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Til styret i Helse Sør-Øst 

  

Det vises til vedlagte brev av 09.12.16 fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum til styrene i Helse Sør-

Øst og Vestre Viken HF. 

Sykehusutvalget har hatt en gjennomgang av samlerapporten Optimalisering av nytt sykehus i 

Drammen og er positiv til de funksjonene som foreslås flyttet til Bærum sykehus, men ber om at det i 

tillegg til polikliniske tjenester også vurderes et dagbehandlingstilbud til barn/unge og pasienter med 

behov for nevrologiske tjenester. Vi ser med stor interesse at det i tillegg til funksjoner som har vært 

drøftet tidligere, har kommet opp forslag om etablering av en forskningsenhet. En slik enhet vil passe 

meget godt til den satsningen som allerede er på Bærum sykehus. 

Sykehusutvalget vil fremheve viktigheten av at de funksjonene som nå er foreslått lagt til Bærum 

sykehus, faktisk blir lagt dit og ikke trekkes inn igjen i utviklingsplanleggingen i Vestre Viken i 2017.   

Representanter fra Sykehusutvalget var til stede på styremøtet i Vestre Viken 19. desember og 

registrerte hva det nå foreslås å avsette til vedlikehold i 2017. Beløpet det refereres til synes 

utilstrekkelige, da det samlede behovet for midler til vedlikehold for de 3 sykehusene er vurdert å 

være 2,5 mrd. kr. i perioden 2017 – 2027. Sykehusutvalget stiller spørsmål ved om dette er et signal 

om at avsatte vedlikeholdsmidler ikke vil brukes til formålet. Utvalget ber om en forsikring og 

bekreftelse på at vedlikehold og utvikling på de tre sykehusene garanteres og får en økonomisk 

ramme uavhengig av investeringene til nytt sykehus i Drammen. Utvalget ber også om en vurdering 

og bekreftelse på at vedlikeholdsmidlene ikke er ment å dekke kostnader for å etablere nye 

funksjoner på de tre sykehusene.   

Sykehusutvalget er opptatt av at den nære beliggenheten mellom Bærum sykehus og Martina 

Hansens Hospital bør utnyttes bedre. Utvalget har i flere sammenhenger forslått at det bør utvikles 

et nasjonalt kompetansesenter for muskel- og skjelettlidelser og revmatiske sykdommer, i tillegg til 

et samarbeid innenfor ortopedi. Styret i Vestre Viken var på møtet i desember positive til å se 

nærmere på samarbeidet mellom de to sykehusene, og Sykehusutvalget mener at muligheten som 

ligger i et utvidet samarbeid mellom Bærum sykehus og Martina Hansens Hospital må ses i 

sammenheng med fag- og funksjonsfordelingen i Vestre Viken.  Det bes om en bekreftelse på at 

dette tas inn i vurderingene. 

 

http://www.asker.kommune.no/
https://www.baerum.kommune.no/
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Hilsen Sykehusutvalget i Asker og Bærum 

 

Lisbeth Hammer Krog (H)    Lene Conradi (H)  

Kjell Maartmann-Moe (Ap)    Marianne Riis Rasmussen (Ap)  

Torbjørn Espelien (Frp)     Torleiv Ole Rognum (Krf) 

 


