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Jeg ber om at vedlagte brev blir vidreformidlet til styreleder, dirketør og styremedlemmer i 
HSØ 
På forhånd takk 
John Kjekshus 



Helse- og omsorgsminister Bent Høie 

 

Sandvika 7. juni 2017 

 

FRISKE MIDLER TIL VEDLIKEHOLD AV SYKEHUS 

Venner av Bærum sykehus har i forbindelse med prosessen for å få bygget nytt 

sykehus i Drammen meget klart observert et tydelig misforhold: Å bygge et nytt 

sykehus (inkl. investeringer av nytt materiell) dekkes med lån over statsbudsjettet, 

mens vedlikehold og fornyelser av utdatert materiell – eller investering i moderne 

materiell – må dekkes av driftsinntekter. 

Godt vedlikehold er avgjørende for om sykehus må fornyes etter 35 år (Drammen 

sykehus) eller etter 50 år. Dette betyr at helseforetakene må ha andre rammer å 

forholde seg til når det gjelder vedlikehold enn dem man har i dag. Regelverket må gi 

forutsigbarhet og sikre optimal dekning av vedlikehold. Vi må slippe at man i dag 

velger som mål kun å håndtere den laveste tilstandsgrad og at vedlikehold er en 

salderingspost i budsjettsammenheng. Dette forringer sykehusene, gir dårlige 

arbeidsforhold og utilfredsstillende forhold for pasientene. 

Dette ser vi nå eksempel på i Bærum sykehus. Når driften trues av underskudd er 

VVHF raskt ute og reduserer vedlikeholdsbudsjettet. I år ble vedlikehold (som er 

ment å omfatte sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg) redusert fra 125 

millioner kroner - vedtatt i økonomisk langtidsbudsjett i fjor – til 90 millioner kroner 

vedtatt for 2017. Dette betyr at planlagte prosjekter må utsettes, hvilket påfører økte 

kostnader. Venneforeningen mener dette er et stort problem som kommer til å true 

Bærum sykehus. Vi er slett ikke overrasket om lignende problemstillinger også er 

tilfelle ved mange andre sykehus i Norge. 

Venneforeningen ber Dem derfor ta initiativ overfor Departementet for å få sikret et 

regelverk og en prosedyre for optimalt og forutsigbart vedlikehold som hever målet 

fra tilstandsgrad 3 til tilstandsgrad 1. 

 

Vennlig hilsen 

John Kjekshus 

Leder, Venner av Bærum sykehus 

 

Kopi: Styreleder Ann-Kristin Olsen, HSØ RHF 

         Administrerende direktør Cathrine M.Lofthus, HSØ RHF 

         Styreleder Torbjørn Almlid, VVHF 

         Administrerende direktør Jens Wisløff, VVHF 



 

 

 



Styret i Vestre Viken HF 
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Venneforeningen for Bærum sykehus er meget fornøyd med at det er fattet endelig vedtak 

om nytt sykehus i Drammen. Nå løftes ansvaret for sykehusbyggingen i Drammen fra VVHF 

til Statsbygg. Det betyr at det blir tid til å konsentrere seg om driften og utviklingen av de 

andre sykehusene i Vestre Viken, det såkalte BRK (Bærum, Ringerike og Kongsberg) 

prosjektet. Dette prosjektet skal opp på styremøtet i VVHF 19. juni. Den totale rammen på 

dette vedlikeholds-prosjektet er 1,6 milliarder kroner. Rammen baserer seg på tall fra en 

rapport i 2012. Anbefalingen den gang – fra VVHF’s egne ansatte - var på 2,5 milliarder 

kroner. 

Forprosjektene til nytt sykehus i Drammen har vært mange og artet seg som en 

amatørmessig dragkamp mellom politikere i Lier, Eiker og Drammen. Tid og penger har gått 

med til møter, og bruken av eksterne konsulenter har vært omfattende. Drammen gamle 

sykehus, som er like gammelt som Bærum nye sykehus, måtte gjennomgå en omfattende 

renovering for å få lov til å huse pasienter inntil nytt sykehus står ferdig i 2024. I denne tiden 

ble mye vedlikehold og investeringer i BRK-sykehusene satt på vent. Resultatet har vært 

økende etterslep på høyst nødvendig vedlikehold. 

Dette etterslepet skal nå dekkes. Men mens sykehusbygging dekkes med lån over 

statsbudsjettet, må vedlikehold og investeringer dekkes av driftsinntekter.  

Bærum sykehus fikk nytt somatisk bygg i 1984 og dette er følgelig 33 år gammelt, 2 år yngre 

enn Drammen sykehus - som skal erstattes med helt nytt bygg. Dette gir grunn til ettertanke. 

Godt vedlikehold er avgjørende for om sykehus må fornyes etter 35 år eller etter 50 år. 

Når driften trues av underskudd er VVHF raskt ute og reduserer vedlikeholdsbudsjettet. I år 

ble vedlikehold for BRK redusert fra 125 millioner (vedtatt i økonomisk langtidsbudsjett i fjor) 

til 90 millioner vedtatt for 2017. Dette betyr at planlagte prosjekter må utsettes, hvilket 

påfører økte kostnader. Venneforeningen mener dette er et stort problem som truer Bærum 

sykehus.   

Rehabilitering og vedlikehold av sykehusbygg med aktiv pasientbehandling er en utfordring. 

Derfor er ikke penger alene løsningen, men også at man har plass og bufferkapasitet til 

hensiktsmessige rokkeringer av sengerom og kontorer i forbindelse med gående 

rehabilitering og vedlikeholds arbeid. 

VVHF har lagt Barne- og Ungdoms Psykiatri (BUP) inn i ledige lokaler på Bærum sykehus. 

Dette gir ingen samhandlingsgevinster, spesielt ettersom Drammen sykehus trenerer 

opprettelsen av barnelegepoliklinikk ved Bærum sykehus. Årsaken er at VVHF har forlangt at 

barnelegestillingen skal sortere under Drammen og ikke under Bærum sykehus. Omfanget 

av BUP i Bærum sykehus er nå blitt så stort at det fortrenger somatiske pasienter. Sykehuset 

trenger plassen selv for å få til hensiktsmessige rokkeringer av senger og kontorer i 

forbindelse med det rehabiliterings- og vedlikeholds-arbeidet som pågår. Manglende 

rokkeringsmuligheter hemmer blant annet ombygging av sengeavdelinger for somatiske 



pasienter og likeså to nye operasjonsstuer som er nødvendig for å øke kapasiteten for 

dagkirurgiske pasienter. Resultatet er forsinkelser og dyre ombygginger som belastes 

vedlikeholdsbudsjettet som en uforutsett utgift. Venneforeningen forutsetter at det følger 

med vedlikeholdsmidler til BUP i forbindelse med innflyttingen på Bærum sykehus. 

Det vil være urimelig dersom dette skal tas fra BRK-prosjektet som er ment å dekke 

vedlikeholdsetterslepet. 

Venneforeningen beundrer Bærum sykehus’ direktør og ansatte for deres tålmodighet i 

denne saken.  

Venneforeningen for Bærum sykehus håper med dette brev å understreke viktigheten av at 

styret i VVHF fatter beslutninger 19. juni som sørger for at BRK-prosjektet blir gitt stabile og 

forutsigbare midler til vedlikehold. Vedlikeholdsetterslepet er stort, og det er nødvendig at det 

kommer forutsigbare rammer for å dekke dette etterslepet. 

John Kjekshus 

Leder, Venner av Bærum sykehus   

 

Kopi:  Styreleder Ann-Kristin Olsen, HSØ RHF 

          Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus, HSØ RHF 

 Styreleder Torbjørn Almlid, VVHF 

 Administrerende direktør Nils Wisløff, VVHF 
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