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Mens 2008 var preget av store utrednin-
ger og grunnleggende vedtak, var 2009 et 
handlingens år for Helse Sør-Øst. Mange 
brikker ble lagt på plass i løpet av året. 
Vedtakene som ble gjort i omstillings-
programmet i november 2008 ble omsatt 
i praksis.

Det har vært en stor utfordring å 
reorgani sere regionen i sykehusområder 
og gjennomføre grunnleggende endringer 
i mange støttefunksjoner, samtidig som 
vi fortsatt skulle levere et pasienttilbud av 
høy kvalitet.

Hovedoppgavene pasientbehandling, 
utdanning av helsepersonell, forskning og 

opplæring av pasienter og pårørende har 
vært ivaretatt i tråd med eiers føringer. 
”Sørge for”-ansvaret som Helse Sør-Øst 
RHF er pålagt gjennom lovverket er 
samlet sett oppfylt for 2009.

Helse Sør-Øst har lagt mye arbeid i 
økonomistyring og resultatoppfølging, og 
har oppnådd betydelige resultatforbed-
ringer i 2009.

Antall nye pasienter som henvises til be-
handling i Helse Sør-Øst økte på alle om-
råder. Helse Sør-Øst behandlet i 2009 flere 
pasienter enn noe år tidligere.  Økningen 
var størst innen psykisk helse vern og tverr-
faglig spesialisert rusbehand ling.

Oslo universitetssykehus HF ble etablert 
ved starten av 2009. Helseforetaket består 
av de tidligere helseforetakene Aker 
 universitetssykehus, Rikshospitalet og 
Ullevål universitetssykehus.

Vestre Viken HF ble etablert 1. juli 
2009. Helseforetaket leverer sykehus- og 
spesialist helsetjenester til 443 000 menne-
sker i 27 kommuner. Hovedkontoret 
ligger i Drammen.
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Årlig melding
fra Helse Sør-Øst RHF  
2009

Visjon
Gode og likeverdige helsetjenester til 

alle som trenger det, når de trenger det, 

uavhengig av alder, bosted, etnisk  

bakgrunn, kjønn og økonomi

Kvalitet Medvirkning Prioritering

Mål 2010

1
Plan for strategisk utvikling 2009 – 2020

Visjon
Gode og likeverdige helsetjenester til 

alle som trenger det, når de trenger det, 

uavhengig av alder, bosted, etnisk  

bakgrunn, kjønn og økonomi

Kvalitet Medvirkning Prioritering

Plan for strategisk utvikling
2009-2020

”Omstillingsprogrammet”

Helse sør-Øst sin hovedrapportering om pasientrettet virksomhet skjer i ”Årlig melding” til 
Helse- og omsorgsdepartementet. ”Årlig melding 2009” og dokumentene ”plan for strategisk 
utvikling 2009–2020” og ”Mål 20010” ligger på www.helse-sorost.no 

Vestre Viken sykehusområde
Vestre Viken HF

Sørlandet sykehusområde
Sørlandet sykehus HF

Telemark og Vestfold sykehusområde
Psykiatrien i Vestfold HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF

Østfold sykehusområde
Sykehuset i Østfold HF

Akershus sykehusområde
Akershus universitetssykehus HF

Innlandet sykehusområde
Sykehuset Innlandet HF

Oslo sykehusområde
Oslo universitetssykehus HF
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus

regionen er organisert i  
syv sykehusområder

http://www.helse-sorost.no
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Helse Sør RHF er et av fire regio nale  
 helseforetak som har ansvar for 
 spesialisthelsetjenesten i Norge.

Formålet med Helse Sør-Øst sin virksom-
het er å yte gode og likeverdige spesialist-
helsetjenester til alle som trenger det når 
de trenger det, uavhengig av alder,
kjønn, bosted, økonomi og etnisk 
 bak grunn – samt å legge til rette for  
forsk ning og undervisning.

Helse Sør-Øst er landets største regio-
nale helseforetak og omfatter Østfold, 
Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, 
Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og 
Vest-Agder med 2,7 millioner innbyggere. 
Dette utgjør drøyt 56 prosent av landets 
befolkning. 

Foretaksgruppen har cirka 70 000 med-
arbeidere og et et bruttobudsjett i 2010 
på 58 milliarder kroner.

Helse Sør- Øst RHF eier 11 helseforetak. 
Regionen er organisert i syv sykehus-
områder. Det regionale helseforetaket 
har langsiktige avtaler med fem private 
ideelle, ikke-kommersielle sykehus. Helse 
Sør-Øst RHF har avtale med cirka 1 040 
avtalespesialister samt en stor avtaleporte-
følje innen rus, psykiatri, kirurgi, lab/
røntgen, opptrening, habilitering og 
rehabilitering.

Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor 
i Hamar og kontorsted i Skien.

Sunnaas sykehus HF inngår ikke i sykehusområdene,
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Mens 2008 var preget av store utredninger og grunnleggende vedtak, har 2009 vært et 
handlingens år for Helse sør-Øst. Mange brikker er lagt på plass i løpet av året. Vedtakene som 
ble gjort i omstillingsprogrammet i november 2008 er blitt omsatt i praksis. det har vært en stor 
utfordring å reorganisere regionen i sykehusområder og gjennomføre grunnleggende endringer i 
mange støttefunksjoner, samtidig som vi fortsatt skulle levere et pasienttilbud av høy kvalitet.

Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av 
pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med eiers føringer. ”sørge for”-ansvaret som 
Helse sør-Øst rHF er pålagt gjennom lovverket er samlet sett oppfylt for 2009. Foretaksgruppens 
regnskapmessige resultat for 2009 viser at Helse sør-Øst ikke fullt ut har nådd målet om å styre 
foretaksgruppens samlede virksomhet innenfor de økonomiske rammer eier har stilt til 
 disposisjon. Men Helse sør-Øst har lagt mye arbeid i økonomistyring og resultatoppfølging, og 
har oppnådd betydelige resultatforbedringer i 2009. Årsresultatet ble minus 157 millioner kroner, 
som tilsvarer 0,3 prosent av foretaksgruppens omsetning. styret utrykker tilfredshet med den 
vesentlige resultatforbedringen som er oppnådd i 2009 sammenlignet med 2008-resultatet.  

Helse sør-Øst
Helse Sør-Øst er landets største helse-
region og omfatter Østfold, Akershus, 
Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, 
Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder 
med til sammen 2,7 millioner innbyg-
gere. Regionen har 56 prosent av landets 
befolkning. Foretaksgruppen har 70 000 
medarbeidere og et brutto budsjett i 2010 
på omlag 58 milliarder kroner.

Helse Sør-Øst RHF skal i henhold til 
spesialisthelsetjenesteloven ”sørge for” at 
befolkningen i regionen gis nødvendige 
spesialisthelsetjenester. Det regionale 
helseforetaket er både eier av helsefore-
takene og bestiller av tjenester. Spesialist-
helsetjenestens lovpålagte oppgaver er 
pasientbehandling, utdanning, forskning 
og opplæring av pasienter og pårørende. 
Virksomheten omfatter somatiske syke-
hus, institusjoner innen psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelmisbruk, ambulansetjeneste, 
pasienttransport, habilitering og rehabili-
tering, nødmeldetjeneste, sykehusapotek 
og laboratorier.

Helse Sør- Øst RHF eier per 1. januar 
2010 elleve helseforetak. Foretaksgrup-
pen er organisert i syv sykehusområder og 
har langsiktige avtaler med fem private 
ideelle, ikke-kommersielle sykehus. Helse 
Sør-Øst RHF har avtale med cirka 1 040 
avtalespesialister samt en stor avtaleporte-
følje med andre private leverandører 
innen psykisk helsevern, tverrfaglig 

spesialisert behandling for rusmiddel-
misbruk, kirurgi, laboratorie- og røntgen, 
opptrening, habilitering og rehabilitering.

Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor 
på Hamar.

Formålet med Helse Sør-Øst sin virksom-
het er å yte gode og likeverdige spesialist-
helsetjenester til alle som trenger det når 
de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, 
bosted, økonomi og etnisk bakgrunn 
– samt å legge til rette for forskning og 
undervisning. 

omstillingsarbeid og  
strategiutvikling
Fremtidig utvikling av tjenestetilbudet vil 
baseres på langsiktighet, forutsigbarhet 
og økonomisk bærekraft, grunnlagt på 
Nasjonal helseplan, Helse Sør-Østs plan 
for strategisk utvikling og mål 2010 og 
de økonomiske rammer som stilles til dis-
posisjon. De nasjonale verdier - kvalitet, 
trygghet og respekt - legges til grunn.

Helse Sør-Øst vil sentralisere det vi må 
for å sikre fagutvikling og forskning og 
desentralisere det vi kan for å sikre nær-
het. Styret vil fortsatt legge vekt på at en 
helhetlig helsetjeneste til beste for befolk-
ningen i regionen må skje i tett samarbeid 
på tvers av sektorer og god dialog med 
andre regionale aktører.

Da regjeringen i 2007 vedtok å slå sam-
men to helseregioner til Helse Sør-Øst 

RHF var den viktigste begrunnelsen 
at en ønsket bedre ressursutnyttelse og 
samordning i hovedstadsområdet. Det var 
behov for bedre samordning av fag- og 
forskningsmiljøer, bedre utnyttelse og 
koordinering av personell, sykehusarealer, 
kostbart medisinsk utstyr, IKT, støtte-
funksjoner og fremtidige investeringer. 

Gjennom hovedstadsprosessen og plan 
for strategisk utvikling for Helse Sør-Øst 
2009-2020 – ”omstillingsprogrammet” 
ble det lagt et godt grunnlag for den 
fremtidige utviklingen innenfor helse-
foretaksgruppen Helse Sør-Øst. 2009 har 
derfor vært det første av flere gjennom-
føringsår. Vi er godt i gang med å bygge 
en organisasjon som skal gi innbyggerne 
i regionen et bedre spesialisthelsetilbud 
i årene fremover. Mange brikker er lagt 
på plass i løpet av 2009 og mange av 
vedtakene som ble fattet i november 2008 
er under gjennomføring. 

Et viktig mål for endringene i hovedstads-
området og regionen for øvrig, er å 
styrke lokalsykehusfunksjonen ved å 
ivareta bredde, nærhet og forutsigbar-
het i forhold til ”vanlige” sykdommer. 
Det er en stor utfordring å reorganisere 
regionen i sykehusområder og gjennom-
føre grunnleggende endringer i mange 
støttefunksjoner, samtidig som det er helt 
avgjørende å levere et pasienttilbud av høy 
kvalitet innenfor de rammer som er gitt. 
Dette krever stor innsats også i årene som 
kommer. Det må aksepteres at det tar tid 

Årsberetning 2009
Formålet med Helse Sør-Øst sin virksomhet er  

å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til 
alle som trenger det når de trenger det, uavhengig 

av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk  
bakgrunn – samt å legge til rette for  

forskning og undervisning.”

”
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før alle omstillinger mht. flytting av opp-
gaver, personell m.v. er gjennomført. 

pasientbehandling
Helse Sør-Øst sin hovedrapportering om 
pasientrettet virksomhet skjer i ”Årlig 
melding” til Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. ”Årlig melding for 2009” er 
tilgjengelig på www.helse-sorost.no

Årsrapporten fra Beregningsutvalget for 
spesialisthelsetjenesten – som forelå i 
september 2009 - dokumenterte at Helse 
Sør-Øst, som den eneste helseregio-
nen i landet, oppnådde alle kravene til 
aktivitets utvikling i 2008. 
 
Aktivitet
Antall nye pasienter som henvises til 
behandling i Helse Sør-Øst øker på alle 
områder. Helse Sør-Øst behandlet i 
2009 flere pasienter enn noe år tidligere. 
Øknin gen er størst innen psykisk helse-
vern og tverrfaglig spesialisert behandling 
for rusmiddelmisbruk.

Aktiviteten målt i antall DRG-poeng 
knyttet til ”sørge for”-ansvaret gikk opp 
fra 641 000 poeng i 2008 med 5,2 pro-
sent til 674 000 poeng i 2009. Av denne 
veksten utgjør 3,4 prosent omlegging 
av finansieringsordning knyttet til dyre 
biologioske legemidler utenfor sykehus. 
Helse Sør-Øst RHF har i forbindelse med 
denne omleggingen lagt til grunn data fra 
Reseptregistret for å beregne inntektene 
i foretaksgruppen. Antall polikliniske 
konsultasjoner innen somatikk økte fra   
2 258 000 i 2008 med 5,5 prosent til  
2 383 000 i 2009.

Innenfor psykisk helsevern for voksne 
økte antall polikliniske konsultasjoner 
med 7,4 prosent, mens tilsvarende økning 
for barn og ungdom var 5,6 prosent. 
Tilsvarende vekstprosenter for antall 
utskrivninger fra døgnbehandling innen 
psykisk helsevern var henholdsvis 2,0 og 
9,7 prosent høyere enn i 2008. Innenfor 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling økte 
antall polikliniske konsultasjoner med 9,0 
prosent i forhold til 2008, mens antallet 
utskrevne døgnpasienter økte med 9,8 
prosent.

Ventetider
Ventetidene i Helse Sør-Øst ligger under 
landsgjennomsnittet, men har økt med 
noen få dager i forhold til i 2008. 

Helseforetaksgruppen har i 2009 arbeidet 
systematisk med å ta de nye prioriterings-
veilederne fra Helsedirektoratet i bruk. 
Veilederne skal bidra til at regelverket 
rundt vurdering og rett til nødvendig 
helsehjelp blir praktisert riktig og enhet-
lig, slik at de som trenger hjelpen mest 
blir prioritert høyest.

Pasientregisterforskriften trådte i kraft i 
april 2009 og vil på sikt legge til rette for 
økt kunnskap om hvem og hvor mange 
som står i kø og hvilken type behandling 
de venter på. 

Kapasiteten for døgnbehandling innen 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
er anstrengt. I 2009 er det etablert nye 
behandlingsplasser i DPS-ene og kjøpet 
av private behandlingsplasser er økt.

Fristbrudd
Arbeidet med å sikre at pasienter med rett 
til helsehjelp får behandling innen fristen 
sykehuset har gitt dem, ga resultater i 
2009. Andelen fristbrudd gikk markert 
ned på alle tjenesteområdene. I tredje 
tertial i 2009 var andelen fristbrudd 13 
prosent innen somatikk, 11 prosent innen 
psykisk helsevern og 6 prosent innen rus-
behandling. Det totale antall fristbrudd 
i Helse Sør-Øst i 2009 var cirka 54 000, 
mens tallet året før var over 80 000. Over 
90 prosent av fristbruddene var innen 
somatikk.

Epikrisetid
Helse Sør-Øst har som mål at 80 prosent 
av epikrisene skal sendes ut senest syv 
dager etter at pasienten skrives ut fra 
sykehuset. I 2009 har denne andelen 
økt innen alle tjenesteområder. I tredje 
tertial 2009 ligger andel epikriser som er 
sendt ut innen syv dager i området 74 -77 
prosent. Helse Sør-Øst prioriterer dette 
arbeidet, blant annet gjennom utbre-
delse og opplæring i arbeidsmetodene 
fra prosjektet ”Epikrise til pasienten” (at 
pasienten får epikrise ved utskrivning), 
effektivisering av prosedyrer, innføring 
av talegjenkjenning ved utarbeidelse 
av epikrise og innføring av elektronisk 
pasientjournal.

Korridorpasienter
Helse Sør-Øst har redusert andelen av 
pasienter som ligger på korridor betydelig. 
Innen somatikk gikk andelen korridor-
pasienter ned fra 1,7 prosent i desember 
2008 til 1,0 prosent i desember 2009. 
Tilsvarende er andelen korridorpasienter 
innen psykisk helsevern redusert fra 1,2 
prosent i desember 2008 til 0,4 prosent i 
desember 2009. 

Å fjerne korridorpasienter er et høyt pri-
oritert område i Helse Sør-Øst. Målet er 
at pasienter som er lagt inn på våre syke-
hus ikke skal ligge på korridor. Regionale 
anbefalinger om omdisponering og mer 
fleksibel bruk av senger samt forbedring 
av organisering og ressursstyring er fulgt 
opp. Dessuten er samhandlingen med de 
kommunale tjenester styrket.

Individuell plan
Helse Sør-Øst prioriterer arbeidet med å 

styrke tilbud om individuell plan, slik at 
alle som ønsker og har krav på det skal få 
utarbeidet slik plan. Det er innført egen 
rapportering på utviklingen av antall 
pasienter med individuell plan innenfor 
fem prioriterte tjenesteområder. Andel 
tildelt individuell plan på disse områdene 
er moderat høyere enn samme periode i 
2008. 

Pasientsikkerhet
For mange pasienter rammes av uønskede 
hendelser. De fleste hendelsene skyldes 
systemsvikt. Slik svikt skal ikke fore-
komme, og det er derfor viktig å stimulere 
til større åpenhet og meldekultur der 
ansatte som varsler om bekymringsverdige 
forhold eller feil blir ansett som viktige 
bidragsytere i kvalitetsutviklingsarbeidet.  
Samtidig er det viktig å følge den nasjo-
nale kvalitetsstrategien og prioritere 
behandling som gir helsenytte og sikre 
at gamle metoder med mindre effekt 
avvikles.

I 2009 ble det iverksatt målrettede tiltak 
i form av økt fokus i hele lederlinjen på 
risikostyring og internkontroll, avviks-
behandling for å avdekke feil og uønskede 
hendelser, fagrevisjoner, sertifiserings-
metodikk med standardisering og 
sjekklister, mv. 

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er 
et uavhengig statlig forvaltningsorgan 
underlagt Helse- og omsorgsdepartemen-
tet. NPE behandler erstatningskrav fra 
pasienter som har blitt påført skade etter 
behandlingssvikt innen helsevesenet. Ut-
betalingene til pasienter som er behandlet 
i Helse Sør-Øst økte fra 337 millioner 
kroner i 2008 med 5,7 prosent til 357 
millioner kroner i 2009. 

Styrket samhandling 
Bedre veiledning og samhandling skal 
sikre at utskrivningsklare pasienter får 
behandling og oppfølging på riktig om-
sorgsnivå. Helseforetakene har iverksatt 
mange gode samhandlingstiltak, for 
eksempel ”pilotsykehusprosjekt Ringerike 
sykehus”, pilot-intermediærenheter og 
rehabiliteringsintegrerte sentre. Oftest 
er kommunene ansvarlig for driften, 
og helseforetaket har inngått samar-
beidsavtale om å bidra med kompetanse. 

Ambulante team er en integrert del av 
behandlingstilbudet innen psykisk helse-
vern og habilitering. Alle sykehusområder 
har ambulante team innen disse områder. 
I tillegg er det etablert ambulante team 
for ulike somatiske sykdommer i alle 
sykehusområder. 

Fagråd
Helse Sør-Øst har i 2009 etablert ti 
tverrfaglige regionale fagråd. Fagrådene 

Antall nye pasienter som henvises til
behandling i Helse Sør-Øst øker på alle 

områder. Helse Sør-Øst behandlet i 2009 
flere pasienter enn noe år tidligere.”
”

http://www.helse-sorost.no
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skal bidra til at foretaksgruppen klarer 
å gjøre gode valg og prioriteringer, for 
eksempel når det gjelder å ta i bruk nye 
behandlingsmuligheter. Fagrådene skal 
være med å legge de faglige premissene  
for de valgene vi må ta for å fornye 
helsetjenesten og sikre likeverdig og god 
kvalitet.

Akuttmottakene
Helsetilsynet avdekket i 2007 at mange 
av landets akuttmottak hadde for dårlig 
oversikt over driften, kødannelse, lite 
koordinert behandlingstilbud og for 
dårlig overvåking av pasientene. Helse 
Sør-Øst RHF har i samarbeid med 
Norsk Akkreditering utarbeidet forslag til 
tilleggskrav til ISO 9001 for akuttmottak. 
ISO 9001 og tilleggskravene inneholder 
til sammen de kravene til ledelse og 
styring av akuttmottak som ble avdekket 
under tilsynet. 

Tilleggskravene har vært under utprøving 
og implementering ved to pilotsykehus.
Pilotsertifisering er gjennomført, og 
Sykehuset Østfold HF har nå oppnådd 
akkreditert sertifisering. I løpet av første 
tertial 2010 arrangeres det en erfarings-
konferanse for alle akuttmottak, slik at 
de kan lære av erfaringene og ta i bruk 
standarden. 

Pasienttransport
Helse Sør-Øst RHF legger vekt på å tilby 
pasientene kostnadseffektive og tilpassede 
transportløsninger med god tilgjenge-
lighet. Ansvaret for enkeltoppgjør for 
pasienttransport ble overført fra NAV til 
de regionale helseforetakene i september 
2009. De fire regionale helseforetakene 
har etablert Helseforetakenes senter for 
Pasientreiser ANS, som ble stiftet 11. 
mai 2009. Selskapet holder til i Skien. 
En regional enhet for pasientreiseoppgjør 
er etablert i Moelv tilknyttet Sykehuset 
Innlandet HF.

De første månedene etter at de region-
ale helseforetakene overtok ansvaret for 
reiseoppgjørene, var det en økning på 
antall reiseoppgjør på cirka 50 prosent. 
Saksbehandlingstiden ble da uakseptabelt 
langt, men er nå på vei ned.

Det er et mål at pasientene skal få riktig 
behandling på rett nivå og at henvisning 
og utskrivning skjer trygt og forsvarlig. 
Bedre veiledning og samhandling skal 
sikre at utskrivningsklare pasienter får 
behandling og oppfølging på riktig 
omsorgsnivå. 

Likeverdige helsetjenester
Styret behandlet i desember 2009 sak om 
likeverdige helsetjenester med fokus på 
pasienter med innvandrerbakgrunn. Hele 
70 prosent av alle innvandrere i Norge 

bor i Helse Sør-Øst sitt område. Styret 
vedtok at tilbudet til minoritetsgrupper 
skal styrkes. Målet er at kompetanse på 
minoritetshelse og flerkulturell forståelse 
blir en integrert del av vår virksomhet. 
Akershus universitetssykehus HF og 
Oslo universitetssykehus HF er gitt i 
særskilt oppgave å legge vekt på håndter-
ing av storby- og hovedstadsutfordringer, 
herunder tjenesteyting til en stor og 
sammensatt innvandrerbefolkning. For å 
styrke et likeverdig tilbud til pasientene 
vil også kvaliteten på tolketjenester bli 
styrket.

Influensaepidemi A (H1N1)
Norge sto i 2009 overfor en influensa-
pandemi A (H1N1). Samarbeid innad 
i foretaksgruppen, mellom de regionale 
helseforetakene og med Helse- og om-
sorgsdepartementet og Helsedirektoratet 
for å løse utfordringer i denne sammen-
heng fungerte godt. Det var få driftsmes-
sige problemer ved sykehusene i Helse 
Sør-Øst som følge av influensaen.

Forskning og innovasjon
Av all medisinsk og helsefaglig forskning i 
Norge produseres 62 prosent i Helse Sør-
Øst. Til tross for en krevende økonomisk 
situasjon opprettholder Helse Sør-Øst en 
sterk satsing på forskning. Foretaksgrup-
pen bruker tre prosent av budsjettet til 
dette formålet. Det tilsvarer om lag 1,7 
milliarder kroner årlig (2009-tall). 

I 2009 fordelte Helse Sør-Øst 336 
millioner kroner til løpende og nye 
forskningsprosjekter, til regionale 
forskningsnettverk og til nye regionale 
forskningsgrupper og kjernefasiliteter. 
Tilsvarende fordeles 424 millioner kroner 
i 2010. I tillegg bruker det enkelte 
helseforetak midler til forskning, i tråd 
med forskningsstrategien. Samlet ressurs-
innsats skal innen ti år trappes opp til 
fem prosent av totalbudsjettet. Dette 
forutsetter aktiv prioritering og omstilling 
av regionens ressursbruk både på regional- 
og helseforetaksnivå. 

Satsingen på forskning er viktig av flere 
grunner. Tjenesten styrkes gjennom ny 
kunnskap, samarbeidet mellom fag-
miljøene utvikles og foretaksgruppen 
blir en attraktiv arbeidsplass for dyktige 
medarbeidere. Alt bidrar til at pasienter 
og brukerne kan få et enda bedre tilbud.

Det er en utfordring å sikre god bredde i 
forskningen og det kreves en særlig sats-
ing for å løfte frem tverrfaglig forskning 
der flere helsefaglige profesjoner er inne. 
Det bør også stimuleres til forskning på 
tjenestenes organisering og logistikk.

Helse Sør-Øst RHF er godt gang med å 
gjennomføre handlingsplanen for inno-

vasjon som styret vedtok i 2008. I 2009 
er det blant annet inngått en ramme-
avtale mellom Helse Sør-Øst RHF og 
 Medinnova AS som beskriver rollen som 
kommersialiseringsaktør for alle helsefore-
takene i Helse Sør-Øst. Styret ga i mars 
2010 sin tilslutning til at Medinnova 
og Birkeland AS, som eies av Univer-
sitetet i Oslo slås sammen til ett selskap. 
Sammen slåingen vil styrke samarbeidet 
med Universitetet i Oslo og profesjonal-
isere innovasjonsarbeidet i Helse Sør-Øst. 
For første gang er det satt av egne midler 
til innovasjonstiltak i budsjettet. I alt  
10 millioner kroner fordeles for 2010. 

kunnskapsutvikling og  
god praksis
Det er viktig å sikre god praksis og god 
kvalitet i pasientbehandlingen gjennom 
å gjøre kunnskap om beste praksis lett 
tilgjengelig. Samtidig er det viktig at hele 
pasientforløpet betraktes som en sammen-
hengende prosess der alle ledd i kjeden 
er avgjørende for pasientens opplevelse 
av et godt helsetilbud. Dette utgjør både 
en mulighet til å oppnå god og likeverdig 
behandling, sikre kvalitet i behandling og 
gjøre tjenesten mer forutsigbar.

Det er et stort potensial for kvalitets-
forbedring i helsesektoren. Ved å etablere 
kunnskapsbasert praksis, forløpstanke-
gang og sykehusene som lærende 
organisasjoner kan mange feil unngås 
og kostnadene reduseres samtidig som 
kvaliteten forbedres.

Dårlig koordinerte tjenester med-
fører  medisinsk feilbehandling, påførte 
sykehusinfeksjoner, feilmedisinering, 
overforbruk av innleggelser, prøver 
og  undersøkelser. For å kunne utvikle 
kunnskap og tiltak i forhold til disse ut-
fordringene er det i 2009 gjennomført en 
forstudie for utvikling av gode pasientfor-
løp og kunnskaps baserte behandlingslinjer. 

For å sikre at fremtidig kompetansebe-
hov identifiseres og følges opp på en god 
måte, er det etablert et eget utdannings-
utvalg som rådgivende organ på regionalt 
strategisk nivå. 

organisering og utvikling av 
fellestjenester
Helse Sør-Øst RHF har som mål at 
støttefunksjoner og fellestjenester skal 
understøtte og forbedre kjernevirksomhet 
og arbeidsprosesser. Det skal derfor eta-
bleres sterkere regional styring for å bedre 
kvaliteten og utnytte stordriftsfordeler 
innen IKT-, stab- og støttefunksjoner. 
Målet er å frigjøre økonomiske ressurser 
til pasientbehandling og samtidig øke 
kvaliteten på de administrative funksjoner 
når det gjelder teknologi, organisasjon og 
prosess. 

Spesialpedagogene deltar i alle tverrfaglige  
team ved Sunnaas sykehus. De bidrar med  

spesialkompetanse innen språk og  
kommunikasjon, synsvansker  

og svelgevansker.”
”
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Felles tjenesteleverandør
Et av de største - og mest krevende - 
 organisatoriske grep som vi har gjennom-
ført i 2009 er etableringen av Sykehus-
partner IKT som felles tjenesteleverandør 
for hele Helse Sør-Øst. Cirka 400 
IKT-med arbeidere fra helseforetakene er 
overført til Sykehuspartner. Nye Sykehus-
partner IKT er med sine 47 000 PC-er og 
69 000 brukere er en svært stor IKT-
leverandør innen helse, også sett i nordisk 
sammenheng. 

Etablering av felles tjenesteleverandør 
skjer ikke primært for å bruke mindre 
penger på IKT. Helseforetakene blir 
stadig mer avhengige av teknologi og 
IKT-kostnadene vil derfor stige i tiden 
fremover. Men utfordringene innen 
planlegging, utvikling, drift og sikkerhet 
hadde vært enda større om alle helse-
foretak skulle gjort dette hver for seg. 
Gjennom Sykehuspartner IKT fokuserer 
foretaksgruppen både på å bruke pengene 
riktig og på å utvikle gode fagmiljøer.

Innkjøps- og logistikkprogrammet
Helse Sør-Øst har et ambisiøst program 
for samordning og gevinstrealisering 
for innkjøps- og logistikkvirksomheten 
i foretaksgruppen. I 2009 har det vært 
arbeidet spesielt med å utvikle felles inn-
kjøpsindikatorer for hele helseforetakene 
og systemer for elektronisk rapportering 
og behandling av disse. Styret har vedtatt 
en egen handlingsplan for innkjøp og 
logistikk 2010. Den tilrettelegger for 
frigjøring av ytterligere 70 millioner 
kroner til pasientbehandling i 2010 - 
gjennom bedre innkjøpsarbeid. 

Foretaksgruppen har et eget forsynings-
senter. Med virkning fra 1. juli 2009 ble 
senteret flyttet til Lierstranda ved Dram-
men, hvor det driftes av Bring. Det kjøpes 
forholdsvis lite fra forsyningssenteret i 
forhold til målsetningen og en for liten 
del av innkjøpene styres gjennom egne 
innkjøpssystemer. Helse Sør-Øst legger 
vekt på å styrke forsyningssenterfunk-
sjonen, og vil styrke arbeidet for å øke 
forståelsen for avtalelojalitet for å frigjøre 
midler til prioriterte områder. Det vil bli 
lagt stor vekt på å få til bedre rapportering 
på avtaledekning og avtalelojalitet.

Mobilisering av  
medarbeidere og ledere 
Helse Sør-Øst har i 2009 vedtatt en 
regional HMS-policy med overordnede 
mål for HMS-området. Policyen klargjør 
ansvars fordelingen i HMS-arbeidet og 
peker på felles innsatsområder. Alle 
enhetene i foretaksgruppen vil i 2010 
arbeide videre med å innføre HMS- 
policyen, blant  annet ved å etablere 
 resultatindikatorer og videreutvikle 

bruken av gode verktøy for bedre 
 ressursstyring. 
 
Sykefravær og HMS-avvik
Til tross for krevende omstillinger ved 
helseforetakene er sykefraværet uendret 
fra 2008 og ligger på 8,4 prosent i 2009. 
Sykefraværet er fortsatt på et for høyt 
nivå. 

Antall rapporterte HMS-avvik gikk opp 
fra 5 146 i 2008 med 3,1 prosent til  
5 305 i 2009. Avvikene er hovedsakelig 
mindre stikkskader og rapporterte avvik i 
forbindelse med psykiatrisk behandling. 
Definisjonene av avvik varierer en del 
mellom helseforetakene. Nærmere infor-
masjon er gitt i de enkelte helseforetaks 
årsberetninger.

Arbeidsmiljø og  
bemanningsutvikling
Godt arbeidsmiljø er avgjørende for god 
pasientsikkerhet og pasientbehandling. 
Styret legger vekt på at organisasjonen er 
opptatt av medarbeidernes kompetanse-
utvikling, nødvendig samsvar mellom 
ressurser og oppgaver og at den enkelte 
ansatte blir sett i det daglige arbeid. 
Det er viktig at lederrollen og ikke bare 
 administrative ferdigheter utvikles. 
Behovet for god lederopplæring og 
ledelse i praksis understrekes også av at 
omstillingsprogrammet berører et stort 
antall ansatte. Det må arbeides hardt for å 
motvirke omstillingstretthet og slitasje.

Tilsynskampanjen ”God Vakt” er fulgt 
opp i samtlige foretak som var omfattet av 
kampanjen, og avvik er lukket og svart ut 
i henhold til Arbeidstilsynets påpekninger.

Helse Sør-Øst har fokus på å redusere 
den samlede andelen av fast ansatte på 
deltid. Oppfølgingen og tiltakene er 
nærmere omtalt i ”Årlig melding”. Fra 
sommeren 2010 tas det i bruk en felles 
rapporteringsindikator for deltid. Dette 
vil gjøre det mulig for alle nivå å følge den 
reelle utviklingen med hensyn til andelen 
deltidsansatte på en langt mer treffsikker 
måte.

Bemanningsutviklingen skal være tilpasset 
pasientenes behov både når det gjelder an-
tall ansatte og deres kompetanse. I 2009 
har det vært en reduksjon i bemanningen 
innen somatikk, men økning innenfor 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelmisbruk. 

Innenfor enkelte fagområder er det 
vanskelig å skaffe tilstrekkelig kvalifi-
sert personell. Dette gjelder bl.a. innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelmisbruk. Helse 
Sør-Øst ønsker å være fagpersonellets 
førstevalg ved å fremstå som en forutsig-

bar og inkluderende arbeidsgiver. Sam-
tidig skal vi samarbeide med førstelinje-
tjenesten om kompetansespørsmål i tråd 
med prinsippene i samhandlingsreformen. 

Arbeidet med etikk, verdier og 
holdninger
Helse Sør-Øst vil drive sin virksomhet 
verdibasert. De tre nasjonale verdiene 
”kvalitet”, ”trygghet” og ”respekt” er 
omsatt til følgende normer for vår 
 virksomhet:
•   åpenhet og involvering i måten vi 

 arbeider på, i våre prosesser
•   respekt og forutsigbarhet i måten vi 

møter hverandre på
•   kvalitet og kunnskap er vår virksomhet 

basert på og skal våre beslutninger være 
bygget på

Samtlige helseforetak har etablert 
kliniske etikkomiteer som behandler 
etiske problemstillinger innen somatikk, 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelmisbruk. Helse 
Sør-Øst RHF har i 2009 gjennomført 
erfaringskonferanse for de kliniske etik-
komiteene i regionen.

Foretaksgruppen har etablert retnings-
linjer for praktisering av regelverk for 
bierverv. Arbeid med en oppdatering av 
disse retningslinjene pågår.

Helse Sør-Øst RHF har i 2009 
 arbeidet spesielt med prinsipper for 
håndtering av habilitet i behandling 
av forskningssøknader og interesser i 
forskningsstrategiske prosesser. Disse 
prinsippene er vedtatt i Nasjonal samar-
beidsgruppe for medisinsk og helsefaglig 
forskning. 

Helse Sør-Øst RHF vedtok i desember 
2009 etiske retningslinjer for innkjøp 
og leverandørkontakt i foretaksgruppen. 
Sykehusene i Helse Sør-Øst handler for 
15 milliarder kroner i året. Vi ønsker å 
møte nye krav fra Staten og fra samfunnet 
for øvrig, ved å være i forkant og kreve at 
leverandører til sykehusene er opptatt av 
miljø, klima og etikk. Helse Sør-Øst er 
som medlem av organisasjonen Initiativ 
for etisk handel forpliktet til å følge denne 
organisasjonens ”Code of Conduct” og 
arbeide for en forbedring av arbeids- og 
menneskerettigheter og miljø i produk-
sjonen av varer og tjenester som benyttes 
hos oss. 

Helse Sør-Øst krever at leverandører 
sikrer miljøriktig innsamling og gjenvin-
ning av brukt emballasje. Leverandører 
som vil ha oppdrag hos oss, må enten 
være medlem i Grønt Punkt Norge eller 
tilsvarende ordning.

Jeg har aldri vært på flottere sykehus,  
sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete 

Strøm-Erichsen (t.v.) da hun sammen med 
styreleder Hanne Harlem besøkte det nye 
Akershus universitetssykehus. Til høyre  

administrerende direktør Øyvind Graadal.”

”
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Helse Sør-Øst og Legemiddelindustri-
foreningen har en samarbeidsavtale som 
skal bidra til at all samhandling mellom 
foretaksgruppen og legemiddelindustrien 
skjer på faglig og etisk korrekt måte. Det 
pågår et arbeid for å etablere en tilsvar-
ende avtale med de som leverer utstyr til 
foretaksgruppen. 

Årsregnskapet
Helse Sør-Øst RHF avlegger sitt regnskap 
etter regnskapsloven. I henhold til krav 
i regnskapsloven bekrefter styret og 
administrerende direktør at regnskapet er 
utarbeidet i samsvar med forutsetningene 
om fortsatt drift.

Årsregnskap for  
foretaksgruppen Helse Sør-Øst
Foretaksgruppen har hatt som et gjen-
nomgående mål å levere et resultat i 
balanse for 2009. Utviklingen gjennom 
første halvår støttet ikke opp under dette 
målet og et økonomisk “krafttak” ble 
iverksatt. Blant ledere, tillitsvalgte og 
ansatte har det vært stor forståelse og 
vilje til innsats for å korrigere resultatet. 
Helseforetakene har arbeidet godt med 
økonomistyring og resultatoppfølging.

Driftsinntektene for foretaksgruppen økte 
fra 53,1 milliarder kroner i 2008 med 
6,2 prosent til 56,4 milliarder kroner i 
2009. De samlede driftsinntektene i 2009 
fordeler seg med 38,6 milliarder kroner 
i basisrammefinansierte inntekter, 13,4 
milliarder kroner som aktivitetsfinansierte 
inntekter og 4,4 milliarder kroner som 
andre inntekter. Den generelle inntekts-
overføringen (basisramme) fra staten økte 
fra 34,3 milliarder kroner i 2008 med  
12,5 prosent til 38,6 milliarder kroner i 
2009. Denne veksten kan blant annet for-
klares ved at tidligere øremerkede tilskudd 
til opptrappingsplan psykisk helsevern fra 
2009 er lagt inn i basis. Refusjonssatsen for 
aktivitetsbasert finansiering (ISF-satsen) 
var 40 prosent for begge år.

Lønn og andre personalkostnader er den 
største kostnadsposten i Helse Sør-Øst og 
tilsvarer 58,9 prosent av totale driftskost-
nader for 2009. Disse kostnadene økte 
fra 31,9 milliarder kroner i 2008 med 
4,0 prosent til 33,2 milliarder kroner 
i 2009. Samlet kostnad for innleie av 
helse personell gikk opp fra 397 millioner 
kroner i 2008 med 12,8 prosent til 448 
millioner kroner i 2009.

Ordinære regnskapsmessige avskrivnin-
ger for foretaksgruppen gikk opp fra 3,0 
milliarder kroner i 2008 med 3,6 prosent 
til 3,1 milliarder kroner i 2009. Det er 
foretatt nedskrivninger på til sammen 
25,6 millioner kroner på varige drifts-
midler i 2009.

Netto finanskostnader for foretaksgrup-
pen økte fra 160,0 millioner kroner i 
2008 til 299,6 millioner kroner i 2009. 
Årsakene til økningen er høyere gjeld og 
noe høyere rente. 

Årsresultatet for 2009 viser et regnskaps-
messig underskudd på 157,5 millioner 
kroner. Dette tilsvarer 0,3 prosent av 
foretaksgruppens omsetning. Tilsvarende 
resultat for 2008 var et underskudd på 
756,4 millioner kroner. Korrigert for 
tillatt underskudd i 2008 er resultat-
forbedringen 267,9 millioner kroner. 

Resultatet for 2009 er blant annet  
påvirket av høyere kostnader til pensjon,  
pasientskadeerstatning og pasient-
transport. I tillegg kommer de foretaksvise 
utfordringene ved Akershus universitets-
sykehus HF og Oslo universitetssykehus 
HF.

Foretaksgruppen hadde i 2009 en positiv 
kontantstrøm på 83 millioner kroner. 
Likviditetsbeholdningen for foretaksgrup-
pen per 31.12.2009 var 1 754 mil-
lioner kroner, herav bundne midler 1 218 
millioner kroner. Foretaksgruppen har 
en driftskredittramme gitt av Helse- og 
omsorgsdepartementet på 2 485 millioner 
kroner tilknyttet konsernkontoordningen. 
Denne rammen er i sin helhet trukket 
opp.

Foretaksgruppen har per 31.12.2009 
en samlet brutto pensjonsforpliktelse 
på 65,3 milliarder kroner. Av denne 
forpliktelsen er 15,4 milliarder kroner 
en ikke regnskaps ført forpliktelse i tråd 
med regnskaps reglene. Disse betydelige 
forpliktelsene vil påvirke foretaksgruppens 
fremtidige likviditet i form av innbetalin-
ger til  pensjonsordninger.

Årsregnskap for  
Helse Sør-Øst RHF
Resultatregnskapet for Helse Sør-Øst 
RHF viser at underskuddet gikk ned fra 
763 millioner i 2008 til 348 millioner 
kroner i 2009. Nedskrivning av finansielle 
anleggsmidler utgjør 383 millioner kroner 
på grunn av underskudd i datterfore-
takene. Tilsvarende nedskriv ning av 
anleggsmidler i 2008 var 979 millioner 
kroner på grunn av underskudd i dat-
terforetakene.

Finansielle og andre risikoer  
forbundet med økonomi
Helse Sør-Øst RHF har rentebærende 
gjeld og er følgelig eksponert for endrin-
ger i rentenivået. Foretaksgruppen er også 
til en viss grad eksponert for endringer i 
valutakurser gjennom innkjøp. 

Avleggelse av regnskapet
Fra årsskiftet 2009/2010 og frem til 
regnskapet avlegges er det ikke inntruffet 
forhold av vesentlig betydning som det 
ikke er tatt hensyn til i regnskapet. Styret 
og administrerende direktør er ikke kjent 
med forhold av betydning for å bedømme 
foretakets stilling utover det som fremgår 
av årsberetning og årsregnskap. 
 
eierforhold og organisasjon
Staten ved Helse- og omsorgsdeparte-
mentet eier 100 prosent av Helse Sør-Øst 
RHF.

Styre og administrasjon
Styret i Helse Sør-Øst RHF har i 2009 
hatt følgende eieroppnevnte styremed-
lemmer: Hanne Harlem (leder), Harry 
Konterud (nestleder), Anne Marie B. 
Jøranli, Andreas Kjær, Kirsten Huser 
Leschbrandt, Knut Even Lindsjørn, 
Berit Eivi Nilsen, Dag Stenersen, Randi 
Talseth, Anne Carine Tanum og Finn 
Wisløff. 

I foretaksmøtet 26. januar 2010 ble 
følgende eieroppnevnte styremedlem-
mer valgt for en periode på to år: Hanne 
Harlem (leder), Frode Alhaug (nestleder), 
Anne Hagen Grimsrud, Andreas Kjær, 
Knut Even Lindsjørn, Berit Eivi Nilsen, 
Dag Stenersen, Randi Talseth, Anne 
 Carine Tanum, Linda Verdal og Finn 
Wisløff.  Seks av styrets medlemmer er 
oppnevnt etter forslag fra fylkeskom-
munene i regionen og Sametinget.

Kirsten Brubakk, Lars Kristian Eikvar, 
Morten Falkenberg, Lizzie Irene Ruud
Thorkildsen og Svein Øverland var 
ansattvalgte medlemmer i styret frem 
til 16. mars 2009. I mars 2009 ble det 
gjennomført valg av ansattvalgte medlem-
mer i  styret for Helse Sør-Øst RHF for 
perioden 16. mars 2009 - 15. mars 2011. 
Kirsten Brubakk, Morten Falkenberg, 
Terje Bjørn Keyn, Lizzie Irene Ruud 
Thorkildsen og Svein Øverland ble valgt.

Det regionale helseforetakets styre har 
ansvaret for internrevisjonen i hele helse-
foretaksgruppen. Helse Sør-Øst RHF har 
etablert en egen internrevisjonsenhet, som 
i februar 2009 endret navn til konsern-
revisjonen. I 2009 har styremedlemmene 
Harry Konterud (leder), Morten Falken-
berg, Anne Marie B. Jøranli og Kirsten 
Huser Leschbrandt vært styrets revisjons-
komite. I styremøte 4. februar 2010 ble 
Andreas Kjær (leder), Morten Falkenberg, 
Dag Stenersen og Lina Verdal valgt som 
ny revisjonskomite. Revisjonskomiteen 
har et særlig ansvar for styrets kontroll og 
tilsynsfunksjon.

Godt arbeidsmiljø er avgjørende for god 
 pasientsikkerhet og pasientbehandling. Styret 
 legger vekt på at organisasjonen er opptatt av 

 medarbeidernes kompetanseutvikling, nødvendig 
samsvar mellom ressurser og oppgaver og at den 

enkelte ansatte blir sett i det daglige arbeid.”

”
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Helse Sør-Øst RHF har etablert en 
 ordning med konserntillitsvalgte. Tillits-
valgte deltar aktivt i foretaksgruppens 
organer og prosesser.

Kommunikasjon og samarbeid med 
sen trale aktører innen politikk, admini-
strasjon og fag er styrket i 2009. Oslo 
kommune og Helse Sør-Øst RHF har 
inngått en samarbeidsavtale som skal 
styrke samarbeidet mellom spesialist-
helsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 
I november inngikk KS og Helse Sør-Øst 
RHF en egen rammeavtale for sam-
handling. 

Sykehusområder og helseforetak
Oslo universitetssykehus HF ble etablert 
1. januar 2009. Foretaket består av 
tidligere Aker universitetssykehus HF, 
Rikshospitalet HF og Ullevål univer-
sitetssykehus HF. Helseforetaket leverer 
spesialisthelsetjenester og ivaretar lands- 
og regionsfunksjoner. Oslo universitets-
sykehus HF har også lokalfunksjoner for 
Oslos befolkning.

Vestre Viken HF ble etablert 1. juli 2009 
da Ringerike sykehus HF, Sykehuset 
Buskerud HF, Sykehuset Asker og Bærum 
HF og Kongsberg sykehus (tidligere del 
av Blefjell sykehus HF) ble slått sam-
men. Helseforetaket leverer sykehus- og 
spesialist helsetjenester til 443 000 men-
nesker i 27 kommuner. Hovedkontoret 
ligger i Drammen.

Blefjell sykehus HF ble samtidig oppløst 
og virksomhetene ved Notodden og 
Rjukan ble lagt inn under Sykehuset 
Telemark HF.

I forbindelse med etableringen av Vestre 
Viken HF ble det oppnevnt nytt styre for 
helseforetaket fra 31. mars 2009. Nye sty-
rer for alle helseforetakene ble oppnevnt i 
april 2010. Styrene har en valgperiode på 
to år. Helseforetakene har styrer der fler-
tallet av de eieroppnevnte medlemmene 
har politisk bakgrunn, foreslått fra kom-
muner og fylkeskommuner i regionen.

Som følge av etableringen av sykehusom-
råder, og tilpasning av foretakstrukturen 
til dette, samt innføring av nytt invester-
ingsregime ble helseforetakenes fullmakts-
grenser for investeringer i desember 
2009 som en hovedregel økt fra 10 til 50 
millioner kroner. 

Helsetjenester fra private 
 leverandører
Helse Sør-Øst bruker om lag 6,7 mil-
liarder kroner, eller cirka 12 prosent av 
budsjettet til kjøp av helsetjenester fra 
private leverandører. Styret har vedtatt en 

strategisk plan for kjøp av helsetjenester i 
perioden 2008-2011.

Ansvarlige selskaper og  
felleseide aksjeselskap
Helse Sør-Øst RHF eier 40 prosent av 
helseforetakenes nasjonale luftambu-
lansetjeneste (Luftambulansetjenesten 
ANS) og 40 prosent av Helseforetakenes 
senter for Pasientreiser ANS. Dessuten 
eier Helse Sør-Øst RHF 40 prosent av 
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS. 
Hvert av de tre andre regionale helsefore-
takene eier 20 prosent av selskapene. 

Luftambulansetjenesten tar seg av den 
flyoperative delen av luftambulansen for 
hele landet. Helseforetakenes senter for 
Pasientreiser ANS skal levere profesjonelle 
transaksjonstjenester, brukervennlig 
informasjon og juridisk bistand i forbin-
delse med pasientreiser. Helseforetakenes 
Innkjøpsservice AS skal bidra til at 
helsesektoren i Norge i størst mulig grad 
utnytter de fordeler som finnes ved å 
samordne sine anskaffelser. For nærmere 
informasjon om resultater i 2009 henvises 
til årsregnskapets note 6.

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 
vedtok 8. juni at foretaket skulle avgi sine 
aksjer i Norsk Helsenett AS som grunnlag 
for etablering av Norsk Helsenett SF. 
Norsk Helsenett etablerer og driver et 
lukket nettverk for elektronisk kom-
munikasjon og samhandling i helse- og 
sosialsektoren i Norge. Denne over-
føringen ble regnskapsmessig ført mot 
egenkapitalen. 

brukermedvirkning
Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF er 
et rådgivende organ for styret og adminis-
trasjonen. Det er et samarbeidsorgan som 
skal bidra til at pasientenes behov skal 
være førende for tjenestenes innhold og 
struktur når beslutninger tas.

Brukerutvalget representerer pasientene 
og de pårørende. Utvalget er oppnevnt 
av styret for Helse Sør-Øst RHF på 
grunnlag av forslag fra organisasjoner og 
de fylkeskommunale eldrerådene. Nytt 
utvalg ble oppnevnt 1. oktober 2009 for 
en periode på to år. 

Det er med få unntak praksis at mini-
mum to representanter fra brukerne 
møter i de prosesser og prosjekter der 
utvalget velger å være med. Leder og 
nestleder, eller den utvalget bestemmer, 
møter i styret som observatører.

Brukerutvalget har i samarbeid med Helse 
Sør-Øst RHF utarbeidet 13 prinsipper for 
brukermedvirkning på systemnivå. Styret 

sluttet seg i mai 2009 til disse prinsippe-
nes intensjoner og prinsipper. Prinsippene 
er kjent for og innarbeides i helsefore-
takenes arbeid.

Brukerutvalget utarbeider en egen 
 årsrapport som er tilgjengelig på  
www.helse-sorost.no 

større byggeprosjekter
H.M. Dronning Sonja åpnet 27. august 
det nye forskningsbygget på 18 000 
kvadratmeter på Radiumhospitalet. Om 
lag 300 forskere arbeider i de nye loka-
lene. Det nye bygget betyr et stort løft for 
kreftforskningen i regionen.

H. M. Kong Harald V foretok den 
offisielle åpningen av Radiumhospitalet 
sykehotell og Vardesenteret ved Oslo 
universitetssykehus 12. januar. Sykehotel-
let har 77 overnattingsrom og er bygd 
som tre nye etasjer på det eksisterende 
stråleterapibygget ved Radiumhospi-
talet. Vardesenteret ligger i sykehotellets 
lokaler og er et samarbeid mellom Oslo 
universitetssykehus og Kreftforeningen. 
Dette er et tilbud til kreftpasienter fra 
hele landet og er det første senteret av sitt 
slag i Norge. Her kan kreftrammede få 
informasjon, støtte og veiledning, møte 
likesinnede og ta del i aktiviteter.

Styret vedtok i juni å godkjenne kon-
septfasen og videreføre prosjekt nytt 
østfoldsykehus til forprosjekt. Styret 
understreket at en beslutning om å 
realisere nytt østfoldsykehus er betinget 
av at foretaksgruppen samlet sett har en 
tilfredsstillende økonomisk utvikling og 
at det kan avsettes nødvendige midler til 
å ivareta kravet om egenfinansiering av 
prosjektet. Arbeidet med forprosjektet 
for det nye sykehuset startet opp i januar 
2010 og skal gjennomføres i løpet av 
2010.

risikovurdering
Arbeidet med risikovurdering og risiko-
styring er en del av god virksomhetsstyring 
i hele helseforetaksgruppen. Helse Sør-Øst 
utviklet i 2008 et nytt system for risikovur-
dering og risikostyring. Dette systemet har 
ligget til grunn for foretaksgruppens arbeid 
med risikovurdering i 2009. Systemet gir 
et bedre vurderings grunnlag for å sammen-
stille og aggregere et samlet risikobilde 
for foretaksgruppen. Helseforetakene 
styrebehandler sine risikovurderinger, som 
sammen med risikovurderinger som er 
gjennomført i det regionale helseforetaket, 
i brukerut valget og blant konserntillits-
valgte gir en aggregert risikovurdering. Det 
regionale helseforetakets styre behandler 
to ganger per år sak om risikovurdering i 
foretaksgruppen. 

2009 ble et nytt rekordår for nyre- og lever-
transplantasjoner i Norge. For første gang  passerte 

Norge også 100 realiserte donasjoner i løpet av 
et år. Også i 2009 har transplantasjonsmiljøet 

ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og 
 samarbeidspartnerne ved landets 28 donor sykehus 

utført en betydelig innsats i forhold til organ-
donasjon og transplantasjon.”

”

http://www.helse-sorost.no
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takene for å kartlegge etablerte miljøtiltak 
i sektoren med overføringsverdi, og å 
utrede mulige nye klimatiltak innenfor 
spesialisthelsetjenesten. 

likestilling og diskriminering
Helse Sør-Øst RHF har i 2009 beslut-
tet at foretaksgruppen skal innlemme de 
nye bestemmelser i Likestillingsloven, 
Diskrimineringsloven § 3 a og Diskrimi-
nerings- og tilgjengelighetsloven § 3 i 
sitt omstillingsprogram og spesielt i sin 
HR-strategi, i lederopplæringen og i sin 
personalpolitikk forøvrig. Foretaksgrup-
pen har gjennomført en rekke tiltak innen 
alle disse områdene, mens andre tiltak er 
under utvikling.
 
Styret i Helse Sør-Øst RHFs har en god 
balanse mellom kvinner og menn. Av 
de elleve eieroppnevnte medlemmer er 
seks kvinner og fem menn. De ansatt-
valgte styremedlemmer fordeler seg med 
to kvinner og tre menn. Ledergruppen i 
Helse Sør-Øst RHF består av fem kvinner 
og syv menn. Blant de ansatte i Helse Sør-
Øst RHF er det en tilnærmet lik fordeling 
mellom antall kvinner og menn. 

Helse Sør-Øst RHFs kontorlokaler i 
Hamar er på grunn av begrenset frem-
kommelighet dårlig egnet som arbeids-
plass for medarbeidere med nedsatt 
funksjonsevne. Hovedkontoret vil i 2011 
bli flyttet til andre lokaler i Hamar, hvor 
disse forholdene er godt tilrettelagt.

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er 
ledet av styrer med god likevekt mel-
lom kjønnene. Ved årsskiftet var to av 
syv styreledere/driftsstyreledere kvinner. 
Gjennomførte fusjoner i 2009 har ført 
til en nedgang i antall helseforetak som 
ledes av kvinner, nå ledes bare ett av elleve 
helseforetak av kvinner. Helse Sør-Øst 
RHF ønsker å styrke kvinneandelen blant 
helseforetakslederne. 

Helse Sør-Øst RHF samarbeider med 
de øvrige regionale helseforetakene om 
”Nasjonal ledelsesutvikling”, som er en 
plattform for arbeid med ledelsesvikling.  
Målgruppen for topplederprogrammet er 
ledere i helseforetakene som har ambis-
joner om å forfølge en karrierevei innen 
sykehusledelse og som har vist talent 
for ledelse. Helse Sør-Øst har dessuten i 
samarbeid med Den norske legeforening 
i fem år arrangert lederprogrammet ”Frist 
meg inn i ledelse” for å rekruttere kvin-
nelige leger til ledelse. Dette program-
met skal også bidra til å støtte opp om 
likestilling i ledelse av helseforetakene. I 
tillegg har tidligere Ullevål universitet-
ssykehus HF i flere år arrangert ledelses-
programmer med multietniske ledere som 
målgruppe.

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst er 
IA-bedrifter, som skal arbeide for ”et 
inkluderende arbeidsliv”. Helse Sør-Øst 
har vedtatt at det i løpet av 2010 skal 
utarbeides handlingsplaner for IA-arbei-
det. Føringene for disse planene er blant 
annet at:
•   Helse Sør-Øst skal aktivt rekruttere og 

legge til rette for medarbeidere med 
ulik kulturell bakgrunn

•   Helse Sør-Øst skal ved å tilby mulig heter 
og fleksibilitet i en aktiv livsfasepolitikk 
søke å være en attraktiv arbeidsgiver 
i alle faser i livet, og gjennom dette å 
beholde verdifull kompetanse og erfaring 
som ellers kunne gått tapt

•   Helse Sør-Øst skal legge forholdene til 
rette for å inkludere funksjonshemmede 
i arbeidslivet

Helse Sør-Øst har besluttet at det i 
løpet av 2011 skal utarbeides en felles 
personalpolitikk for foretaksgruppen. 
Personalpolitikken skal være et strategisk 
virkemiddel for å sikre at medarbei-
derne ivaretas og behandles etter samme 
prinsipper, og skal hindre tap av viktig 
kompetanse i Helse Sør-Øst.

Helseforetakene redegjør for likestill-
ing mellom kjønnene og arbeidet med 
like stilling i sine årsberetninger. Også 
tiltak i arbeidet med fremme likestill-
ing, sikre like muligheter og rettigheter 
og å hindre diskriminering på grunn av 
etnisitet, nasjo nal opprinnelse, avstamn-
ing, hudfarge, språk, religion og livssyn 
skal rapporteres i årsberetningene. Helse 
Sør-Øst RHF ser behovet for at helsefore-
takene styrker sin rapportering om disse 
forholdene. Det regionale helseforetaket 
har våren 2010 hatt kontaktmøte med 
likestillings- og diskrimineringsombudet. 
Helse Sør-Øst RHF vil med støtte fra 
ombudet i 2010 gjennomføre tiltak for å 
klargjøre helseforetakenes aktivitets- og 
rapporteringsansvar på disse områdene.

Se ellers avsnittet om ”likeverdige helse-
tjenester” tidligere i beretningen.

takk for innsats og samarbeid
Styret berømmer medarbeidere og ledere 
for stor innsats og engasjement i en 
 periode med store krav til innsparing, 
effektivisering og krevende omstillinger. 
Styret berømmer også brukernes og 
ansattes representanter for positivt og 
konstruktivt samarbeid i 2009. 

Fremtidsutsikter og  
utfordringer
Styret har i ”Årlig melding for 2009” gitt 
en bred presentasjon av fremtidige ut-
fordringer og mål – og hvilke strategiske 
valg som Helse Sør-Øst planlegger for å 
nå disse målene. Dette dokumentet finnes 
på www.helse-sorost.no 

Styrets gikk sist igjennom risikovurder-
ingen i foretaksgruppen i oktober 2009. 
Det ble da pekt på følgende områder med 
stor risiko: Driftssituasjonen ved Akershus 
universitetssykehus HF, integrasjons-
prosessen Oslo universitetssykehus HF, 
integrasjonsprosessen Vestre Viken HF, 
fristbrudd, pasientsikkerhet, pasient-
transport, økonomisk balanse inkludert 
bemanningsutvikling og sykefravær, inve-
steringsnivået, forventninger og omstill-
ing innen IKT og realisering av gevinster 
innen innkjøp og logistikk.

Ytre miljø
Helse Sør-Østs viktigste påvirkning av det 
ytre miljø er gjennom forbruk av vann og 
energi – og gjennom behandling av avfall 
fra vår virksomhet. Dessuten fører Helse 
Sør-Østs virksomhet til betydelig trans-
port av egne ansatte, pasienter, pårørende 
og leverandører. 

Samlet vannforbruk gikk ned fra  
2 680 000 kubikkmeter i 2008 med 26 
prosent til 1 987 000 kubikkmeter i 2009 

Helseforetaksgruppens samlede energi-
forbruk (ex transport) ble redusert fra 
767 GWh i 2008 med 6,4 prosent til 
718 GWh i 2009. Helseforetakene er i 
gang med prosjekter innen energiledelse, 
hvor overordnet målsetting er å drifte 
foretakenes bygningsmasse med en varig, 
sikker og lønnsom energibruk, samti-
dig som kostnader og miljøbelastning 
reduseres. Målet er å redusere energi-
bruken med 58 GWh per år innen 2012. 
Enova gir økonomisk støtte til prosjek-
tene. 

Alle foretakene samler og sorterer bety-
delige deler av sitt avfall til gjenvinning. 
En liten del av avfallsvolumet er spesialav-
fall, som behandles etter fastsatte regler. 
Samlet avfallsvolum for foretaksgruppen 
gikk ned fra 16 426 tonn i 2008 med 11 
prosent til 14 583 tonn i 2009 

I flere av de eldre bygningene som helse-
foretakene eier, er det benyttet asbest og 
PCB. Disse stoffene kan være helsefarlige, 
og det er ikke lenger tillatt å benytte dem 
ved nybygg. Ved riving, ombygging og 
rehabilitering settes arbeid med bygg som 
inneholder slike stoffer bort til bedrifter 
som har offentlig godkjennelse til dette. 

Foretakene gir informasjon om sin 
påvirkning av det ytre miljø i sine års-
beretninger, inkludert eget vannforbruk, 
energiforbruk og avfallsvolum. Enkelte 
helseforetak er underlagt spesielle utslipp-
stillatelser.

Helse Sør-Øst RHF deltar i et nasjonalt 
samarbeid mellom de regionale helsefore-

Helse Sør-Øst har besluttet at det i
løpet av 2011 skal utarbeides en felles personal-
politikk for foretaksgruppen. Personalpolitikken 

skal være et strategisk virkemiddel for å sikre 
at medarbeiderne ivaretas og behandles etter 

samme prinsipper, og skal hindre tap av viktig 
kompetanse i Helse Sør-Øst.”

”

http://www.helse-sorost.no
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Resultatregnskap
(Beløp i 1 000 kroner)
   
 Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

 2008 2009  Note 2009 2008
 
   driFtsinntekter og driFtskostnader
 34 297 144 38 578 081 Basisramme 1 38 578 081 34 297 144
 10 771 728 12 140 801 Aktivitetsbasert inntekt 1 13 446 930 12 162 914
 3 917 859 2 518 353 Annen driftsinntekt 1 4 391 031 6 596 051
 48 986 731 53 237 236 Sum driftsinntekter  56 416 042 53 056 109
    
 47 659 500 51 309 922 Kjøp av helsetjenester 2 7 984 610 7 469 781
 0 195 015 Varekostnad 2 5 988 781 5 570 120
 259 185 390 710 Lønn og annen personalkostnad 3 33 163 561 31 876 162
 109 372 248 904 Ordinære avskrivninger 4,5 3 114 804 3 005 860
 1 989 9 260 Nedskrivning 4,5 25 622 71 083
 855 396 1 087 366 Andre driftskostnader 7 5 994 923 5 659 080
  48 885 443   53 241 177  Sum driftskostnader  56 272 302 53 652 086
  101 288  -3 941 Driftsresultat  143 741 -595 976

    
   Finansinntekter og Finanskostnader   
 527 083 438 984 Finansinntekt 7,10 139 630 379 656
 979 527 382 952 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 6 -10 0
 412 240 400 111 Finanskostnad 7,10 439 273 539 691
 -864 684 -344 079 Netto finansposter  -299 633 -160 036
 -763 396 -348 020 Resultat før skattekostnad  -155 892 -756 012
 0 0 Skattekostnad på ordinært resultat 8 1 577 436
    
 -763 396 -348 020 ÅRSRESULTAT  -157 469 -756 447
    
 0 0 Minoriteters andel av årsresultatet  3 337 2 676

 
   oVerFØringer   
 3 531 6 646 Overført til fond for vurderingsforskjeller  6 646 3 531
 -766 927 -354 666 Overført fra annen egenkapital  -167 452 -762 655
 0 0 Overført minoritet  3 337 2 676
 -763 396 -348 020 Sum overføringer  -157 469 -756 447

nødvendig at vi i 2010 er spesielt opptatt 
av ledelse og arbeidsmiljøtiltak.

I 2010 skal det foretas omfattende 
endringer i sykehustilbudet i Oslo. For 
Helse Sør-Øst er det helt ufravikelig 
at løsningene må ta utgangspunkt i 
pasientenes behov i dag og inn mot 2020. 
Alle skal være trygge på at de skal få et 
godt og forsvarlig lokalsykehustilbud både 
ved Akershus universitetssykehus og ved 
de tre sykehusene i Oslo.  

Stortinget behandler våren 2010 sam-
handlingsreformen. Denne reformen 
peker på en rekke tilbud som må sam-
ordnes mellom kommuner og sykehus. 
Omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst 
gir gode tiltak for bedre samhandling. En 
rekke samhandlingstiltak er i gang i regio-
nen. Vi må lære av hverandre slik at noe 
som har fungert ett sted, kan gjenbrukes 

et annet sted, og dermed bli en del av vårt 
ordinære system for å sikre samhandling 
til pasientens beste. Det er svært viktig 
at Helse Sør-Øst og sykehusene ikke 
planlegger for dette alene. Først da kan 
vi sammen utvikle de beste tjenestene for 
pasientene. 

disponering av årsresultatet
Årsresultatet for Helse Sør-Øst RHF ble 
et underskudd på 348 millioner kroner. 
Foretaket har ikke fri egenkapital per 
31.12. 2009.

Styret foreslår følgende disponering av 
årsresultatet:
Overført fond for  
vurderingsforskjeller 6 646 000
Overført fra annen  
egenkapital -354 666 000
Sum disponert -348 020 000

Hamar, 15. april 2010

 Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk
 Leder  Nestleder

 Morten Falkenberg  Anne Hagen Grimsrud  Terje Bjørn Keyn  

 Andreas Kjær Linda Verdal  Knut Even Lindsjørn

 Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth

 Anne Carine Tanum  Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Finn Wisløff

 Svein Øverland  Bente Mikkelsen
   Administrerende direktør

Styret har besluttet at 2010 skal være 
et år for realisering av foretaksgruppens 
omfattende omstillingsprogram. Samti-
dig skal det legges stor vekt på konsoli-
dering av driften innen foretaksgruppen. 
Foretaksgruppen skal ha et økonomisk 
resultat i balanse, i samsvar med eiers 
krav.

Vår evne til å gjennomføre god økono-
misk planlegging og oppfølging slår 
 direkte inn på vårt handlingsrom for 
 faglige og organisatoriske tiltak. I de 
nærmeste årene vil det økonomiske 
handlingsrommet være svært begrenset. 
Fremdrift og tempo i omstillingsarbeidet 
er derfor avhengig av god økonomisk 
oppfølging. Det er usikkert hvor store 
kostnader denne omstillingen vil kreve. 
Dessuten er det krevende å skaffe seg 
en god oversikt over når vi kan hente ut 
gevinstene av omstillingene. Det er derfor 
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Balanse Balanse

Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk  Morten Falkenberg Anne Hagen Grimsrud
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Andreas Kjær Terje Bjørn Keyn Linda Verdal Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Finn Wisløff
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Svein Øverland Bente Mikkelsen
Styremedlem Administrerende direktør

(Beløp i 1 000 kroner)

 Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

 2008 2009  Note 2009 2008
 
   eiendeler
   Anleggsmidler
   Immatrielle eiendeler   
  340 065   994 830  Immaterielle eiendeler 4  1 030 179   817 067 
 0 0 Utsatt skattefordel 8  49   346 
  340 065   994 830  Sum immaterielle eiendeler   1 030 229   817 412 
    
   Varige driftsmidler  
  96 050   93 690  Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5  33 461 040   33 725 749 
  160 994  876 407 Medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar, transportmidler 5 4 845 297  5 034 906 
  41 344   503 342  Anlegg under utførelse 5  2 120 760   2 123 877 
  298 388   1 473 439  Sum varige driftsmidler   40 427 097   40 884 533 
    
   Finansielle anleggsmidler  
  22 475 836  21 113 468 Investering i datterforetak 6 0 0
  7 625 705  8 158 259 Andre finansielle anleggsmidler 6,10 812 100  746 437 
  2 527   4 355  Pensjonsmidler 9  1 664 760   1 954 034 
  30 104 068   29 276 082  Sum finansielle anleggsmidler   2 476 860   2 700 471 
  30 742 521   31 744 352  Sum anleggsmidler   43 934 186   44 402 416 
    
   Omløpsmidler  
  30 210   61 678  Varer 2  444 806   343 179 
    
   Fordringer  
  5 692 943  6 482 898 Fordringer 7 2 511 390  1 325 155 
  5 692 943   6 482 898  Sum fordringer    2 511 390   1 325 155 
    
  28 048   57 860  Bankinnskudd, kontanter o.l. 11 1 753 778  1 670 375 
  5 751 201   6 602 436  Sum omløpsmidler   4 709 974   3 338 708 
  36 493 722   38 346 787  SUM EIENDELER   48 644 160   47 741 124 

(Beløp i 1 000 kroner)

 Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

 2008 2009  Note 2009 2008
 
   egenkapital og gjeld    
   Egenkapital
 200 200 Foretakskapital  200 200
 32 473 821 33 678 018 Annen innskutt egenkapital  32 467 167 32 467 167
 32 474 021 33 678 218 Sum innskutt egenkapital 12  32 467 367   32 467 368 
    
 11 129 14 577 Fond for vurderingsforskjeller  14 577 11 129
 -10 562 145 -12 226 862 Annen egenkapital  -10 809 497 -10 550 543
 -10 551 016 -12 212 285 Sum opptjent egenkapital 12 -10 785 364 -10 533 195
 21 923 005 21 465 933 Sum egenkapital  21 682 003 21 934 173
    
   Gjeld     
   Avsetning for forpliktelser  
 36 707 73 395 Pensjonsforpliktelser 9 2 801 999 2 325 590
 0 0 Utsatt skatt 8 1 061 39
 2 830 059 4 908 831 Andre avsetninger for forpliktelser 15 4 126 342 4 610 810
 2 866 766 4 982 226 Sum avsetninger for forpliktelser  6 929 402 6 936 438
    
   Annen langsiktig gjeld  
 7 617 814 7 303 117 Gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet 10 7 303 117 7 617 815
 0 0 Øvrig langsiktig gjeld 10 484 775 372 781
 7 617 814 7 303 117 Sum annen langsiktig gjeld  7 787 892 7 990 596
    
   Kortsiktig gjeld  
 1 910 482 2 485 000 Driftskreditt 11 2 485 000 1 910 482
 0 0 Betalbar skatt 8 1 127 726
 60 241 60 120 Skyldige offentlige avgifter  2 236 333 2 322 344
 2 115 413 2 050 391 Annen kortsiktig gjeld 7 7 522 404 6 646 365
 4 086 136 4 595 511 Sum kortsiktig gjeld  12 244 863 10 879 917
 14 570 717 16 880 854 Sum gjeld  26 962 157 25 806 951
 36 493 722 38 346 787 SUM EGENKAPITAL OG GJELD  48 644 160 47 741 124

Hamar 15. april 2010
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Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper
(Beløp i 1 000 kroner)

 Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

 2008 2009   2009 2008
 
   kontantstrØMMer Fra  
   operasjonelle aktiViteter:
  -763 396  -348 020 Årsresultat   -157 469  -756 446
  109 372   248 904  Ordinære avskrivninger   3 114 804   3 005 860 
  981 516   392 212  Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler   25 622   71 083 
  10 071   36 392  Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger    146 233   893 798 
  0     -34 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler   -149 401  -176 796
  -3 531  142 921  Øvrige resultatposter uten kontanteffekt   107 537   -275 325
  -3 251 805  -544 720 Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld   230 402   -238 538
  -2 917 772  -72 345 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   3 317 729   2 523 637 
 

   kontantstrØMMer Fra  
   inVesteringsaktiViteter: 
  7 830 726   17 226  Innbetalinger ved salg av driftsmidler   160 978   387 963 
  -2 071 616  -862 913 Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler   -3 131 101  -4 616 642
  0     -1 250 203 Tilgang anleggsmidler uten kontanteffekt*   0     0   
  0     1 312 302  Avgang investeringer uten kontanteffekt**   108 546   0   
  -4 480 013  -642 422 Inn-/utbetalinger ved utlån  0     -52 334
  -275  -311 912 Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler***   -188 971  -204 669
  1 278 822   -1 737 923 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -3 050 548  -4 485 682
 

   kontantstrØMMer Fra  
   FinansieringsaktiViteter:
  925 364   80 338  Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld   111 994  1 535 600 
  0     -395 000 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld   -407 553  -171 470
  -49 404  1 688 772  Endring langsiktige forpliktelser uten resultateffekt   -403 144 0   
  983 835   574 516  Endring driftskreditt   574 516   983 835 
  -216 486  -108 546 Endring foretakskapital uten kontanteffekt   -59 590  -218 695
  1 643 309   1 840 080  Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   -183 777  2 129 270 
     
  4 358   29 812  Netto endring i likviditetsbeholdning   83 404   167 225 
  23 690   28 048  Likviditetsbeholdning pr 01.01.   1 670 374   1 503 149 
    Beholdning av bankinnskudd,  
  28 048   57 860 kontanter og lignende pr 31.12.   1 753 778   1 670 374 

* Virksomhetsoverdragelse IKT   
** Virksomhetsoverdragelse IKT og nedskrivning av investeringer ført mot EK   
*** Kapitalforhøyelse Akershus universitetssykehus HF og kapitalinnskudd Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS   
    

generelt om regnskapet
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser og god 
regnskapsskikk.

De regionale helseforetakene ble stiftet 
med basis i helseforetaksloven i forbin-
delse med at staten overtok ansvaret for 
spesialisthelsetjenesten fra fylkeskom-
munene. Staten overførte formuesposi-
sjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten 
i helseregionene øst og sør til nåværende 
Helse Sør-Øst RHF 1. januar 2002. 
Virksomheten er regulert av lov om helse-
foretak m.m. Virksomhetsoverføringene 
skjedde som tingsinnskudd og transaks-
jonsprinsippet ble lagt til grunn. 

Helse Sør RHF og Helse Øst RHF 
fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med 
regnskapsmessig virkning 1.1.2007. 

I forbindelse med sykehusreformen utar-
beidet uavhengige tekniske miljøer høsten 
2001 takster for bygg og tomter basert 
på gjenanskaffelsesverdi. I gjenanskaffel-
sesverdien ble det tatt hensyn til slit og 
elde, teknisk og funksjonell standard etc. 
Også for andre anleggsmidler ble gjenan-
skaffelseskost beregnet. Tilsvarende ble 
gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til 
overføringen av rusomsorgen.

I forbindelse med avleggelsen av regn-
skapet for 2002 ble det diskutert om 
foreliggende takster burde nedjusteres 
i forhold til forventninger om nivået 
på fremtidige kontantstrømmer (bev-
ilgninger). Basert på verdier fastsatt 
av daværende Helsedepartementet ble 
regnskapet for 2002 avlagt med foreløpig 
åpningsbalanse der verdiene på bygg var 
lavere enn takstverdiene. Ved regnskaps-
avleggelsen for 2003 ble åpningsbalansen 
verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, dvs. 
tilsvarende takstene utarbeidet høsten 
2001. Dette ble basert på at helseforetak-
ene er non-profit-virksomheter der eier 
har stilt krav om resultatmessig balanse 
i driften, men ikke krav til avkastning 
på innskutt kapital, og at bruksverdi 
dermed representerer virkelig verdi for 
anleggsmidler. Det ble samtidig gjort 
fradrag for overførte anleggsmidler der 
det per 1.1.2002 var kjent at disse ikke 
ville være i bruk eller kun ville være i bruk 
en begrenset periode i fremtiden.

Det følger av Helseforetakslovens § 31- 
33 at det er restriksjoner med hensyn til 
foretakets muligheter til å avhende faste 
eiendommer, avhende sykehusvirksomhet 
samt mulighet for opptak av lån, garantier 
og pantstillelser.

Virksomhetsoverdragelser 
HR- og IKT- funksjonen ved de fleste 
foretakene i tidligere Helse Øst, samt 
ved Oslo universitetssykehus HF- 
 Rikshospitalet er i 2009 overført til 
Helse Sør-Øst RHF ved Sykehuspartner. 
Virksomhetsoverdragelsen er bokført etter 
regnskapsmessig kontinuitet, og med 
regnskapsmessig virkning fra 1. april og 
1. september 2009 for henholdsvis HR 
og IKT. Nettoeffekten av bokførte verdier 
av overførte anleggsmidler og forplik-
telser knyttet til overførte medarbeidere 
er ført som et tingsuttak i form av en 
kapitalnedsettelse i helseforetakene, og et 
tingsinnskudd i Helse Sør-Øst RHF ved 
Sykehuspartner.*)

Oslo universitetssykehus HF ble stiftet  
1. desember 2008, og de tidligere helse-
foretakene Aker universitetssykehus HF, 
Rikshospitalet HF og Ullevål universitet-
ssykehus HF ble innfusjonert 1. januar 
2009 etter regnskapsmessig kontinuitet 
fra samme tidspunkt.

Vestre Viken HF ble stiftet 30. mars 
2009, og de tidligere helseforetak-
ene Ringerike sykehus HF, Sykehuset 
Buskerud HF, Sykehuset Asker og Bærum 
HF og Blefjell sykehus HF avd Kongsberg 
sykehus ble innfusjonert 1. juli 2009 til 
regnskapsmessig kontinuitet med regnska-
psmessig virkning fra 1. januar 2009.

Virksomheten ved Blefjell sykehus HF ble 
fisjonert ut 1. juli med regnskapsmessig 
virkning fra 1. januar 2009. Virksom-
heten ved Kongsberg ble fusjonert inn i 
Vestre Viken HF, mens virksomheten fra 
Rjukan og Notodden ble fusjonert inn i 
Sykehuset Telemark HF.

Virksomheten i Spesialsykehuset for 
rehabilitering ble fra 1. juli 2009 delt slik 
at virksomheten i Stavern (Kysthospitalet) 
ble overført til Sykehuset i Vestfold HF, 
virksomheten i Telemark rehabiliter-
ingssenter i Nordagutu ble overført til 
Sykehuset Telemark HF og virksomheten 

på Kongsgård i Kristiansand ble overført 
til Sørlandet sykehus HF. Oppgaver og 
funksjoner fra regional enhet for reha-
bilitering i Statens senter for rehabiliter-
ing ble overført til Sunnaas sykehus HF. 
Virksomhetsoverdragelsene ble ført til 
regnskapsmessig kontinuitet og med regn-
skapsmessig virkning fra 1. januar 2009.
Overføring av virksomhet mellom 
helseforetak skjer til bokført verdi som 
forutsettes å representere bruksverdi.

Vurderings- og klassifiserings-
prinsipper
Generelt om inntektsførings– og  
kostnadsføringsprinsipper 
Inntektsførings- og kostnadsføringsprin-
sippene bygger på de grunnleggende 
regnskapsprinsippene om transaksjon, 
opptjening, sammenstilling og forsik-
tighet. I den grad regnskapet inneholder 
usikre poster bygger disse på beste esti-
mat, basert på tilgjengelig informasjon på 
balansedagen.

prinsipper for inntektsføring
Driftsinntektene til helseforetakene kan 
deles i tre: Fast grunnfinansiering (basis) 
fra eier, aktivitetsbaserte inntekter og 
andre driftsinntekter. Inntekter fra Helse- 
og omsorgsdepartementet som går via det 
regionale helseforetaket er bruttoført i 
Helse Sør-Øst RHF.

grunnfinansiering
Grunnfinansieringen består av basis-
ramme drift og, avskrivningstilskudd. 
Grunnfinansieringen tildeles foretakene 
fra Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgn-
ing til drift av foretaket. Grunnfinan-
sieringen inntektsføres i den perioden 
midlene tildeles. Ved overtakelse av nye 
oppgaver der departementet har holdt 
igjen midler for deler av året, er tilsvarene 
beløp avsatt som en inntekt i regnskapet 
og en fordring på Helse- og omsorgs-
departementet.

aktivitetsbaserte inntekter
Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-
inntekter (ISF = innsatsstyrt finansier-
ing), polikliniske inntekter (refusjoner 
fra HELFO og egenandeler), gjestepasi-
entinntekter, inntekter fra selvbetalende 
pasienter og salg av laboratorie- og 
røntgentjenester. Oppførte ISF-inntekter 
er basert på koding i Norsk Pasient 

*) HR-funksjonen ved de foretak i tidligere Helse Øst som ikke ble overført 1. april vil blir overført i løpet av 2010.
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 Register (NPR). Det er noe usikkerhet 
med hensyn til kvaliteten på kodingen. 
Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt 
Helse Sør-Øst. Gjennomganger har vist 
at det forekommer både positive og nega-
tive avvik. Det er fokus i helseforetakene 
på betydningen av riktig koding for å få 
vist korrekte inntektstall. Gjestepasient-
oppgjør føres brutto, dvs. kostnadsføring 
for kjøp av helsetjenester med tilhørende 
ISF-refusjon innen somatisk virksomhet, 
og inntektsføring for salg av helse tjenester.  
ISF inntekter og poliklinikkinntekter 
inntektsføres i den perioden aktiviteten 
er utført

andre inntekter
Andre inntekter tilknyttet kjernevirksom-
heten er inntekter fra apotekene og fra 
kommuner knyttet til utskrivningsklare 
pasienter. I tillegg har helseforetakene 
salgsinntekter fra kantine og leieinntekter 
fra personalboliger. Andre inntekter inn-
tektsføres i den perioden varen/tjenesten 
er levert

I tillegg gis øremerkede midler fra eier.
Øremerkede tilskudd inntektsføres når 
aktivitetene gjennomføres og i takt med 
kostnadene som er knyttet til gjennom-
føringen av de aktiviteter som tilskuddet 
er knyttet til.

prinsipper for kostnadsføring
Utgifter sammenstilles med og kostnads-
føres samtidig med de inntekter utgiftene 
kan henføres til. Utgifter som ikke kan 
henføres direkte til inntekter, kostnads-
føres når de påløper.

klassifisering og vurdering  
av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfat-
ter poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige 
poster er klassifisert som anleggsmidler/
langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes 
til laveste av  anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på opptakstidspunktet. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelses-
kost på anskaffelsestidspunktet og 
avskrives lineært over forventet brukstid. 
Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke 
lenger vil være i bruk. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etable-
ringstidspunktet. Første års avdrag på 
langsiktig gjeld vises sammen med øvrig 
langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres til anskaf-
felseskost og avskrives over driftsmidlets 
forventede levetid. Et driftsmiddel anses 
som varig dersom det har en økonomisk 
levetid på over tre år samt en kostpris på 
over kr. 100.000,-.  Driftsmidler avskrives 
fra det tidspunkt de tas i bruk. Dersom 
gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er 
lavere enn balanseført verdi foretas en 
nedskrivning til gjenvinnbart beløp. 
 Gjenvinnbart beløp er det høyeste av 
netto salgsverdi og verdi i bruk.

Utgifter forbundet med periodisk vedlike-
hold og reparasjoner på produksjonsut-
styr, periodiseres. Utgifter forbundet med 
normalt vedlikehold og reparasjoner blir 
løpende kostnadsført. Utgifter ved større 
utskiftninger og fornyelser som øker drift-
smidlenes levetid vesentlig, balanseføres. 
Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. 
Renter som knytter seg til anlegg under 
oppføring blir aktivert som en del av 
kostprisen

imaterielle eiendeler, herunder 
forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den 
grad det kan identifiseres en fremtidig 
økonomisk fordel knyttet til utvikling av 
identifiserbare immaterielle eiendeler. I 
motsatt fall kostnadsføres slike utgifter 
løpende. Balanseført utvikling avskrives 
lineært over den økonomiske levetiden. 
Utgifter til forskning kostnadsføres 
løpende. Andre immaterielle eiendeler 
som forventes å gi fremtidige inntekter 
balanseføres og avskrives over økonomisk 
levetid.

usikre forpliktelser
Dersom det etter selskapets oppfatning 
er sannsynlig at en usikker forpliktelse vil 
komme til oppgjør, og verdien av opp-
gjøret kan estimeres pålitelig, kostnads-
føres forpliktelsen i resultatregnskapet og 
tas inn som en avsetning for forpliktelser 
i balansen.

datterselskap 
Med datterselskap menes annet selskap 
der helseforetaket normalt har en eieran-
del på over 50 %, hvor investeringen er 
av langvarig og strategisk karakter og hvor 
helseforetaket har bestemmende innfly-
telse. Datterselskap vurderes etter kostme-
toden i foretakets regnskap.  Investeringen 
er vurdert til anskaffelseskost med mindre 
nedskrivning har vært nød vendig. Det 
foretas nedskrivning til virkelig verdi når 
det oppstår verdifall som skyldes årsaker 

som ikke kan antas å være forbigående og 
det må anses nødvendig etter god regn-
skapsskikk. Nedskrivninger reverseres når 
grunnlaget for nedskrivning ikke lenger 
er til stede.

tilknyttede selskap 
Med tilknyttet selskap menes et selskap 
hvor investor har betydelig innflytelse 
uten at det foreligger et konsernforhold 
eller felles kontrollert virksomhet (joint 
venture). Betydelig innflytelse anses 
 normalt å foreligge når investor har  
20 % til 50 % av stemmeberettiget kapi-
tal i et selskap. Tilsvarende gjelder dersom 
to eller flere konsernselskap har en slik 
innflytelse over et annet selskap.

Investering i tilknyttet selskap vurderes 
etter egenkapitalmetoden i foretakets 
regnskap og i foretaksgruppens regnskap. 

Luftambulansetjenesten ANS og Helse-
foretakenes innkjøpsservice AS er klas-
sifisert som tilknyttede selskaper.

egenkapitalinnskudd klp
Egenkapitalinnskudd i KLP er verdsatt 
til kost.

pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader 
skjer i samsvar med Norsk Regnskaps-
standard, NRS 6 Pensjonskostnader.  
Selskapets pensjonsforpliktelser, både 
sikret og usikret, beregnes som den 
diskonterte verdi av de fremtidige pen-
sjonsytelser som anses påløpt på balanse-
dagen. Det forutsettes at arbeidstakerne 
opparbeider sine pensjonsrettigheter 
lineært over den yrkesaktive perioden. 

Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig 
verdi og fratrukket i netto pensjonsfor-
pliktelse i balansen. Eventuell overfinan-
siering balanseføres i den grad overfinan-
sieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. 
Den enkelte pensjonsordning vurderes 
for seg, men verdi av overfinansiering i 
en ordning og underfinansiering i andre 
ordninger nettoføres i balansen såfremt 
pensjonsmidlene kan overføres mellom 
ordningene. Netto pensjonsmidler presen-
teres som andre langsiktige fordringer, 
mens netto pensjonsforpliktelser presen-
teres som avsetning for forpliktelser.

Endringer i forpliktelsen som skyldes 
endringer i pensjonsplaner fordeles over 
antatt gjennomsnittlig gjenværende opp-
tjeningstid. Endringer i forpliktelsen og 

pensjonsmidlene som skyldes endringer i 
og avvik mot beregningsforutsetningene 
(estimatendringer) fordeles over antatt 
gjennomsnittlig gjenværende opptjenings-
tid for den del av avvikene som overstiger 
10 % av det største av brutto pensjons-
forpliktelser eller pensjonsmidler.

Periodens netto pensjonskostnad er 
inkludert i lønn og sosiale kostnader, og 
består av periodens pensjonsopptjening, 
rentekostnad på den beregnede pensjons-
forpliktelsen, forventet avkastning av 
pensjonsmidlene, resultatført virkning av 
endringer i estimater og pensjonsplaner, 
resultatført virkning av avvik mellom 
faktisk og forventet avkastning, samt 
periodisert arbeidsgiveravgift.

Arbeidstakers andel av pensjonspremien 
er kommet til fradrag i lønnskostnaden.

konsolideringsprinsipper 
Regnskapet for foretaksgruppen omfatter 
morselskapet Helse Sør-Øst RHF og alle 
underliggende helseforetak. Regnskapet 
for foretaksgruppen er utarbeidet som 
om gruppen var én økonomisk enhet. 
Transaksjoner og mellomværende mellom 
foretakene i gruppen er eliminert. Alle 
bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepar-
tementet føres via det regionale helsefore-
taket.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er 
oppført i balansen til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 
individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige 
kundefordringer en uspesifisert avsetning 
for å dekke antatt tap

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til 
laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Varelageret nedskrives dersom vir-
kelig verdi er lavere enn anskaffelseskost. 
Reservedeler klassifiseres som varelager.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert 
til kursen ved regnskapsårets slutt.

kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbei-
det etter indirekte metode. Trekk på 
konsernkontoordningen er klassifisert 
som kortsiktig gjeld, og presentert på 
egen linje i kontantstrømoppstillingen. 

Likviditetsbeholdningen består av bundne 
midler og bankkonti utenfor konsern-
kontoordningen.

konsernkontoordning
Innskudd og gjeld på konsernkontoen er 
klassifisert som kortsiktig fordring/gjeld 
mot Helse Sør-Øst RHF i det enkelte 
helseforetak. Renteinntekter- /kostnader 
er behandlet som konserninterne renter i 
helseforetaket.

eiendomsoverdragelser i 
forbindelse med reformen
Alle formaliteter rundt overdragelse av 
bygg og tomter er ikke endelig avklart. 
Det gjenstår arbeid med oppmåling 
og fradeling av enkelte eiendommer, 
delingsforretninger, nemndbehandling 
og avklaring med tidligere eiere. Formell 
overskjøting mangler fortsatt for noen 
eiendommer. Det aller meste er avklart, 
men det foreligger noe usikkerhet rundt 
eierskap til bygg og tomter oppført i 
balansen

endringer i regnskapsprinsipp 
og feil i tidligere perioder
Virkningen av endringer i regnskapsprin-
sipp og korrigering av feil i tidligere perio-
der er ført direkte mot egenkapitalen.

Enkelte tall i note en, to og tre for 2008 
er endret for gi sammenlignbare tall-
størrelser for de to siste årene. 

skatt 
Foretakets virksomhet, sykehusdrift er 
ikke skattepliktig. Skatteberegning som 
fremkommer i regnskapet til foretaks-
gruppen knytter seg i sin helhet til skatte-
pliktig virksomhet i datterselskapene.

Skattekostnaden omfatter både periodens 
betalbare skatt og endring i utsatt skatt/ 
skattefordel. Betalbar skatt beregnes på 
grunnlag av årets skattemessige resultat. 
Utsatt skatt/ skattefordel beregnes på 
grunnlag av midlertidige forskjeller 
mellom regnskapsmessige og skattemes-
sige verdier, samt skattevirkninger av 
underskudd til fremføring. Utsatt skatte-
fordel er bare balanseført i den grad det 
er sannsynlig at fordelen vil bli realisert i 
fremtiden.
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(Beløp i 1 000 kroner) 

 
 Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

 2008 2009  2009 2008
 
   Fordeling av driftsinntekter
 
   Driftsinntekter per virksomhetsområde 
 15 767 087 15 710 430 Somatiske tjenester 39 992 970 38 028 502
 1 329 991 1 432 721 Psykisk helsevern 8 949 421 7 862 282
 519 869 623 707 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddel avhengige 1 626 254 1 520 270
 1 017 975 1 602 259 Annet 5 847 397 5 645 055
 30 351 809 33 868 118 Elimineringer (kun benyttes av RHF) 0 0
 48 986 731 53 237 236 Driftsinntekter per virksomhetsområde 56 416 042 53 056 109
   
   Driftsinntekter fordelt på geografi  
 48 961 785 53 121 640 Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst sitt opptaksområde 55 492 442 52 246 148
 24 945 115 596 Pasienter hjemmehørende i resten av landet 852 363 731 322
 0 0 Pasienter hjemmehørende i utlandet 71 237 78 639
 48 986 731 53 237 236 Driftsinntekter fordelt på geografi 56 416 042 53 056 109
   
   Aktivitetstall  
   
   Aktivitetstall somatikk  
 56 516 61 670 Antall DRG poeng iht. “sørge for” - ansvaret 674 215 641 057
 0 0 Antall DRG poeng iht. eieransvaret 604 442 600 693
 88 831 91 610 Antall refusjonspoeng for somatisk poliklinisk aktivitet 2 186 248 1 911 489
 127 322 127 863 Antall polikliniske konsultasjoner 2 382 680 2 257 854
   
   Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge  
 17 22 Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 1 042 947
 22 925 24 581 Antall polikliniske konsultasjoner 390 993 370 403
   
   Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne  
 3 023 4 380 Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 26 850 24 637
 65 978 75 738 Antall polikliniske konsultasjoner 659 443 619 423
   
   Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling  
   for rusmisbrukere  
 1 651 1 830 Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 7 909 7 263
 50 181 49 651 Antall polikliniske konsultasjoner 179 754 167 895
 
I tillegg utgjør aktivitet knyttet til “Raskere tilbake” 3 637 DRG -poeng, i tillegg til 37 380 polikliniske konsultasjoner.  
 
 Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til behandlingsaktivitet.  
Ved sammenligning av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet 
og basisramme kan variere.   
   
DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene.  
Inntektene i DRG-systemet er i 2009 satt til 40 % av full DRG-pris, det vil si kr 14 050,80 per DRG poeng.   
      
 

Noter
   note 1 – inntekter
    
(Beløp i 1 000 kroner) 
 
 Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

 2008 2009  2009 2008
 
   DRIFTSINNTEKTER   
   Basisramme 
 34 297 144 38 578 081 Basisramme 38 578 081 34 297 144
 34 297 144 38 578 081 Basisramme 38 578 081 34 297 144
   
   Aktivitetsbasert inntekt  
 9 269 679 10 496 722 Behandling av egne pasienter i egen region 1) 10 441 014 9 269 679
 16 554 0 Behandling av pasienter internt i egen region 0 0
 113 668 22 018 Behandling av egne pasienter i andre regioner 2) 77 777 113 669
 8 391 115 596 Behandling av andre pasienter i egen region 3) 790 260 660 903
 1 363 436 1 506 111 Poliklinikk, laboratorie og radiologi 2 033 511 1 817 831
 0 354 Andre aktivitetsbaserte inntekter 104 367 300 832
 10 771 728 12 140 801 Aktivitetsbasert inntekt 13 446 930 12 162 914
   
   Annen driftsinntekt  
 1 238 162 10 006 Øremerket tilskudd til psykisk helsevern 10 006 1 206 859
 257 530 341 113 Øremerket tilskudd til “Raskere tilbake” 341 113 257 530
 2 184 395 1 212 696 Øremerkede tilskudd til andre formål 1 212 696 2 379 790
 0 0 Inntektsføring av investeringstilskudd 4) 170 646 65 902
 0 0 Driftsinntekter fra apotekene 5) 965 263 852 447
 237 772 954 538 Andre driftsinntekter 1 691 307 1 833 522
 3 917 859 2 518 353 Annen driftsinntekt 4 391 031 6 596 050
  
 48 986 731 53 237 236 Sum driftsinntekter 56 416 042 53 056 109

1) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt “sørge for”-ansvar    
2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt “sørge for”-ansvar   
3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter)   
4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd   
5) I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapotekene HF til foretak i Helse Sør-Øst eliminert

*   I forbindelse med omlegging av finansieringsordningen for enkelte biologiske legemidler, er det for 2009 arbeidet med å etablere tilfredsstillende  rapportering til NPR 
(Norsk pasientregister). Ved avlegging av årsregnskapet er data for reseptregisteret lagt til grunn som beste estimat for aktivitet og tilhørende inntekter på området.  
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   note 2 – Varer
 
(Beløp i 1 000 kroner) 
 
 Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

 2008 2009  2009 2008
  
   KJØP AV HELSETJENESTER 
 34 603 788 40 026 596 Kjøp fra offentlige og private helseinstitusjoner somatikk 4 638 285 4 464 060
 88 37 Kjøp fra utlandet somatikk  25 930 15 813
 9 641 061 7 707 858 Kjøp fra offentlige og private helseinstitusjoner psykiatri 1 292 650 1 152 055
 1 658 529 1 755 339 Kjøp fra offentlige og private helseinstitusjoner rus 654 039 480 058
 1 534 315 1 535 823 Konserninterne gjestepasientkostnader 0 0
 47 437 781 51 025 653 Sum gjestepasientkostnader 6 610 904 6 111 986
 8 974 8 094 Innleie av vikarer 448 499 397 347
 138 517 161 142 Kjøp av ambulansetjenester 247 635 374 011
 74 228 115 033 Andre kjøp av helsetjenester 677 572 586 437
 47 659 500 51 309 922 Sum kjøp av helsetjenester 7 984 610 7 469 781
    
   VAREBEHOLDNING*)  
 30 210 61 678 Sentrallager 166 977 107 694
 0 0 Sterillager 41 114 32 666
 0 0 Blodlager 19 750 17 132
 0 0 Råvarer 5 214 5 218
 0 0 Varer i arbeid 3 773 2 346
 0 0 Ferdigvarer 5 078 5 969
 0 0 Øvrige beholdninger 196 144 172 154
 30 210 61 678 Sum varebeholdning 438 050 343 179
   
 30 210 61 678 Anskaffelseskost 439 177 343 940
 0 0 Nedskrivning for verdifall -1 127 -762
 30 210 61 678 Bokført verdi 31.12. 438 050 343 179
  
   VAREKOSTNAD  
 0 102 568 Kjøp av medisinsk forbruksmateriell 3 766 384 3 545 380
 0 92 448 Andre varekostnader 2 222 397 2 024 740
 0 195 016 Sum varekostnad 5 988 781 5 570 120

*)  Fra og med tidspunkt for implementering av ny leverandør av logistikktjenester for forsyningssenteret 1. juli 2009 er varesalg og varekost presentert brutto i Helse Sør-Øst 
sitt resultatregnskap. Tallene for 2008 er ikke tilsvarende omarbeidet.

   note 3 – lØnnskostnader, antall ansatte, godtgjØrelser M.M.
 
(Beløp i 1 000 kroner) 
 
 Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

 2008 2009  2009 2008
 
   LØNNSKOSTNADER 
 202 015 315 268 Lønnskostnader 23 867 639 22 784 360
 29 687 47 406 Arbeidsgiveravgift 3 443 726 3 254 986
 34 232 51 685 Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift 5 229 302 5 224 283
 -6 749 -23 649 Andre ytelser 622 895 623 732
 0 0 - balanseførte lønnskostnader egne ansatte 0 -11 200
 259 185  390 710 Sum lønn og andre personalkostnader 33 163 561 31 876 162
 
 397 638 Gjennomsnittlig antall ansatte 69 935 69 386
 398 625 Gjennomsnittlig antall årsverk 54 979 54 408
 
   Lønn og andre ytelser til adm dir. (beløp i hele kroner): 
   Lønn 1 932 197 
   Pensjonsutgifter 250 370 
   Andre ytelser 7 288 
   Sum 2 189 855 
 
   Styrehonorar 2 086 000 
   Herav styrehonorar til styrets leder 290 000 
   Annen godtgjørelse 0 
 
Administrerende direktør har ordinære pensjonsbetingelser via KLP og har ingen avtale om tilleggspensjon. 
Under gitte forutsetninger har ledergruppen rett på etterlønn i 12 måneder fra fratredelsesdato. Etterlønn vil bli redusert med lønn fra 
ny arbeidsgiver. 
 
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter. 
 
Lån til ansatte i Helse Sør-Øst RHF er 33 611 kroner. 
 

(Beløp i hele kroner) 
 
 Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

 2008 2009  2009 2008
 
   Godtgjørelse til revisor 
   Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier:  
 375 000 375 000 Lovpålagt revisjon 4 550 000 4 550 000
 56 875 2 867 604 Utvidet revisjon 5 409 579 2 244 904
 14 088 0 Andre attestasjonstjenester 967 431 1 348 413
 0 104 047 Skatte-og avgiftsrådgivning 214 303 36 088
 2 393 194 417 708 Andre tjenester utenfor revisjon 931 985 3 543 922
 3 187 907 3 764 359 Sum honorarer til revisor 12 073 298 11 723 327
 
Alle tall er inkl. merverdiavgift.     
 
Tilleggsopplysninger revisor:    
Økningen på kr 3 164 675,- fra 2008 for lovpålagt og utvidet revisjon for foretaksgruppen samlet sett skyldes i hovedsak merarbeid i 
forbindelse med de virksomhetsoverdragelsene og de organisatoriske endringene helseregionen har foretatt i 2009. Denne kostnaden er 
i hovedsak dekket av Helse Sør-Øst RHF, og ikke de enkelte helseforetak.

Honorar for andre tjenester utenfor revisjonen er i all hovedsak knyttet til teknisk støtte i forbindelse med budsjettering og 
 rapportering. 
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   note 4 – iMMaterielle driFtsMidler
 
(Beløp i 1 000 kroner) 

Helse Sør-Øst RHF 

 EDB Anlegg under Sum  immatrielle
 programvare utførelse eiendeler
 
Anskaffelseskost 1.1.  354 520 95 286 449 806
Korrigeringer IB 11 636 -7 290 4 346
Åpningsbalanse korrigert 366 156 87 997 454 152
Tilgang 279 963 20 629 300 592
Tilgang virksomhetsoverdragelse 474 517 26 548 501 066
Avgang 0 -25 647 -25 647
Fra anlegg under utførelse 9 362 -9 362 0
Anskaffelseskost 31.12. 1 129 997 100 166 1 230 163
Akkumulerte avskrivninger 31.12. -203 124 0 -203 124
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.  -32 209 0 -32 209
Balanseført verdi 31.12. 894 664 100 166 994 830
Årets ordinære avskrivninger -125 592 0 -125 592

(Beløp i 1 000 kroner) 

Foretaksgruppen Helse Sør-Øst 

 EDB Anlegg under Sum  immatrielle
 programvare utførelse eiendeler
 
Anskaffelseskost 1.1.  1 447 558 113 237 1 560 795
Korrigeringer IB  7 289 -7 290 0
Åpningsbalanse korrigert  1 454 847 105 948 1 560 795
Tilgang  374 702 28 813 403 514
Tilgang virksomhetsoverdragelse  0 0 0
Avgang  0 0 0
Fra anlegg under utførelse  27 218 -27 218 0
Anskaffelseskost 31.12.  1 856 767 107 542 1 964 309
Akkumulerte avskrivninger 31.12.  -934 131 0 -934 131
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.  0 0 0
Balanseført verdi 31.12.  922 636 107 542 1 030 179
Årets ordinære avskrivninger  -243 936 0 -243 936
Balanseførte lånekostnader  0 0 0
  
Foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til:  
* EDB-programvare 5 år 
* Anlegg under utførelse  Avskrives ikke 

   note 5 – Varige driFtsMidler
 
(Beløp i 1 000 kroner) 

Helse Sør-Øst RHF 

  Anlegg under Medisinsk- Transportmidl. Sum  varige
 Bygninger utførelse teknisk utstyr IKT og annet driftsmidler
 
Anskaffelseskost 1.1. 100 599 41 344 0 303 720 445 664
Korrigeringer IB 0 0 0 893 893
Åpningsbalanse korrigert 100 599 41 344 0 304 614 446 557
Tilgang 0 479 164 0 82 264 561 427
Tilgang virksomhetsoverdragelse 0 0 0 749 576 749 576
Avgang 0 -17 166 0 -12 -17 178
Fra anlegg under utførelse 0 0 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12. 100 599 503 342 0 1 136 442 1 740 383
Akkumulerte avskrivninger 31.12. -6 909 0 0 -250 536 -257 445
Akkumulerte nedskrivninger 31.12. 0 0 0 -9 498 -9 498
Balanseført verdi 31.12. 93 690 503 342 0 876 407 1 473 439
Årets ordinære avskrivninger -2 360 0 0 -120 952 -123 312
Årets nedskrivninger 0 0 0 -9 260 -9 260
Balanseførte lånekostnader 0 7 327 0 0 7 327
 

(Beløp i 1 000 kroner) 

Foretaksgruppen Helse Sør-Øst 

 Tomter og  Anlegg under Medisinsk- Transportmidl.  Sum varige
 boliger Bygninger utførelse teknisk utstyr  IKT og annet driftsmidler
 
Anskaffelseskost 1.1. 1 818 914 45 405 133 2 127 065 6 199 181 4 284 302 59 834 596
Korrigeringer IB 0 0 0 0 0 0
Åpningsbalanse korrigert 1 818 914 45 405 133 2 127 065 6 199 181 4 284 302 59 834 596
Tilgang 2 103 370 511 1 722 839 339 836 292 299 2 727 587
Avgang -71 412 -72 321 -61 290 -64 399 -18 376 -287 795
Fra anlegg under utførelse 290 1 402 809 -1 664 667 167 757 93 812 0
Anskaffelseskost 31.12. 1 749 895 47 106 132 2 123 947 6 642 375 4 652 037 62 274 388
Akkumulerte  
avskrivninger 31.12. -63 284 -15 138 174 0 -3 860 028 -2 525 455 -21 586 941
Akkumulerte  
nedskrivninger 31.12. -26 782 -166 748 -3 187 -30 181 -33 452 -260 350
Balanseført verdi 31.12. 1 659 829 31 801 211 2 120 760 2 752 166 2 093 130 40 427 097
Årets ordinære avskrivninger -3 147 -1 877 247 0 -550 117 -440 358 -2 870 868
Årets nedskrivninger 368 -15 928 0 0 -10 062 -25 622
Balanseførte lånekostnader 0 359 234 20 066 30 078 54 722 438 560

Foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: 
* Bygninger  Dekomponert 10 til 60 år  
* Medisinteknisk utstyr 3-15 år  
* IKT, inventar, transportmidler, etc 3-15 år  
* Personalboliger  Avskrives ikke
* Tomter Avskrives ikke

  
 Tomter og  Medisinsk- Transportmidl.  Sum varige
Operasjonell leasing/ leieavtaler boliger Bygninger teknisk utstyr IKT og annet driftsmidler
 
Leiebeløp 51 317 151 860 45 828 37 985 286 989
Varighet (år) 1-10 år 1-20 år 1-9 år 1-4 år 
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   note 6 – eierandel i datterForetak, Felleskontrollert 
   VirksoMHet og tilknYttede selskap
  
(Beløp i 1 000 kroner) 
 Hoved- Eier- Andel Balanseført  Årets Årets ned-
Investering i datterforetak kontor andeler stemmer verdi Egenkapital resultat skrivning
 
Akershus universitetssykehus HF Nordbyhagen 100 % 100 % 726 204 726 204 -211 486 -211 486
Sykehuset Innlandet HF Brumunddal 100 % 100 % 3 322 549 3 362 616 40 067 0
Sunnaas sykehus HF Nesoddtangen 100 % 100 % 224 469 225 176 708 0
Sykehuset Østfold HF Fredrikstad 100 % 100 % 1 435 460 1 487 189 51 726 0
Oslo universitetssykehus HF Oslo 100 % 100 % 8 081 432 8 079 515 -108 023 -108 023
Vestre Viken HF Drammen 100 % 100 % 1 883 063 1 886 483 6 532 0
Sykehuset i Vestfold HF Tønsberg 100 % 100 % 914 025 914 025 -48 884 -48 884
Psykiatrien i Vestfold HF Tønsberg 100 % 100 % 444 500 479 216 34 715 0
Sykehuset Telemark HF Skien 100 % 100 % 1 625 578 1 626 213 635 0
Sørlandet sykehus HF Kristiansand 100 % 100 % 2 343 549 2 343 438 -14 559 -14 559
Sykehusapotekene HF Oslo 100 % 100 % 112 639 156 388 16 971 0
Sum datterforetak    21 113 468 21 286 463 -231 598 -382 952

*  Endring i balanseført verdi av eierandel i datterforetak fra 2008 til 2009 skyldes i hovedsak virksomhetsoverdragelse fra flere helseforetak til Sykehuspartner, samt 
 nedskrivning av bokført verdi. I tillegg er det gjort gjeldskonvertering ved Akershus universitetssykehus HF som øker investeringen tilsvarende.

 
Tilknyttede selskap  
Luftambulansetjenesten ANS Bodø 40 % 40 % 16 236 40 591 4 147 0
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Vadsø 40 % 40 % 3 132 7 831 2 474 0
Helseforetakenes senter  
for pasientreiser ANS Skien 40 % 40 % 3 000 3 000 0 0
Sum tilknyttede selskap    22 369 51 422 6 620 0
  
Virksomheter eid av andre foretak i foretaksgruppen  
Sophies Minde Ortopedi AS Oslo 100 % 100 % 12 000 36 267 6 712 0
Medinnova AS Oslo 100 % 100 % 20 000 15 824 -9 005 -4 829
Norsk Medisinsk  
Syklotronsenter AS Oslo 80 % 80 % 1 400 17 275 7 127 0
Radiumhospitalets  
parkeringsselskap AS Oslo 100 % 100 % 31 588 33 311 392 0
Barnehagebygg AS Oslo 100 % 100 % 100 1 081 1 112 0
Sykehotell AS Oslo 100 % 100 % 10 100 10 860 -471 0
Sørlandet sykehus Parkering AS Kristiansand 100 % 100 % 27 977 6 505 27 977 0
Oppland Vaskeri AS Lillehammer 80 % 80 % 21 810 5 054 16 0
Hedmark Vaskeri AS Stange 85 % 85 % 25 316 13 031 3 219 0
Sum    150 291 139 208 37 080 -4 829
  
Andre finansielle investeringer  
Serodus AS Oslo 34 % 34 % 510 0 745 0
Healthy Pointers AS Oslo 34 % 34 % 1 195 0 79 0
Nordic Nanovector AS Oslo 45 % 45 % -855 -1 900 -3 000 0
Sum andre finansielle investeringer    850 -1 900 -2 176 0
 

   note 7 – poster soM er slÅtt saMMen i regnskapet 
 
(Beløp i 1 000 kroner) 
 
 Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

 2008 2009  2009 2008
 
   Andre driftskostnader 
 25 256 55 981 Transport av pasienter 890 157 778 645
 25 651 36 772 Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring 1 137 600 1 088 493
 6 770 1 466 Leiekostnad MTU, maskiner, inventar og lignende 133 575 136 061
 243 888 279 704 Fremmede tjenester 966 742 825 740
 104 041 202 813 Reparasjon og vedlikeholdskostnader 1 115 555 998 226
 47 513 54 194 Kontor og kommunikasjonskostnader 417 075 427 114
 17 281 25 885 Lisens- og patentkostnader 95 515 98 639
 17 758 21 787 Reisekostnader 250 223 249 285
 367 238 408 763 Øvrige driftskostnader 988 481 1 056 877
 855 396 1 087 366 Andre driftskostnader 5 994 923 5 659 080
   
   Finansinntekter  
 5 278 6 620    Resultatandel tilknyttet selskap 6 620    5 278
 147 028 355 740 Renteinntekter i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 0    147 028
 374 746 76 615 Andre renteinntekter 123 588 220 452
 32 10 Andre finansinntekter (agio) 9 422 6 898
 527 083 438 985 Finansinntekter 139 630 379 656
   
   Finanskostnader  
 0    0    Resultatandel tilknyttet selskap 0    1 254
 9 774 14 891 Rentekostnader i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 0    28 228
 402 463 384 243 Andre rentekostnader 422 866 437 784
 3 978 Andre finanskostnader (disagio) 16 406 72 426
 412 240 400 111 Finanskostnader 439 273 539 692
   
   Fordringer  
 3 721 104 3 684 431    Konsernkonto 0 0
 269 270 277 197    Fordringer mot Helse- og omsorgsdepartementet 277 197 269 270
 104 700 194 724 Kundefordringer 565 871 408 084
 1 005 860 1 432 957 Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 0 0   
 4 827 45 187 Opptjente pasientinntekter (inkl pasienter under behandl.) 230 698 124 200
 39 802 116 441 Forskuddsbetalte kostnader 232 944 208 877
 0    0    Kortsiktige finansinvesteringer 0    146 779
 547 380 731 961 Øvrige kortsiktige fordringer 1 204 680 167 944
 5 692 943 6 482 898 Fordringer 2 511 390 1 325 155
   
   Annen kortsiktig gjeld  
 286 367 291 440 Leverandørgjeld 1 746 185 1 819 535
 988 618 625 199 Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 0 0   
 22 002 47 001 Påløpte feriepenger 2 754 237 2 602 899
 8 143 8 148 Påløpte lønnskostnader 462 320 878 227
 0    0    Mottatt forskuddsbetalinger 33 311 42 569
 810 283 1 078 602 Annen kortsiktig gjeld 2 526 351 1 303 134
 2 115 413 2 050 391 Annen kortsiktig gjeld 7 522 404 6 646 365
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   note 8 – skatter  
 
(Beløp i 1 000 kroner) 
 

 Foretaksgruppen 

Beskrivelse 2009 2008
 
Midlertidige forskjeller  
Anleggsmidler 20 212 10 457
Omløpsmidler -11 -37
Gevinst- og tapskonto -1 862 0
Netto midlertidige forskjeller 18 338 10 421
Underskudd til fremføring -15 292 -11 517
Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balanse 3 047 -1 097
  
28 % utsatt skatt (utsatt skattefordel) 853 -307
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel 158 0   
Utsatt skatt (utsatt skattefordel) 1 011 -307
  
Årets skattekostnad på ordinært resultat fremkommer slik:  
  
Grunnlag for betalbar skatt  
Resultat før skattekostnad 5 844 2 402
Permanente forskjeller 26 -2
Grunnlag for årets skattekostnad 5 870 2 400
Endring i midlertidige forskjeller -10 018 -4 065
Skattepliktig inntekt -4 148 -1 666
Bruk av fremførbart underskudd -688 0   
Grunnlag for betalbar skatt -4 836 -1 666
  
28 % av grunnlag for betalbar skatt 1 127 726
Endring i utsatt skatt 388 -160
For lite/for mye avsatt i fjor 62 -129
Sum skattekostnad på ordinært resultat 1 577 436
  
Spesifikasjon av pensjonskostnad 
28 % skatt av resultat før skatt 1 636 672
Permanente forskjeller (28 %) 7 0   
Korrigering av skattekostnad -67 -236
Beregnet skattekostnad 1 577 436
  
Virksomheten i Helse Sør-Øst (sykehusdrift) er ikke skattepliktig virksomhet. Skattekostnaden er regnskapsført i datterselskap. 
 
  

   note 9 – pensjoner 
 
(Beløp i 1 000 kroner) 

Helse Sør-Øst RHF har pensjonsordninger som omfatter i alt 1 143 personer, hvorav 1 016 er yrkesaktive, 77 er oppsatte og 50 er 
pensjonister. Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har pensjonsordninger som omfatter i alt 130 705 personer, hvorav 59 374 er yrkes-
aktive, 40 307 er oppsatte og 31 024 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnprinsippet. Disse 
er i hovedsak avhenge av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med 
folketrygdens ytelser. Foretakenes pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom 
pensjonsordningene: Felles kommunal pensjonsordning, pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for sykepleiere 
i Kommunal Landspensjonskasse, SPK, Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Oslo pensjonsforsikring AS. I tillegg til den 
ordinære tjenestepensjonsordningen kommer  ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til 66 år. AFP etter 65 
år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte multiemployer plan.  
 
 Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

 2008 2009  2009 2008
 
   Pensjonsforpliktelse 
 233 320 381 740 Brutto påløpte pensjonsforpliktelse 65 349 103 61 432 000
 -153 221 -254 379 Pensjonsmidler -50 780 362 -46 140 419
 80 100 127 360 Netto pensjonsforpliktelse 14 568 741 15 291 581
 10 768 18 034 Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse 1 985 068 2 152 151
 -56 688 -76 355 Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik inkl aga -15 416 571 -17 072 175
 34 180 69 039 Netto balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift 1 137 239 371 556
   
 36 707 73 395 Herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga 2 801 999 2 325 589
 2 527 4 355 Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga 1 664 760 1 954 033
   
   Spesifikasjon av pensjonskostnad  
 24 654 34 086 Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 3 053 121 3 187 340
 10 461 18 625 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 3 320 255 3 213 100
 35 115 52 711 Årets brutto pensjonskostnad 6 373 375 6 400 440
 -7 032 -12 385 Forventet avkastning på pensjonsmidler -2 687 048 -2 579 929
 1 095 1 909 Administrasjonskostnad 197 360 176 593
 2 068 3 300 Resultatført estimatendring/-avvik 750 818 618 367
 2 985 6 150 Arbeidsgiveravgift 594 797 608 812
 34 232 51 685 Årets netto pensjonskostnad 5 229 302 5 224 283

    2009 2008
 
   Økonomiske forutsetninger 5,5% 5,3%
   Diskonteringsrente 5,7% 5,8%
   Forventet avkastning på pensjonsmidler 10-45% 8-45%
   Uttakstilbøyelighet AFP 4,25% 4,5%
   Årlig lønnsregulering 4,0% 4,3%
   Regulering av folketrygdens grunnbeløp  
  
Pensjonskostnaden for 2009 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse.  
Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2009 basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt 
for 2009. Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2009 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr. 31.12.2009. 
 Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon.   
   
Demografiske forutsetninger  
Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i pensjonskassens forsikringstekniske 
beregningsgrunnlag.  
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   note 10 – Finansielle anleggsMidler og gjeld    
 
(Beløp i 1 000 kroner) 
 
 Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

 2008 2009  2009 2008
 
   Finansielle anleggsmidler 
 7 495 492 7 829 040 Lån til foretak i samme foretaksgruppe 0 0
 88 508 304 816 Langsiktige fordringer 41 707 112 553
 39 999 22 369 Investering i tilknyttet selskap 23 348 40 619
 1 706 2 034 Eierandel pensjonskasser 747 045 593 265
 7 625 705 8 158 259 Sum finansielle anleggsmidler 812 100 746 437
 
Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom foretaket går ut  
av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP antas det at medlemmene får 
tildelt aksjer.  
  
   Langsiktig gjeld                                                     
 7 617 814 7 303 117 Gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet 7 303 117 7 617 814
 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 484 775 372 782
 7 617 814 7 303 117 Sum langsiktig gjeld 7 787 892 7 990 596
 5 512 626 5 169 867 Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år 5 169 867 5 512 626

   note 11 – kontanter og bankinnskudd     
 
(Beløp i 1 000 kroner) 
 
 Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

 2008 2009  2009 2008
 
   Bundne kontoer  
 28 048 38 755 Innestående skattetrekksmidler 1 128 563 1 134 609
 0 0 Andre bundne kontoer 89 612 36 744
 28 048 38 755 Sum bundne kontoer 1 218 175 1 171 353
 0 19 105 Bankkonti som ikke er bundet 535 603 499 022
 28 048 57 860 Sum bank 1 753 778 1 670 375

 Helse Sør-Øst RHF har en kredittramme i Norges Bank på 2 485 millioner kroner tilknyttet konsernkontoordningen.  
 Rammen fra Norges Bank er i sin helhet trukket opp i Helse Sør-Øst RHF.  
   
Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen.   
     
 

   note 12 – egenkapital
 
(Beløp i 1 000 kroner) 

Helse Sør-Øst RHF  Annen    Fond for  
 Foretaks- innskutt vurderings- Annen Total
 kapital egenkapital forskjeller egenkapital egenkapital
 
EGENKAPITAL 
Inngående balanse 1.1. 200 32 473 821 11 129 -10 562 146 21 923 004
Virksomhetsoverdragelse Norsk Helsenett 0 0 -3 198 -23 879 -27 077
Effekt av virksomhetsoverdragelser 0 1 204 197 0 -1 286 171 -81 974
Årets resultat 0 0 6 646 -354 666 -348 020
Egenkapital 31.12. 200 33 678 018 14 577 -11 025 863 21 465 933

Foretaksgruppen Helse Sør-Øst 
  Annen Fond for
 Foretaks- innskutt vurderings- Minoritets- Annen Total
 kapital egenkapital forskjeller interesser egenkapital egenkapital
 
EGENKAPITAL      
Inngående balanse 1.1. 200 32 467 167 11 129 6 219 -10 550 543 21 934 173
Virksomhetsoverdragelse  
Norsk Helsenett 0 0 -3 198 0 -23 879 -27 077
Feil tidligere år -  
levetider anleggsmidler 0 0 0 0 -53 476 -53 476
Overføring til fond Sophies Minde 0 0 0 0 -4 500 -4 500
Virksomhetsoverdragelser 0 0 0 0 -9 648 -9 648
Årets resultat 0 0 6 646 3 337 -167 452 -157 469
Egenkapital 31.12. 200 32 467 167 14 577 9 556 -10 809 498 21 682 003

   note 13 – eiers stYringsMÅl      
 
(Beløp i 1 000 kroner) 
 
 Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

 2008 2009  2009 2008 2002-2009
 
 216 131 34 932 Årsresultat -157 469 -756 447 -13 147 329
 0 0 Overføring fra strukturfond 0 0 2 239 186
 0 0 Korrigering for endrede levetider 0 0 2 932 379
 216 131 34 932 Korrigert resultat -157 469 -756 447 -7 975 764
   Herav økte pensjonskostnader som er  
 82 136 0 blitt unntatt fra resultatkrav 0 331 000 2 753 774
 133 995 34 932 Resultat jf økonomiske krav fra HOD -157 469 -425 447 -5 221 990
 0 0 Resultatkrav fra HOD 0 0 -880 000
 133 995 34 932 Avvik fra resultatkrav -157 469 -425 447 -4 341 990
      
Som følge av bevilgningsøkningen i gjennom St.prp. nr. 1 (2007-2008) ble de regionale helseforetakene satt i stand til å opprettholde 
den fulle verdien av varige driftsmidler. For første gang ble det derfor stilt krav om et ordinært regnskapsmessig resultat i balanse i 
2008 i foretaksmøtene i januar 2008. Behovet for det opprinnelige strukturfondet falt med dette bort, og restverdien ble overført til 
Annen innskutt egenkapital per 31.12.07.    
Imidlertid økte pensjonskostnadene for 2008 med om lag 3 800 mill. kroner for de regionale helseforetakene. Gjennom St.prp. nr. 59 
(2007-2008) ble det bevilget 3 200 mill. kroner til dekning av denne kostnadsøkningen. De resterende 600 mill. kroner ble unntatt fra 
resultatkravet i foretaksmøter i juni 2008. For Helse Sør-Øst RHF innebar dette at 331 mill. kroner ble unntatt fra resultatkravet i 2008. 
Det økonomiske opplegget for 2009 presentert i St.prp. nr. 1 (2008-2009) la til grunn at de samlede pensjonskostnadene for de 
regionale helseforetakene ville bli på samme nivå som i 2008, dvs. 9,2 mrd. kroner. Dette kostnadsnivået ble også lagt til grunn ved 
fastsettelsen av de regionale helseforetakenes basisramme for 2009. Beregninger med oppdatert sett av økonomiske parametere viste 
at pensjonskostnadene for 2009 er i tråd med forutsetningene i St.prp. nr. 1 (2008-2009), og det ble følgelig stilt krav om et ordinært 
regnskapsmessig resultat i balanse i 2009.    
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   note 14 – eierinForMasjon
 

Helse Sør-Øst RHF er 100 % eiet av Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet.

   note 15 – andre aVsetninger For Forpliktelser    
 
(Beløp i 1 000 kroner) 
 
 Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

 2008 2009  2009 2008
 
 0 0 Legepermisjoner 440 601 429 862
 0 0 Investeringstilskudd 3 420 178 3 809 779
 2 830 059 4 908 831 Andre avsetninger for forpliktelser 265 564 371 169
 2 830 059 4 908 831 Sum avsetning for forpliktelser 4 126 342 4 610 810
      
Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 3 035 overlege- og psykologspesialistårsverk. Uttakstilbøyeligheten er satt fra 40 % til  
100 % for overlegestillingene og 50 % til 100 % for psykologspesialister. Overordnede leger og spesialister i Foretaksgruppen Helse 
Sør-Øst har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år. Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene 
lønn.  Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelse etter hvert som retten opparbeides. Uttakstilbøyeligheten kan 
variere mellom foretak i Helse Sør-Øst og internt mellom de enkelte avdelinger i foretakene.   
  
Investeringstilskudd
Øremerket tilskudd gitt over statsbudsjettet til særskilte byggeprosjekter i Helse Sør-Øst. Tilskuddet inntektsføres i det enkelte 
 helseforetak i takt med avskrivningene på den tilhørende investeringen.   
 
Se også note 1 for inntektsført beløp av investeringstilskuddet.   
      
     

   note 16 – pantstillelser og garantiansVar  
 

Som sikkerhet for lån fra DnB NOR, opprinnelig TNOK 35.000, er det stillet sikkerhet i maskiner og utstyr i Norsk Medisinsk 
Syklotronsenter AS på TNOK 40.000.      
  
Sykehotell AS har inngått avtale om negativ pantsettelse ved at selskapet forplikter seg overfor långiver til ikke å frivillig pantsette sine 
aktiva (helt eller delvis) til andre kreditorer så lenge lånet i DnBNOR løper.    
      
Det langsiktige lånet Radiumhospitalet parkeringsselskap har i DnBNOR er sikret ved første prioritet pant i fast eiendom.  
Bokført verdi av eiendommen er TNOK 175.962.      
  
Barnehagebyggs langsiktige lån i DnBNOR er sikret ved pant i fast eiendom. Bokført verdi av eiendommen er TNOK 38.990. 
 
     
     

 note 17 – nærstÅende parter  
 

Kjøp og salg skjer i hovedsak mellom offentlige helseinstitusjoner som alle er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.  
    

 

   note 18 – betingede utFall  
 

Det ble tatt inn en approbasjonsbestemmelse i forbindelse med overtagelsen av nytt sykehus på Gaustad om at enkelte forhold skulle 
utbedres før ferdigattest ble gitt. Arbeidet var ikke utført per 31. desember, men det er gitt midlertidig brukstillatelse for sykehuset.  
 
I forbindelse med omdanningen til helseforetak tok Oslo universitetssykehus HF, som heleid datterforetak av Helse Sør-Øst RHF, 
over alle formuesposisjoner knyttet til offentlige virksomheter innen spesialisthelsetjenestene, somatisk helsevern, psykisk helsevern, 
rehabiliterings- og habiliteringstjenester, medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenester. Alle formaliteter i forbindelse med 
 overdragelse av eiendomsretten, herunder tinglysing i grunnboken, er ikke ferdig behandlet.    
   
Det norske Radiumhospital HF, som fra 1. januar 2005 har vært en del av Rikshospitalet HF, nå Oslo universitetssykehus HF, har 
tidligere bakgrunn som en separat stiftelse. Grensesnitt stiftelse/statlig eierskap er per 31. desember ikke avklart med hensyn til 
 eiendomsoverdragelse og verdier. Stiftelsen er ikke oppløst.     
  
Byggeprosjektet til Barnehagebygg AS ble avsluttet i 2006. Sluttoppgjør med entreprenørselskapet OBAS Øst AS er blitt avklart i 
2009, og er hensyntatt i regnskapet. Det forventes ingen ytterligere krav. 

Byggeprosjektet til Sykehotell AS ble avsluttet i 2008. Sluttoppgjør med entreprenørselskapet er endelig avklart i 2009, og er 
 hensyntatt i selskapets regnskap.       
  

      
  

   note 19 – uniVersiteter og HØYskolers rettigHeter til 
   arealer i HelseForetak       

Oslo universitetssykehus HF skal tre inn i de pliktene som staten som sykehuseier hadde overfor universiteter og høgskoler da 
nåværende Helse Sør-Øst RHF overtok ansvaret for å sørge for spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst. Samarbeidet om student-
undervisning mellom Oslo Universitetssykehus HF, Universitetet i Oslo og høgskolene skal reguleres i egne avtaler. I avtalen mellom 
Oslo Universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo skal bruksrett og disposisjonsrett til arealene og utstyr presiseres.   
  
Universitetet i Oslo eier 20 % av aksjene i Norsk medisinsk syklotronsenter AS, men har ikke bruksrett til lokaler og/eller utstyr utover 
det andre institusjoner har. Derimot har selskapet finansiert en oppgradering av Universitetet i Oslos syklotron.     
     
UiO benytter netto ca 3.000 kvm kontor og undervisningslokaler på Oslo universitetssykehus HF sitt område.   
     
Oslo universitetssykehus HF har iht vedtekter og tilhørende instruks inngått avtale som gir Universitetet i Oslo/ Høgskolen i Oslo rett 
til å benytte lokaler  til undervisning og forskning.      
      
  
Sykehuset Innlandet HF er pliktig å stille lokaler til fri disposisjon for Høgskolen i Gjøvik til undervisningsformål. Lokalene utgjør om 
lag 30 kvadratmeter.      
      
Sykehuset Østfold HF har i henhold til vedtekter og tilhørende instruks inngått avtale som gir Høgskolen i Østfold rett til å benytte 
lokaler til undervisning og forskning. Dette omfatter ca 100 kvadratmeter.     
  
Foretakene kan ikke selge, pantsette eller på annen måte dover faste eiendommer hvor rettighetshaver har rettigheter, uten skriftlige 
samtykke fra Utdannings- og forskningsdepartementet, eller det departemente som gir slik myndighet.   
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Revisors beretning post- og teleinForMasjon

Helse sør-Øst rHF
Postboks 404, 2303 Hamar
Telefon: 02411
postmottak@helse-sorost.no
www.helse-sorost.no

Østfold sykehusområde
Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad
Telefon: 69 86 00 00
postmottak@so-hf.no
www.so-hf.no

akershus sykehusområde
Akershus
universitetssykehus HF
1478 Lørenskog
Telefon: 02900
postmottak@ahus.no
www.ahus.no

oslo sykehusområde
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Telefon: 02770
post@oslo-universitetssykehus.no
www.oslo-universitetssykehus.no

innlandet sykehusområde
Sykehuset Innlandet HF
Postboks 104, 2381 Brummundal
Telefon: 62 33 30 00
postmottak@sykehuset-innlandet.no
www.sykehuset-innlandet.no

Vestre Viken sykehusområde
Vestre Viken HF
3004 Drammen
Telefon:32 86 11 00 
postmottak@vestreviken.no
www.vestreviken.no 

telemark og Vestfold  
sykehusområde
Psykiatrien i Vestfold HF
Postboks 2267, 3103 Tønsberg
Telefon: 33 01 80 00
post@piv.no
www.piv.no

Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168, 3103 Tønsberg
Telefon: 33 34 20 00
firmapost@siv.no
www.siv.no

Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien, 3710 Skien
Telefon: 35 00 35 00
postmottak@sthf.no
www.sthf.no

sørlandet sykehusområde
Sørlandet sykehus HF
Serviceboks 416, 4604 Kristiansand
Telefon: 38 07 30 00
postmottak@sshf.no
www.sshf.no

andre heleide helseforetak
Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1450 Nesodden
Telefon: 66 96 90 00
firmapost@sunnaas.no
www.sunnaas.no

Sykehusapotekene HF
Stenersgate 1, Postkasse 79, 0050 Oslo
Telefon: 23 13 52 00
post@sykehusapotekene.no
www.sykehusapotekene.no

ikke-kommersielle sykehus 
med driftsavtale med  
Helse sør-Øst rHF
Betanien Hospital
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 6,
3722 Skien
Telefon: 35 90 07 00
betanien@betanienhospital.no
www.betanienhospital.no

Diakonhjemmet Sykehus AS
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
Telefon: 22 45 15 00
postmottak@diakonsyk.no
www.diakonsyk.no

Lovisenberg Diakonale
Sykehus AS
0440 Oslo
Telefon: 23 22 50 00
post@lds.no
www.lds.no

Martina Hansens Hospital
Postboks 23, 1306 Bærum postterminal
Telefon: 67 80 94 00
postmottak@mhh.no
www.mhh.no

Revmatismesykehuset AS
Margrete Grundtvigs vei 6,
2609 Lillehammer
Telefon: 61 27 95 00
post@revmatismesykehuset.no
www.revmatismesykehuset.no
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