Asker og Bærum ønsker å komme med innspill til styremøtet i Vestre Viken 19. desember.
Hvilke tiltak Vestre Viken skal foreslå overfor styret i Helse Sør-Øst for å redusere kostnadsrammen for bygging
av nytt sykehus i Drammen, anser Sykehusutvalget som en viktig beslutning.
Sykeshusutvalget i Asker og Bærum ser med bekymring på de økonomiske ringvirkningene bygging av nytt
sykehus i Drammen vil få for sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg. Utvalget stiller spørsmål ved om
finansieringen av nytt sykehus i Drammen er økonomisk bærekraftig for sykehusene forøvrig i helseforetaket.
Sykehusutvalget er av den oppfatning at utviklingen i spesialisthelsetjenesten er avhengig av samhandling med
kommunenes helse- og omsorgstjenester, for å gi pasientene gode helsetjenester på riktig nivå. For pasienter
med kroniske lidelser og hyppige sykehusbesøk, og for gruppene med store pasientvolum er nærhet til sykehus
viktig. Utvalget er opptatt av at det er en sammenheng mellom folketallet i sykehusets nedslagsfelt og
omfanget av oppgaver sykehuset skal løse, samt likeverdige tjenestetilbud med god kvalitet gjennom effektiv
utnyttelse av ressursene.
Sykehusutvalget mener også at prosessen som ligger til grunn for byggeprosjektene i Vestre Viken
helseforetak i for liten grad har vektlagt hvordan Bærum sykehus kan bidra til å demme opp for
«lekkasje» av pasienter ut av Vestre Viken, blant annet til Oslo Universitetssykehus og private sykehustilbud.
Slik vi oppfatter det foreslås det flere tiltak for å redusere kostnadene, ved blant annet:
 Vedlikeholds/oppgraderingsprosjektet for Bærum-, Ringerike- og Kongsberg sykehus (BRK) i Vestre
Viken må sees opp mot tiltak som skal iverksettes for revurdering av helseforetakets interne fordeling
av funksjoner og kapasiteter.
 Disponere BRK vedlikeholdsmidler.
 Utnytte sykehusbyggene i BRK.
 Omfordele/overføre lokal og områdefunksjoner til Bærum og Kongsberg.
 Økt egenfinansiering i VV til prosjektet.

Sykehusutvalget vil fremheve følgende synspunkter:

1.

Flere funksjoner til Bærum sykehus

Sykehusutvalget er positive til en utvidelse av lokalsykehusområdet, med økt sengekapasitet og økt kapasitet
på polikliniske funksjoner ved Bærum sykehus. Sykehusutvalget mener det er helt nødvendig at flere
funksjoner/oppgaver legges til Bærum sykehus. Dette vil bidra til en sykehusstruktur hvor fordeling av
funksjoner/oppgaver sikrer alle innbyggerne bedre tilgang til spesialisthelsetjenester.

Sykehusutvalget har gjort seg kjent med rapporten som ble oversendt fra Helse Sør - Øst 02.12.2016, etter at
den ble offentligjort på Vestre Viken sine hjemmesider 05.12.2016. Sykehusutvalget har merket seg følgende
funksjoner til Bærum sykehus:




Nevrologisk poliklinikk og dagbehandling for Asker og Bærums befolkning
Poliklinikk og dagbehandling innen somatikk, for barn og unge fra Asker og Bærum
I tillegg planlegges det et større opptaksområde, styrket diagnostikk-kapasitet og at en sentral
forskningsenhet ved Vestre Viken HF flyttes til Bærum sykehus.

Sykehusvalget mener alle foreslåtte tiltak er skritt i riktig retning, og gode bidrag til mer likeverdige
spesialisthelsetjenester for innbyggere i hele opptaksområdet i Vestre Viken. Deling av flere polikliniske
tjenester mellom Bærum og Drammen, og dermed utbygging av de polikliniske tilbudene og dagbehandling ved
Bærum sykehus, er et godt spor som må følges videre.
Sykehusutvalget vil særlig fremheve Bærum sykehus som et forsknings- og diagnosesenter. Sykehuset er
allerede langt fremme og vil ha gode forutsetninger for å videreutvikle sitt forskningsmiljø.

2.

Samarbeid mellom Bærum sykehus og Martina Hansens hospital

De samlede fremtidige mulighetene for Bærum sykehus og Martina Hansens Hospital bør også vurderes før
funksjonsfordeling og dimensjonering av det nye sykehuset i Drammen avsluttes. I strategiplan 2025 er Martina
Hansens Hospital nevnt flere ganger, men sykehuset er kommet helt i bakgrunnen i det pågående planarbeidet
i Vestre Viken.
Den nære beliggenheten mellom Bærum sykehus og Martina Hansens Hospital bør utnyttes bedre for å gi
innbyggerne større og bredere tilbud av sykehustjenester i Vestre Viken. I tillegg til ortopedi er det ønskelig at
det arbeides videre med å utvikle et nasjonalt kompetansesenter for muskel- og skjelettlidelser og revmatiske
sykdommer ved Bærum sykehus og Martina Hansen hospital. Kan sykehusene i tillegg brukes til å ta unna
operasjonskøer i Vestre Viken, kan det være med å øke egendekningen og dermed inntjeningen i foretaket.
3.

Konsekvenser for vedlikehold og oppgaveoppgradering ved Bærum sykehus

Sykehusutvalget mener at kravet til redusert ramme for bygging av nytt sykehus i Drammen ikke må
gjennomføres ved å kutte i de planlagte midlene for oppgradering og modernisering av BRK-sykehusene.
Utvalget er opptatt av å sikre fullverdig utvikling av BRK ved at bevilgninger til vedlikehold, oppgradering og ny
utvikling må ivaretas. Vedlikeholdsetterslepet er stort og nødvendige bevilgninger til vedlikehold, oppgradering
og ny utvikling må ivaretas. Dette innebærer at den foreløpige budsjettavsetningen på 1,6 mrd. kr, som kun
dekker vedlikeholdsetterslepet, økes til 2,5 mrd. kr for å følge opp Idefaserapporten om oppgradering og
utvikling for BRK-sykehusene. Det er nødvendig for å sikre gode og likeverdige helsetjenester for alle i Vestre
Viken.
4.

Realisme i krav til overskudd

Sykehusutvalget stiller spørsmål ved mulighetene for å realisere så store overskudd som nå kreves. Vi kan ikke
akseptere at Bærum sykehus skal redusere sine kostnader for å nå et driftsoverskudd totalt i Vestre Viken som
det nå legges opp til. Hvis Vestre Viken ikke greier å generere nok overskudd til å gjennomføre de vedtatte
planene vil alle de tre andre sykehusene i helseforetaket sakke akterut i utviklingen.
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