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 BRK-PROSJEKTET 

Vi viser til styresak 054-2016 behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF 16. juni og 
Foretaksmøte i Vestre Viken HF 18. august, samt vedlegget til foretaksprotokollen fra 
samme møte.  

Arbeidet med «Nytt Drammen Sykehus» (NDS) som har pågått i flere år, er blitt en 
svært ressurskrevende prosess med mange følelser i sving. Vi støtter fullt ut planene 
for nytt sykehus i Drammen (NDS) og håper at sykehuset får en rask avklaring slik at 
sykehusene i Vestre Viken kan begynne å trekke i samme retning.  

Venneforeningene ved de andre sykehusene i Vestre Viken har vært opptatte av at 
samtidig som det bygges et godt sykehus i Drammen må også de andre sykehusene 
vedlikeholdes på en rimelig måte. Både av hensyn til pasientene og de ansatte. 
Drammen og Bærum sykehus er store akuttsykehus i norsk sammenheng. 

Den nyeste delen av BS er like gammelt som det sykehuset i Drammen som nå skal 
fornyes, derfor opptar det oss i betydelig grad at det fremtidige vedlikeholdet på BS 
ivaretas. 

Kostnadsrammen for NDS er vedtatt, men vi registrerer at det tilkommer 
tilleggskostnader. Styreleder i VVHF sa på et offentlig møte i november at kostnaden 
tilslutt vil bli over 10, kanskje 12 milliarder kroner. Siden dette skal finansieres over 
drift i VVHF faller dette til fordeling på samtlige sykehus i Vestre Viken. Mot denne 
bakgrunn blir beslutninger om fremtidig vedlikehold for de tre andre sykehusene 
(BRK-prosjektet) av største betydning. 

Vedlikeholds rammer 

BRK-prosjektet ble startet fordi det i 2012 viste seg å være et betydelig etterslep av 
manglende vedlikehold på de tre andre sykehusene i VVHF. Ekspertene som 
vurderte dette anslo beløpet til å være 2,4 milliarder kroner (Ref. Idefaserapporten for 
BRK, 26.02.2016, side 112). Vestre Viken HF (VVHF) bevilget 1,6 milliarder for å få 
til et bærekraftig budsjett. Midler til å dekke manglende vedlikehold ved de tre andre 
sykehusene i VVHF skal avsettes. 
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 Mens selve byggingen av NDS skal lånefinansieres er dette ikke mulig for 
vedlikehold. Vestre Viken har derfor tatt på seg et krevende oppgave. I de 
foregående år har det meste av vedlikeholdsbudsjettet gått til nødvendig vedlikehold 
av dagens Drammen sykehus for å kunne drifte dette sykehuset. Det som i den 
samme tid er benyttet på de tre andre sykehusene er mindre saker slik at 
vedlikeholdsetterslepet har økt i disse årene. 

Misforholdet mellom å bygge nytt og å vedlikeholde forsterkes ved at det til større 
vedlikeholdsarbeider ikke følger med utstyrsbevilgninger som er regelen ved nybygg.  
Midlene skal derfor komme fra den daglige drift. Med allerede trange rammer vil dette 
være en meget stor utfordring og usikkerhet i tiden fremover. Kapitalbehovet for NDS 
er muligens undervurdert og finansieringen forutsetter overskudd på drift og salg av 
eiendom, inkludert sykehusleilighetene på Helgerud (som er et engangsfenomen) 
Videre forutsettes det et effektiviseringskrav som allerede i dag går ut over 
personalet og deres motivasjon og vilje til innsats.  

Beløpet på 1.6 milliarder kroner avsatt til vedlikehold er et minimumsbeløp som kun 
retter opp Tilstandsgrad 3 og ikke tar høyde for tilpasninger til dagens krav til 
moderne sykehusdrift og funksjons endringer.  

Vedlikehold er et forsømt område ved mange sykehus. Dette skyldes muligens at 
inngangsverdien på sykehus ble satt lavt ved statens overtagelse – noe som ga små 
muligheter til avskrivning og avsetting til vedlikehold. Det er derfor blitt vanskelig å 
dekke vedlikehold over vanlig drift, spesielt i forbindelse med store utlegg til 
planlegging og prosjektering av nybygg i Drammen. 

Vestre Viken og alle sykehusene i helseforetaket er meget hardt belastet økonomisk. 
Venneforeningene anmoder derfor styret i Helse Sør-Øst RHF om å finne 
øremerkede midler slik at de tre BRK sykehusene får dekket sine 
vedlikeholdsetterslep. Vi tror at et realistiske vedlikeholds- og investeringsbudsjettet 
for BRK-sykehusene er nødvendig for at sykehusene kan fortsette å yte 
helsetjenester på høyt nivå. Vi tror også at det vil styrke motiveringen og samarbeidet 
mellom sykehusene i Vestre Viken. 
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