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1. Implementering pakkeforløp for kreft i 2015  

Implementering av pakkeforløp for kreft har vært en suksess, og er pasientens helsetjeneste i 
praksis. Ledelse og fagfolk har hatt felles mål. Ledelsens involvering og støtte for å iverksette 
forbedringer og allokere ressurser har vært essensiell. Samtidig er fagfolkenes engasjement 
helt avgjørende. Nasjonale mål og målinger har vært en driver for implementering og 
forbedringer  
 
Helsedirektoratet har i samarbeid med fagfolk fra sykehusene, fastleger og 
brukerrepresentanter utarbeidet 28 pakkeforløp og diagnoseveiledere for kreft etter dansk 
modell. Pakkeforløpene er implementert i helsetjenesten i 2015. Hensikten med innføring av 
pakkeforløp er å sikre gode pasientforløp og god logistikk for kreftpasienter med rask 
diagnostikk og uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid.  
 
Nasjonale målinger følges både knyttet til delprosesser og endepunkt i pasientforløpet. 
Prosessmålinger gir oversikt over pasientflyten der man teller antall kalenderdager mellom 
ulike deler av pasientforløpet; start pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten; start utredning der 
pasienten møter; biopsidato; behandling besluttet i tverrfaglig møte; behandling startet 
 
Endepunktsmålinger er nasjonale indikatorer som sykehus og helseforetaks følges på. Målet 
er at andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp og andel pasienter 
behandlet innen definert standard forløpstid skal være 70 % ved årsslutt 
 
Hovedtiltak som har væ rt g jennomført regionalt 
Det er gjennomført tre generelle regionale samlinger for klinikere og ledere (200 deltakere 
for hver samling). Programmet har inkludert innføring i pakkenes faglige innhold og 
forløpstider, samt NPR- rapportering med målinger.  Helseforetak har presentert hvordan de 
har arbeidet med ledelsesforankring, organisering og tiltak for å løse flaskehalser. Det har 
vært stort engasjement fra helseforetak og sykehus og vilje til å dele erfaringer.  
Evalueringene understreker også at samlingene har gitt inspirasjon og sikret læring på tvers. 
 
Det har i tillegg vært arrangert to regionale samlinger for forløpskoordinatorer med 150-175 
deltakere per samling. Forløpskoordinatorer ivaretar kontakt med pasient og pårørende, 
fastleger samt koding av pakkeforløpene i det pasientadministrative systemet. 
Forløpskoordinatorene har således oversikt over logistikken i forløpet. Kompetansen til 
forløpskoordinatorer er vesentlig for å lykkes. På samlingene har rollen til 
forløpskoordinator, funksjon og organisering vært utdypet. Samhandling der pasienten skal 
behandles ved flere sykehus er en utfordring, og da spesielt samhandling mellom 
lokalsykehus og Oslo universitetssykehus. For 2016 vil det være behov for å harmonisere 
kodepraksis og styrke samarbeid på tvers.  

 
Det har dessuten vært tre samlinger for monitoreringsansvarlige i 2015. Koding i det 
pasientadministrative systemet, DIPS, har vært krevende og grundig opplæring på 
helseforetaksnivå har vært nødvendig. Rapportene fra NPR har bidratt med nyttig 
informasjon om hvor opplæringsinnsatsen måtte styrkes. Gjennom arbeidet med 
pakkeforløp for kreft er viktigheten av å overvåke pasientflyt blitt tydeliggjort. Ved 
helseforetakene er det ønskelig å kunne følge den enkelte pasient fra dag til dag, for å 
planlegge pasientforløpet og for å unngå ikke-medisinsk begrunnet ventetid. Helse Sør-Øst 
koordinerer et utviklingsprosjekt for å styrke monitorering av forløpet for den enkelte 
pasient. 
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På helseforetaksnivå har det vært positiv holdning til innføring av pakkeforløp kreft og 
helsepersonell har uttalt at de gjennom denne ordningen kan yte bedre service overfor 
pasientene. Pakkeforløpene for kreft utfordrer etablerte strukturer med den tradisjonelle 
avdelingsinndelingen. Faglig og administrativ ledelse har allokert ressurser og bidratt til bedre 
samarbeid både innad i det enkelte helseforetak og mellom helseforetak og sykehus. 
Flaskehalser er blitt avdekket og forbedringstiltak er iverksatt. “Slot-tider” er etablert på 
poliklinikker, operasjon og innen radiologi. Ledere har iverksatt konkrete tiltak med innkjøp 
av nytt utstyr, reforhandlet avtaler med private tjenesteleverandører og ansatt 
nøkkelpersonell. Spesielle tiltak ble iverksatt i sommer for å forebygge at pasientene skulle få 
lengre ventetid gjennom sommerferien. I stor grad handlet dette om å være bevisst på å ha 
spesialister til stede gjennom hele sommerferieavviklingen. Det har vært arrangert egne 
informasjons- og kommunikasjonsmøter med fastleger, der helseforetakene har invitert 
fastleger innenfor opptaksområdet. 
 
Helse Sør-Øst har oppnådd gode resultater gjennom satsningen på pakkeforløp. Likevel er 
det flere utfordringer det må arbeides videre med i 2016. Andel nye pasienter i pakkeforløp 
skal være minst 70 % og her oppfyller Helse Sør-Øst kravet meget godt. Dette må også sees i 
sammenheng med andel pasienter som får avkreftet diagnose, som er høyt og som bekrefter 
at Helse Sør-Øst koder korrekt ved mistanke om kreft og før man har fått sikker diagnose 
Andel pasienter behandlet innen standard forløpstid skal også være minst 70 %. Her har ikke 
Helse Sør-Øst like gode resultater å vise til, selv om det er gode resultater for mange 
pasientgrupper. Resultatene for denne indikatoren har også utviklet seg positivt mot slutten 
av året.  
Det vil også i 2016 være et stort fokus på arbeidet med pakkeforløp, og det vil særlig legges 
vekt på å bedre andelen pasienter behandlet innen standard forløpstid med spesielt fokus på 
prostatakreft, gynekologisk kreft og brystkreft. 
 
 

2. Økt tilstrømming av asylsøkere 

Det var høsten 2015 en svært stor og raskt økende tilstrømning av asylsøkere særlig til 
transittmottak innenfor ansvarsområdet til Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF. UDI 
planla for en betydelig kapasitet på transittmottakene i regionen; hhv 1000 asylsøkere på 
Råde i Østfold, 350 på Hvalsmoen på Ringerike og 200 på Refstad i Oslo.  
 
Hverken Helse- og omsorgsdepartementet eller Helse Sør-Øst RHF valgte å anse dette som 
en beredskapsmessig krisesituasjon, men man tok i bruk HelseCIM i rapporteringen som pt 
foregår på ukesbasis. Helse Sør-Øst RHF la til grunn at de de tre helseforetakene Sykehuset 
Østfold HF, Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF skulle ha ansvar for å 
gjennomføre nødvendige dialoger med UDI og inngå avtaler om gjennomføring av 
screeningen for tuberkulose. Det at screeningen i hovedsak skal foregå på transittmottakene 
er krevende for helseforetakene mht. både bemanning og utstyr. I startfasen var det også 
særlig krevende å opprette god informasjonsflyt og sikre tilstrekkelig møtepunkter mellom 
aktørene UDI, Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst og de aktuelle helseforetakene. 
 
Helseforetakene har hatt kapasitet til å håndtere behovet for screening for tuberkulose. Det 
var imidlertid svært krevende for Sykehuset Østfold HF pga innflytting i nytt sykehus og 
rask oppbygging av transittmottaket på Råde. Det tok lang tid å komme i mål med en avtale 
mellom Sykehuset Østfold HF og UDI. Helseforetaket har imidlertid oppnådd at UDI  
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dekker alle kostnader for gjennomføring av screeningen. Vestre Viken HF har ennå ikke 
laget en avtale mens Oslo universitetssykehus HF har mindre behov for en avtale da Oslo 
kommune har hovedansvaret for å gjennomføre screeningen.  
 
Helseforetakene har så langt håndtert henvisningene til den øvrige spesialisthelsetjenesten 
selv om det lokalt har vært en del utfordringer. Det har vært særlige problemer med 
oppmøte ved poliklinikkene. Dette skyldes blant annet at UDI ikke har full oversikt over 
hvor den enkelte asylsøker faktisk befinner seg til enhver tid. 
 
 

3. Status Digital fornying 

Digital fornying har i hovedsak god fremdrift, men det er fortsatt forsinkelser i enkelte 
prosjekter deriblant laboratoriedata og radiologi. 
 
I programmet Regional klinisk løsning ble DIPS-prosjektene Regional EPJ ved Oslo 
universitetssykehus HF – fase 2, BUP Sykehuset Innlandet HF samt BUP Akershus 
universitetssykehus HF ferdigstilt ved årsskiftet. Arbeidet med forprosjekt for konsolidering 
av regional pasientjournal (DIPS), inkludert lukking av Riksrevisjonens avvik knyttet til 
tilgang til pasientinformasjon, går etter plan. For programmet er det i 2016 viktig å ytterligere 
forsterke oppfølging og samarbeid med eksterne leverandører for å sikre regionale løsninger 
av høy kvalitet og god fremdrift både med implementering og videreutvikling av løsningene. 
Fra nyttår har programmet en egen dedikert rolle for leverandøroppfølging. 
 
Den er gjennomført en reorganisering av radiologiprosjektet ved Sykehuset Innlandet HF, 
med en forsterket styringsgruppe med representanter fra helseforetaket, leverandøren og 
Helse Sør-Øst RHF, samt ny prosjektledelse. Oppstartsdato for løsningen er satt til 15. april 
2016 og prosjektet og helseforetaket samarbeider godt for å sørge for oppstart denne datoen. 
Parallelt med innføringen ved Sykehuset Innlandet er det startet et regionalt forprosjekt for å 
planlegge videre regional innføring, inkludert nødvendige endringer og forbedringer i 
løsningen og knyttet til gjennomføringsstrategi.  
 
Regional laboratoriedatasystem har fortsatt en utilfredsstillende situasjon med forsinkede 
leveranser fra programvareleverandøren. Det er etablert en fase 3 for IKT-prosjekter ved 
Sykehuset Østfold hvor blant annet har fokus på rettinger i og videreutvikling av 
laboratoriedataløsningen. 
 
For øvrige prosjekter er fremdriften i all hovedsak i henhold til plan. 
 
Virksomhetsstyring er i henhold til plan og overordnet status er god. 
Sykehuset i Vestfold HF har vært i stabil produksjon siden 1. september 2015 og prosjektet 
forventes avsluttet i januar. Programmet avventer beslutning om endelig utrullingsplan til 
øvrige helseforetak, blant annet basert på gjennomført forprosjekt ved Oslo 
universitetssykehus HF som ble levert til nyttår.    
 
Infrastrukturmodernisering rapporterer tilfredsstillende fremdrift. Det største prosjektet, 
Omlegging Oslo universitetssykehus, ligger noe etter opprinnelig plan, men har nå god 
fremdrift. Prosjektet har lagt om ca. 5 000 klienter (pc’er) på Oslo universitetssykehus HF 
ved årsskiftet.  Regional klinisk plattform, som er en forutsetning for regionale  
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pasientsystemer, har i oppstarten hatt noe dårligere fremdrift enn planlagt grunnet 
utfordringer i oppbemanningen og et merarbeid for å avklare leveransene til Medikamentell 
kreftbehandling i 2015. Prosjektet leverer nå som planlagt. 
 
Det nye programmet, IKT-støtte til forskning, er under etablering. Første programstyremøte 
planlegges i februar. 
Det samlede risikobildet for Digital fornying er uendret og middels høyt. Detaljert 
informasjon om risikbildet kommer i tertialrapport for 3. tertial 2015 som fremlegges for 
styret i mars. 
 
Digital fornying lå ved utgangen av 2015 på 40 millioner kroner under budsjett for 2015. 
Programmene rapporterer at underforbruket i hovedsak skyldes lavere forbruk på 
ressurssiden og lavere fremdrift i enkelte prosjekter. 
 
Status for hvert program pr januar 2016 oppsummeres i tabellen under. 
 
Rapportert  
område 

RKL IMP VIS 

  Nov Jan Nov Jan Nov Jan 

Overordnet  
      

Fremdrift  
      

Økonomi 
      

Risiko 
      

Kvalitet  
      

Avhengigheter  
      

Gevinst  
      

Ressurser 
      

 
 
 

4. Underslag ved Sykehuset Østfold HF 

Det ble rett før jul avdekket et grovt underslag ved Sykehuset Østfold HF. Sykehuset 
anmeldte forholdet 22. desember 2015. Det er underslått et betydelig beløp over en lengre 
periode. Saken er nå under etterforskning av politiet. 
 
I tillegg til den oppfølgingen av saken Sykehuset Østfold HF selv tar hånd om, har Helse 
Sør-Øst RHF hatt dialog med ekstern revisor og avtalt en særskilt oppfølging. Hensikten 
med dette er bl.a. å se om det kan være behov for tiltak rettet mot hele foretaksgruppen med 
sikte på å forbedre rutiner, kontrollsystemer mm. 
 
Konsernrevisjonen vil også gjøre vurderinger av om det er behov for særskilte tiltak bl.a. 
basert på de gjennomganger som foretas. 
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5. Medarbeiderundersøkelsen 2015  

Medarbeiderundersøkelsen i foretaksgruppen Helse Sør-Øst er et verktøy i det kontinuerlige 
forbedringsarbeidet knyttet til medarbeiderutvikling og det systematiske HMS-arbeidet 
(Helse, miljø og sikkerhet).  
 
Regionen har ett overordnet mål som knyttes særskilt til dette arbeidet: ”Alle medarbeidere 
skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av 
forbedringstiltak for egen enhet”. Hensikten med målet er å forsterke innsatsen knyttet til 
det lokalt forbedringsarbeidet som undersøkelsen er ment å bidra til, og sikre at dette 
arbeidet bygger på en aktiv medvirkning fra de ansatte.  
 
Høsten 2015 gjennomførte alle foretak kartleggingen med unntak av Sykehuset Østfold, som 
hadde søkt om fritak grunnet flytteprosessen til nytt bygg på Kalnes. Undersøkelsen ble 
sendt til 53 286 medarbeidere, og deltakelsen i 2015 endte på 78 prosent, hvilket er en liten 
forbedring fra 2014 (77 prosent). Andelen medarbeidere som oppgir at de har vært involvert 
i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen i 2015 er 55 prosent, og er uforandret siden 
2014.  
 
Utvalget i 2014 var noe lavere da store deler av Oslo universitetssykehus ikke gjennomførte 
undersøkelsen grunnet innføringen av DIPS i samme periode. Oslo universitetssykehus går 
samlet sett 11 prosentpoeng tilbake på indikatoren ”Involvering av medarbeidere i 
oppfølgingsarbeidet”. Foretaket representerer over 30 prosent av grunnlagsmaterialet, og 
Oslo universitetssykehus sine resultater påvirker følgelig foretaksgruppens samlede resultat 
betydelig. Også Sunnaas sykehus og Telemark sykehus går tilbake, henholdsvis 5 og 4 
prosentpoeng. Sørlandet sykehus og Sykehuset i Vestfold har uforandret resultat, mens de 
resterende foretakene oppnår en liten forbedring. Størst forbedring har Sykehuspartner, som 
går hele 11 prosentpoeng frem i 2015. Ser man resultatene over tid er trenden fortsatt positiv 
og stigende. Det er fremdeles stor variasjon mellom sykehusene på denne indikatoren (rundt 
15 prosentpoeng). Høyest score blant sykehusene i 2015 oppnår Sykehuset i Vestfold med 
61 prosent. Sykehusapotekene, Sykehuspartner og det regionale helseforetaket ligger igjen 
11-27 prosentpoeng over dette. Det bør med andre ord fortsatt være betydelig rom for 
forbedring av denne resultatindikatoren. 
 
Foretakene er i gang med oppfølgings- og forbedringsarbeidet i enhetene. Samtlige foretak 
har behandlet de overordnede resultatene i foretakets arbeidsmiljøutvalg, noe som sikrer 
godt involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste på overordnet nivå. I tillegg har de fleste 
foretak behandlet, eller planlegger å behandle, resultatrapporten til foretaket i ledergruppen 
og foretakets styre. 
 
Alle foretak stiller krav til ledere om å etablere/justere sine handlingsplaner med 
utgangspunkt i egen resultatrapport. Tidsrommet for dette arbeidet varierer mellom 
foretakene, men samlet skal alle enheter i foretaksgruppen ha oppdatert sine handlingsplaner 
innen 1.3.16.  
 
 
Vedlegg: 

• Tabell 1: Resultater 2015 
• Graf: Utviklingen overordnet mål 2010-2015  
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RESULTATER 2015 
  Resultater 2015   

  Deltakelse  

Engasjement 
(Jobb-

tilfredshet) 

Nærvær 
(jobbrelatert 

fravær) 
Oppfølging 

MU 
Medarbeider-

samtale 
Sykehuset Sørlandet HF 82 % 79 91 57 65 
Sykehuset Telemark HF 79 % 76 89 59 70 
Sykehuset i Vestfold HF 78 % 77 89 61 74 
Vestre Viken HF 74 % 79 89 56 68 
Sunnaas sykehus HF 86 % 79 86 60 78 
Sykehuset Østfold HF* n/a n/a n/a n/a n/a 
Akershus universitetssykehus 
HF 80 % 77 86 56 74 
Oslo universitetssykehus HF 76 % 77 87 46 67 
Sykehuset Innlandet HF 73 % 79 90 58 68 
Sykehusapotekene HF 90 % 76 88 76 92 
Sykehuspartner 98 % 73 90 72 92 
Helse Sør-Øst RHF 93 % 82 96 88 91 
Samlet for regionen 78 % 78 88 55 70 
*Østfold gjennomførte ikke medarbeiderundersøkelsen i 
2015 pga flytteprosess 

    
 

UTVIKLINGEN OVERORDNET MÅL 2010-2015  

 
Resultatutvikling 2010-2015 knyttet til indikatoren involvering av medarbeidere i oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen. 
* Sykehuset Østfold gjennomførte ikke i 2013 og ikke i 2015 pga omstillingsarbeid/flytteprosess. 
** Oslo universitetssykehus gjennomførte kun i begrensede deler av virksomheten i 2014 grunnet innføring av 
DIPS. 
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6. Skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller 
underliggende helseforetak besvart av helse- og 
omsorgsministeren 

Siden siste styremøte er følgende skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF 
og/eller underliggende helseforetak besvart av helse- og omsorgsministeren: 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:472 (2015-2016)  
Innlevert: 21.01.2016 Sendt: 22.01.2016  
Til behandling  
 
Spørsmål  
Kirsti Bergstø (SV): Barn har ved akuttilfeller blitt plassert på psykiatrisk avdeling sammen med alvorlig syke 
voksne, eksempelvis sier fylkeslegen i Telemark at for noen har dette skjedd gjentatte ganger over tid. 
Statsråden sier til NRK at dette ikke er akseptabelt og at saken skal undersøkes.  
Er disse undersøkelsene gjennomført, er problemet med dårlig tilbud utbredt, hvilke konkrete tiltak vil 
statsråden iverksette for å hindre dette, og mener statsråden natt- og helsestenging av psykiatrisk hjelp for barn 
og unge er en riktig utvikling? 
 
Svar  
Bent Høie: Svaret er ennå ikke tilgjengelig 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:365 (2015-2016)  
Innlevert: 16.12.2015 Sendt: 16.12.2015  
Besvart: 06.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie  
 
Spørsmål  
Torgeir Micaelsen (A): Hvor mange pasienter er så langt behandlet under ordningen «Fritt Behandlingsvalg» og 
hvilke private virksomheter har så langt søkt om godkjenning og hvilke private virksomheter er så langt 
godkjent som leverandør under samme ordning? 
 
Begrunnelse  
Dersom det av ulike grunner ikke er mulig å oppgi enkeltvirksomheter, ber jeg om de totale tallene for hver av 
gruppene i spørsmålsstillingen.  
Forskriften om Fritt behandlingsvalg trådte i kraft 1.11.15, og det er relevant for Stortinget å følge utviklingen 
og omfanget av ordningen.  
 
Svar  
Bent Høie: Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil] 
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2015-2016/dok15-201516-0365-vedlegg.pdf  
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:364 (2015-2016)  
Innlevert: 16.12.2015 Sendt: 16.12.2015  
Besvart: 04.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie  
 
Spørsmål  
Torgeir Micaelsen (A): Hva har regjeringen foretatt seg i form for nye forslag, instrukser til helseforetakene eller 
annet som har bidratt til en mer likeverdig praksis knyttet til betaling ved overnatting på pasienthotell? 
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Begrunnelse  
I desember 2014, ble det kjent at det var svært ulik praksis sykehus i mellom om hva pasientene måtte betale 
for overnatting på pasienthotell i tilknytning til behandling. Til NRK 19. januar 2015, sier statssekretær Anne 
Grete Erlandsen: «Vi jobber med ulike alternativer for å se om vi kommer til en bedre løsning enn slik 
situasjonen er i dag. Vi ønsker ikke at pasienter ikke får behandling. Vi vil heller ikke at de blir lagt inn i stedet 
for å være på hotell for vi tror det er sunt å klare seg selv. Det gjør at du ikke føler deg så syk».  
 
Svar  
Bent Høie: Oslo universitetssykehus HF hadde tidligere en særskilt ordning når det gjaldt betaling for opphold i 
pasienthotellet. Denne praksisen ble endret fra 1. januar 2015. Dette er bakgrunnen for den saken 
stortingsrepresentant Michaelsen nå tar opp i sitt spørsmål.  
Retten til dekning av nødvendige utgifter til og fra undersøkelse og/eller behandling følger av pasient- og 
brukerrettighetsloven. Retten er nærmere regulert i syketransportforskriften. En pasient som har rett til å få 
dekket utgifter ved reise har også rett til overnattingsgodtgjørelse dersom overnatting er nødvendig under 
reisen eller ved seriebehandling. Fra 1. januar 2016 er denne godtgjørelsen kr 535 per døgn. I tillegg har 
pasienten krav på en kostgodtgjøring dersom fraværstiden fra hjemmet overstiger 12 timer. Fra 1. januar 2016 
er kostgodtgjøringen på kr 210 per døgn.  
Dersom en pasient velger å overnatte ved behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom hver behandling, 
dekkes pasientens utgifter til kost og overnatting fullt ut dersom dette samlet sett gir lavest utgifter til transport, 
kost og overnatting for det regionale helseforetaket. Dette vil særlig være aktuelt når pasienten skal til 
behandling flere ganger i samme periode. I slike situasjoner har pasientene rett til å få dekket sine utgifter til alle 
tur-retur-reisene, men for mange pasienter kan det være en ekstra påkjenning med så hyppige reiser. Av denne 
grunn har disse pasientene anledning til å velge mellom å bli ved behandlingsstedet, eller å reise frem og tilbake.  
I forbindelse med den saken stortingsrepresentant Michaelsen viser til, ba Helse- og omsorgsdepartementet alle 
de fire regionale helseforetakene redegjøre for hvordan regelverket i syketransportforskriften blir praktisert når 
det gjelder overnatting- og kostgodtgjørelse. Tilbakemeldingen viser at praksis er i samsvar med regelverket. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:341 (2015-2016)  
Innlevert: 11.12.2015 Sendt: 11.12.2015  
Besvart: 21.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie  
 
Spørsmål  
Olaug V. Bollestad (KrF): Det er brudd i forhandlingene mellom Helse Sør - Øst RHF og Borgestadklinikken-
Blå Kors. Helse Sør-Øst RHF forholder seg ikke aktivt til Borgestadklinikkens økonomiske situasjon, eller sitt 
sørge for ansvar med å sikre tilstrekkelig og likeverdig pasienttilbud i regionen. Borgestad er i en kritisk 
økonomisk situasjon hvor de tærer på egenkapitalen, og hvor pasientene trenger kvalitetsheving på tilbudet. 
Hva vil statsråden konkret gjøre for å sikre Borgestadklinikken drivverdig økonomi? 
 
Begrunnelse  
Borgstadklinikken gir iflg. Helsedirektoratet et helhetlig tilbud innen TSB på linje med helseforetakene, men får 
200 millioner kroner mindre i året enn hva de offentlige helseforetakene får for samme tjenester. 
Borgestadklinikken har i 2015 et budsjettert underskudd på 15 millioner kroner, og har i forhandlinger for 
ytelsesavtale for 2016 krevd begrunnet tilførsel på 69,5 millioner kroner for å kunne levere de samme tjenestene 
som nå, men med nødvendig kvalitetsheving på tilbudet. Ved innfrielse av kravet vil klinikken med andre ord 
fortsatt drive pasienttilbudet 130 millioner kroner rimeligere enn hva det offentlige driver for. Helse Sør-Øst 
RHF svarte Borgestadklinikkens krav med et brev av 19.11.15 med et tilbud på 10 millioner kroner, bundet opp 
i nye tiltak. Tilbudet forutsatte at samme aktivitetsnivå og bemanning fra 2015 skulle videreføres i 2016. 
Borgestadklinikken gav i brev 1.12.2015 beskjed om at dette tilbudet ikke svarer på utfordringene klinikken står 
overfor, og det vil ikke sikre situasjonen for pasientplassene i regionen, og dermed kunne det ikke aksepteres. 
Helse Sør-Øst RHF kalte Borgestadklinikken inn til nytt forhandlingsmøte den 10.12.15 hvor det foregående 
skriftlig avviste tilbudet igjen ble presentert som eneste tilbud. Helse Sør-Øst hevder at de ikke har økonomisk 
eller juridisk handlingsrom til å gi økte rammer, selv om det i avtalen ligger mulighet for endringer som før er 
benyttet. 
Borgestadklinikken får beskjed om at de kan si opp avtalen, og evt. bli med i ny anbudskonkurranse, det gis 
ikke svar i møte om det også vil gjelde de 19 andre aktørene i regionen.  
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Borgestadklinikken opplever at de med dette kan bli brukt som brekkstang for å legge hele feltet av private 
aktører på TSB ut på anbud. Alternativet kan jo være at det regionale helseforetaket prøver å presse frem en  
virksomhetsoverdragelse ved at Borgestadklinikken ikke gir økonomisk bærekraftige rammer, men må tære på 
egenkapitalen så lenge at de ved en evt. anbudsrunde ikke har soliditet til å delta.  
I Helseministerens svar av 30.11.15 på mitt spørsmål av 26.11.15 sies det at:" Borgestadklinikken er en sentral 
institusjon i behandlingen av ruslidelser i de sørlige deler av helseregion Sør-Øst, og det er derfor viktig at man 
forholder seg aktivt til de alvorlige bekymringene institusjonen har uttrykt. Partene er fortsatt i forhandlinger." 
Det kan ikke sies at det har vært forhandlinger eller dialog, når Helse Sør Øst innkaller til et møte hvor det 
allerede skriftlig avviste tilbudet på ny presenteres som eneste tilbud, og hvor de presenterer oppsigelse av 
avtalen som eneste løsning. 
Dette sikrer på ingen måte tilbudet til mennesker med ruslidelser i denne delen av landet da det er 
Borgestadklinikken som er lokalsykehuset for TSB i Telemark, det er de som kan bli utdanningsinstitusjon for 
den nye spesialiteten i rus og avhengighetsmedisin i Telemark, og det er de som kan bidra med å utvide tilbudet 
med brukerstyrte senger. den største privat-ideelle aktøren på rusfeltet i Norge kan stå i fare for å bli radert ut. 
 
Svar  
Bent Høie: Det er Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for å sørge for at befolkningen i egen helseregion tilbys 
spesialisthelsetjeneste, herunder tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddel-avhengighet (TSB) samt 
institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelavhengige med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 
til 10-4. Dette skjer enten i egne eide helseforetak eller i private institusjoner gjennom avtaler om kjøp av 
helsetjenester. Jeg har på bakgrunn av dette funnet det naturlig å få innspill fra Helse Sør Øst RHF om de ulike 
forholdene stortingsrepresentanten berører i sitt spørsmål. 
Borgestadklinikken er Helse Sør-Øst RHFs største private samarbeidspartner innen TSB. Borgestadklinikken 
har en løpende avtale med Helse Sør-Øst RHF om levering av 129 døgnplasser og to poliklinikker (8 625 
polikliniske konsultasjoner) på fire ulike lokasjoner, til en samlet verdi av ca. 213 mill. kroner. Helse Sør-Øst 
RHF har imidlertid også andre private samarbeidspartnere innen TSB som har store volum og som leverer 
ulike tjenestetyper på flere lokasjoner, bl.a. Tyrilistiftelsen og Kirkens Bymisjon.  
Målt i antall pasienter, står Borgestadklinikken for om lag 3,3 % av all TSB-behandling i helseregionen. 
Borgestadklinikken er særlig viktig for Sykehuset Telemark HF ved at de dekker om lag 44 % av tjenestene 
pasientene i Telemark bruker innen private døgntilbud (2014-tall), og ved at de ivaretar bl.a. avgiftning og 
innleggelser med hjemmel i tvangsbestemmelsene i Helse- og omsorgsloven. Imidlertid bruker pasientene fra 
Telemark også mange andre private behandlingstilbud. For eksempel bruker befolkningen i Telemark flere 
døgnplasser ved Tyrilistiftelsen enn ved Borgestadklinikkens tilbud i Skien (Ibsen).  
Borgestadklinikkens nåværende avtale er et resultat av en anbudskonkurranse som ble gjennomført i 2012, men 
som allerede i 2014 ble utvidet med om lag 35 mill. kroner. Dette kom i tillegg til deflatorjustering på om lag 5 
mill. kroner. Til sammen utgjorde dette en vekst på om lag 24 %, og innbar både flere døgnplasser, midler til 
kvalitetsheving, til samhandlingskonsulenter og til ny spesialitet innen rus- og avhengighetsmedisin. Denne 
avtaleutvidelsen hadde et så stort omfang at man med dette "brukte opp" mesteparten av det juridiske 
handlingsrommet man har for avtaleutvidelse for den etablerte løpende avtalen. 
Borgestadklinikken stilte vinteren 2015 krav til Helse Sør-Øst RHF om nærmere 70 mill. kroner - i tillegg til 
årlige deflatorjustering - for å kunne fylle sine avtaleforpliktelser i 2016. De hevdet å være underfinansiert og 
trenger penger utover det som ligger i avtalen til økt bemanning, oppgradering av en stor, til dels 
uhensiktsmessig bygningsmasse, og til å dekke pensjonskostnader.  
Helse Sør-Øst RHF så behov for mer kunnskap om de faktiske forholdene som lå til grunn for kravet, og 
tilrådde Borgestadklinikken å foreta en grundig gjennomgang av driftssituasjonen. På bakgrunn av dette 
utarbeidet Borgestadklinikken en rapport hvor driften og behandlingstilbudet ble gjennomgått, og det ble 
skissert mulige løsninger for videre drift. Konklusjonen i deres rapport er at alle lokasjoner og 
behandlingstilbud bør opprettholdes, men det forutsetter at bemanningen styrkes vesentlig og at 
bygningsmassen oppgraderes, eventuelt at det bygges nytt. Kostnaden anslås til ca 70 mill. kroner. Sekundært 
foreslår Borgestadklinikken å beholde dagens økonomiske ramme, mens antall døgnplasser reduseres 
betraktelig, noe som vil gi betydelig høyere døgnpris. Det ble også foreslått enkelte strukturelle endringer. 
Helse Sør-Øst RHF sin vurdering av rapporten fra Borgestadklinikken er at den i utgangspunktet gir et godt 
bilde av utfordringene. Helse Sør-Øst RHF ba imidlertid om en utdyping av enkelte momenter. Disse svarene 
ga etter Helse Sør-Øst RHFs oppfatning et mindre dramatisk bilde av driftssituasjonen enn det som har 
fremkommet gjennom både tidligere møter mellom partene og Borgestadklinikkens rapport.  
Helse Sør-Øst RHF har ikke juridisk handlingsrom for å tildele midler av betydelig størrelse i etterkant av en 
konkurranse, dette både av hensyn til de øvrige tilbyderne i konkurransen i 2012 som ikke nådde opp, og i 
forhold til likebehandling av de øvrige leverandørene som har inngått avtaler. Kontraktspartnerne har dermed i 
realiteten kun to alternativ, enten å stå for det tilbudet man har gitt eller å si opp avtalen. Dersom 
Borgestadklinikken sier opp avtalen, gjelder en oppsigelsestid på to år. Det vil være tilstrekkelig tid til å  
 
  

 10 



 
 
gjennomføre en ny anskaffelse, hvor det kan stilles krav til geografisk lokalisering. En slik ny anskaffelse kan 
samtidig åpne for en viss kvalitetsheving i behandlingstilbudet, slik også Borgestadklinikken mener det er behov 
for. 
Avslutningsvis vil jeg minne om at de regionale helseforetakene er egne rettssubjekter, og med det står rettslig 
ansvarlig for både sine avtalerettslige forpliktelser og forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser m.v. 
Det er videre de som har ansvaret for å sørge for forsvarlige spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region. 
På bakgrunn av disse grunnleggende ansvarsposisjonene i spesialisthelsetjenesten, vil det ikke være riktig av 
meg som statsråd å intervenere i denne saken, samtidig som jeg heller ikke har noen andre rettslige muligheter 
til å foreta en så vidt vesentlig endring av avtalen med Borgestadklinikken enn det som er forespeilet fra Helse 
Sør-Øst RHFs side. Jeg har tiltro til at Helse Sør-Øst RHF har gjort grundige vurderinger og søkt å finne 
løsninger som kan bidra positivt i forhold til Borgestadklinikkens utfordrende økonomiske situasjon. Samtidig 
så har jeg klare forventninger til at Helse Sør-Øst RHF i denne situasjonen ivaretar sitt ansvar for befolkningen 
i Telemark mht. å gi et forsvarlig tilbud innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:337 (2015-2016)  
Innlevert: 10.12.2015 Sendt: 11.12.2015  
Besvart: 18.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie  
 
Spørsmål  
Kjersti Toppe (Sp): Vil helse- og omsorgsministeren sørge for at annonsen på Finn.no der Rjukan sykehus blir 
lagt ut til salgs, blir fjernet og at Sykehuset Telemark HF i stedet arbeider videre med formål å komme til 
enighet med Tinn kommune om overtakelse av det nedlagte sykehusbygget for å utvikle helsetilbudet til 
befolkningen, slik Tinn kommune har ønsker om? 
 
Begrunnelse  
I 1971 solgte Hydro sykehusbygget på Rjukan til det offentlige for én krone(jf. oppslag i Nationen 9.12.15) Nå 
har Sykehuset Telemark HF(STHF) lagt det ut for salg til 43,2 millioner. Kommunen ønsker å kjøpe 
sykehusbygget for å bygge opp et så sterkt helsetilbud til befolkningen som mulig, men et bud på sju millioner 
ble avslått av STHF. Helseforetaket har nå lagt bygget ut for salg på det åpne markedet. En prislapp på 43,2 
millioner er uaktuelt for kommunen å kunne takle, og i følge ordføreren var det STHF som parkerte 
forhandlingene. Kommunen har ønske om å samle enkelte spesialisthelsetjenester sammen med kommunale og 
private helsetjenester i det nedlagte sykehuset. Tinn kommune og STHF har basert seg på to forskjellige 
markedsverdier, der STHF har hyret Nord Taksering som vurderte markedsverdien til 43,2 millioner har Tinn 
kommune hyrt Verditakst AS som vurderte markedsverdien til 21 millioner. Det er også uenighet om EØS- 
regelverket, der STHF mener at salget må skje til markedspris for å ikke å bryte med regelverket, mens Tinn 
kommune mener regelverket ikke gjelder ved salg fra en offentlig virksomhet til en annen. Begge parter har 
konsulterte juridiske eksperter.  
 
Svar  
Bent Høie: Salg av eiendommene ved Kragerø sykehus og Rjukan sykehus ble godkjent av meg i foretaksmøte 
7. oktober 2015 jf. helseforetaksloven §31. Salget ble godkjent med følgende føringer: 
 
1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 041-2015 og sak 042-2015 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-
Øst RHF, salg av følgende eiendommer: 
a. Eiendommene ved Kragerø sykehus, gnr. 12, bnr. 59 og 1014, gnr. 13, bnr. 2 i Kragerø kommune 
b. Eiendommene ved Rjukan sykehus, gnr. 126, bnr. 31, bnr. 64, bnr. 77 og bnr. 220 i Tinn kommune  
2. Frigjorte midler ved salgene skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier. 
3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Sør-Øst RHF vil en se hen til 
engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom. 
4. Foretaksmøtet legger til grunn at salget vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst 
RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån. 
5. Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommene først tilbys kommunene i samsvar med føringene i 
samhandlingsreformen. 
Føringene som Helse Sør-Øst og departementet har lagt til grunn i denne saken er de samme som legges til 
grunn i alle saker om salg av eiendom fra spesialisthelsetjenesten. Som det fremgår skal frigjorte midler ved 
salgene benyttes til nedbetaling av gjelder eller investeringer i varige verdier i spesialisthelsetjenesten.  
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Departementet fastsetter årlig, på bakgrunn av Stortingets vedtak, økonomiske krav og rammer for de regionale 
helseforetakene. De regionale helseforetakene skal sørge for måloppnåelse og en forsvarlig drift innenfor disse 
rammene. Å gi bort verdier fra spesialisthelsetjenesten vil være klart i strid med dette. Departementet vil 
vurdere en gave eller salg til underpris fra spesialisthelsetjenesten til kommunen som formuesoverføring 
mellom to sektorer. Etter konstitusjonell praksis kreves det i utgangspunktet samtykke fra Stortinget for å 
kunne selge statens eiendommer. Helseforetaksloven § 31 innebærer et forhåndssamtykke fra Stortinget til salg 
og pantsettelse. Bestemmelsen åpner ikke for å gi eiendom i gave eller å selge eiendom til en pris som åpenbart 
er lavere enn markedspris (gavesalg). Dette er derfor en budsjettsak som må fremmes for Stortinget. Det har 
ikke vært aktuelt å fremme en slik sak. Jeg registrerer at det er ulik oppfatning mellom Sykehuset Telemark HF 
og Tinn kommune om statsstøttereglene forutsetter salg til markedspris. Dette er en vurdering som tilligger 
helseforetaket. Uavhengig av dette må eiendommen som nevnt selges til markedspris som følge av at 
helseforetaksloven § 31 ikke hjemler gavesalg. Når det gjelder fastsetting av markedsverdi så vil nettopp det å 
legge ut et prosjekt til åpent salg kunne være med på å fastsette dette. Jeg legger til grunn at Tinn kommune 
fortsatt vil ha anledning til å komme tilbake i salgsprosessen dersom de skulle ønske det. 
Historisk var det slik at enkelte sykehusutbygginger i Norge i mellomkrigstiden baserte seg på vilkår fastsatt ved 
tildeling av vassdrags- og industrikonsesjoner (med hjemmel i konsesjons-lovene) hvor det ble forutsatt at 
helsetjenesten på stedet skulle bygges ut av den som mottok konsesjon. Etableringen av sykehusene i Sauda og 
Rjukan er eksempler på dette. Når driften av disse sykehusene fullt ut ble overtatt av det offentlige, så innebar 
det samtidig at de aktuelle konsesjonshaverne slapp en "økonomisk byrde" knyttet til drift av helsetjenester. 
Dette er en viktig kontekst for å forstå hvorfor de aktuelle eiendommene ble overført til det offentlige med en 
symbolsk sum. Dette er for så vidt ikke helt ulikt den løsningen som også lå til grunn for den statlige 
overtakelsen av spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene i 2002. Hvilken pris sykehuset ble overført for i 
sin tid fra Hydro er derfor lite relevant. 
Jeg vil understreke at det ikke er noen forskjell mellom denne salgssaken og øvrige salgssaker som 
gjennomføres i spesialisthelsetjenesten. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:331 (2015-2016)  
Innlevert: 10.12.2015 Sendt: 10.12.2015  
Besvart: 14.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie  
 
Spørsmål  
Tove Karoline Knutsen (A): Helse Sør-Øst har meldt at de ikke vil få på plass avtaler om overtakelse av 
overgrepsmottakene innen fristen 01.01.16, men regner med å være klar til 01.06.16. Dette vil i mellomtiden gi 
en uoversiktlig situasjon, både for de større kommunene som skal videreføre ansvaret for mottakene og for de 
mindre, som ikke lenger skal ha dette ansvaret. 
Hvordan håndterer departementet den situasjonen som er oppstått med tanke på tidsrommet mellom fastsatt 
frist og det tidspunkt Helse Sørøst har meldt? 
 
Begrunnelse  
I 2015 ble det bestemt at ansvaret for overgrepsmottakene skulle overføres fra kommunene til helseforetakene 
med virkning fra 01.01.16. Det ble også vedtatt at «robuste kommunale mottak» skulle videreføres. Helse 
Sørøst har meldt at de, i motsetning til de øvrige helseforetakene, ikke vil få på plass avtaler innen fristen 
01.01.16, men mener å være klar til dette først 01.06.16. Mange av de større kommunene som skal videreføre 
ansvaret for mottakene, har ikke inngått avtaler om dette. Samtidig er situasjonen for de mindre kommunene 
også uklar, i og med at de fra 01.01.16 ikke lenger har ansvar for mottakene.  
 
Svar  
Bent Høie: I oppdragsdokumentet for 2015 ba Helse- og omsorgsdepartementet om en særskilt rapportering 
innen 1. mai 2015 for arbeidet med ansvarsovertakelsen for tilbudet til barn og voksne utsatt for seksuelle 
overgrep. Departementet har i brev av 3. juni 2015 gitt en tilbakemelding på de regionale helseforetakenes 
rapportering med overordnede føringer for tilbudet.  
De fleste helseforetakene vil ha inngått avtaler innen 1. januar 2016. Noen få har varslet at fullstendige avtaler 
først vil være på plass fram mot sommeren. Departementet har vurdert om det er nødvendig med en utsettelse 
av ansvarsovertakelsen, men har kommet til at av hensyn til pasientene og de ansatte er det riktig at ansvaret 
overføres 1. januar 2016. Dette betyr at de helseforetakene og aktuelle kommuner som ennå ikke har inngått 
avtaler, må få på plass interimsavtaler fra årsskiftet med sikte på endelig avtaleinngåelse innen 1. juli 2016. Dette 
er kommunisert til de regionale helseforetakene i brev av 11. november 2015 
.  
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Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:325 (2015-2016)  
Innlevert: 09.12.2015 Sendt: 10.12.2015  
Besvart: 14.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Trine Skei Grande (V): Regjeringen har sammen med Venstre og KrF foretatt et stort løft innen rus og 
psykiatri, men stikk i strid med dette ser vi nå forslag om store kutt ved OUS nettopp på disse områdene. 
Hvordan henger dette sammen med de nasjonale føringene og satsningene? 
 
Begrunnelse  
Viser til en rekke oppslag, blant annet i Dagsavisen 9. desember 2015, hvor ledelsen ved Oslo 
Universitetssykehus foreslår store kutt innen rus og psykiatri for Oslos borgere. 
 
Svar  
Bent Høie: Som representanten Skei Grande har også jeg registrert de refererte oppslagene. Når det gjelder 
"den gylne regel" vil den bli videreført i 2016. Jeg har vært i kontakt med Helse Sør-Øst i sakens anledning, der 
det opplyses at de nå holder på å gjennomgå budsjettene for sine helseforetak for 2016 i forhold til kravene 
som vil gjelde. Jeg forventer at Helse Sør-Øst samlet sett klarer å levere i tråd med kravet i 2016 
 
 
 
Link til regjeringens side – spørsmål til skriftlig besvarelse:  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/svar-til-stortinget-2.html?id=668230 
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