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1. NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten 
(Kvinnslandutvalget) 

Et offentlig utvalg ledet av Stener Kvinnsland, leverte NOU 2016: 25 Organisering og styring av 
spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? til Helse- og 
omsorgsministeren den 1. desember 2016. Helse- og omsorgsdepartementet har 5. desember 
2016 sendt utredningen på høring. Høringsfristen er 3. mars 2017. 
 
I oktober 2015 ble det oppnevnt et offentlig utvalg med mandat å utrede hvordan det statlige 
eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget skulle blant annet vurdere 
følgende alternativer:  

a) avvikling av de regionale helseforetakene og ha færre helseforetak enn i dag direkte 
underlagt departementet  

b) opprettelse av et eget direktorat til erstatning for de regionale helseforetakene  
c) opprettelse av et nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale helseforetakene  
d) eventuelle andre modeller for organisering av spesialisthelsetjenesten.  

 
Utvalget skulle også vurdere inndelingen i helseregioner og antall helseforetak i lys av de 
alternative modellene, samt eierskapet til og forvaltningen av bygg. 
 
Administrerende direktør legger opp til at utredningen settes opp som temasak på styremøtet 
den 2. februar 2017, og vil på bakgrunn av diskusjon i styremøte utforme et forslag til 
høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF. Høringssvaret vil bli behandlet i styremøte 9. mars 
2017. Eventuelle innspill utover administrerende direktør sin innstilling, ettersendes Helse- 
og omsorgsdepartementet 9. mars. 2017. 
 
Link til rapporten: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-25/id2522062/sec1 
 
 

2. Tvangsbruk innen psykisk helse 

Den siste tids oppslag i media gir klare indikasjoner på at spesialisthelsetjenesten har en 
uønsket variasjon når det gjelder tvangsbruk innen psykisk helsevern, og at lovverket ikke 
oppfylles i alle tilfeller av tvangsbruk. 
 
Helse Sør-Øst RHF ser alvorlig på denne saken og vil ta ansvar for at psykisk syke 
mennesker ikke opplever uberettiget tvangsbruk. Pasientene i vår region skal få gode og 
trygge helsetjenester, samt at pasientenes rettigheter skal ivaretas.  
 
Helse Sør-Øst RHF vil på denne bakgrunn nedsette et utvalg som skal arbeide med forhold 
omkring tvangsbruk i vår region.  Målet med arbeidet er å redusere bruk av tvang og sørge 
for at tvang kun brukes når det er berettiget og at det rapporteres fullstendig og korrekt. Det 
vil settes fokus på ledelse, kultur og holdninger, og pasienters erfaringer skal vektlegges i 
arbeidet.  Samtidig vil de ansattes trygghet vektlegges.  
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Det skal i arbeidet indentifiseres konkrete tiltak for å redusere bruken av tvang. Det er i 
denne sammenheng viktig å fremheve at det allerede arbeides med problematikken flere 
steder i regionen. Helse Sør-Øst har etablert et regionalt kompetansesenter ved Sykehuset 
Innlandet som har gjennomført et program for ansatte med fokus på håndtering av 
utagerende og voldelige pasienter for å unngå unødvendig bruk av tvang. Videre er det ved 
Lovisenberg Diakonale sykehus gjennomført et prosjekt med hensikt å modernisere 
akuttpsykiatrien ved blant annet å redusere generell bruk av tvangsmidler. Prosjektet har 
utviklet nye rutiner til bruk i avdelingen og har endret arbeidsform og -prosesser. Prosjektet 
kan vise til en reduksjon av tvangsbruk med 85 %.  
 
Det finnes altså eksempler på at målrettet arbeid gir redusert tvangsbruk. Utvalget som 
nedsettes skal bruke erfaringer fra Sykehuset Innlandet og Lovisenberg Diakonale sykehus til 
å konkretiseres tiltak og arbeidsform som skal implementere i hele regionen. Videre vil det 
være fokus på målinger og registreringer av kvalitet. Dette er nødvendig for kunne arbeide 
systematisk med forbedringer og heve kvaliteten i behandlingen av pasientene.  
 
Helse Sør-Øst RHF er generelt meget positiv til utarbeidelse og offentliggjøring av 
kvalitetsdata og er opptatt av at helseforetakene og sykehusene bruker dataene aktivt i 
forbedringsarbeid.  
 
 

3. 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 Anniken Huitfeldt (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:307 (2016-2017)  
Innlevert: 28.11.2016 Sendt: 28.11.2016  
Besvart: 05.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie  
 
Spørsmål  
Anniken Huitfeldt (A): Hva vil Helsedepartementet gjøre for at ambulansetjenesten ved Oslo 
universitetsykehus seksjon Ullensaker sikres en langsiktig leieavtale i oppgradert lokaler med Statsbygg? 
 
Svar  
Bent Høie: Jeg har bedt Helse Sør-Øst RHF innhente en redegjørelse fra Oslo universitetssykehus HF. De 
opplyser følgende:  
 
“Dagens helsestruktur bygger på nødvendig tilgang av de prehospitale tjenestene. Større forbruk av 
ambulansetjeneste må sees i sammenheng med nye behandlingsmetoder, sykehusenes effektivisering, 
pasientforventning og demografisk utvikling. For å sikre pasienten god og likeverdig tjeneste er en desentral 
utplassering av ambulanser viktig. OUS tenker helhetlig og fremtidsrettet rundt endringer i ambulansedriften, 
det kan innebære funksjonelle endringer/behov på stasjonene. OUS har i dagens struktur 15 
ambulansestasjoner, en av disse er Tjernlia på Jessheim. 
 
Stasjonens geografiske beliggenhet er god med tanke på pasientnærhet, infrastruktur og nåværende/fremtidig 
demografiutvikling. Selve bygget tilfredsstiller ikke lenger dagens og fremtidens krav i forhold til kapasitet, 
ivaretakelse av utstyr og HMS forhold. Bygget ble reist i 1981 til et annet formål og tekniske løsninger medfører 
høye driftskostnader. For å sikre tilfredsstillende drift er det i dag midlertidig plassert garderobebrakker og 
flyttbare garasjer. Leieavtalen med Statsbygg løper frem til 2022. 
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Sykehuset er i avsluttende dialog med Statsbygg for å avklare deres muligheter til å rehabilitere/bygge nytt på 
Tjernlia. Dersom dette ikke er mulig vil OUS gå videre og undersøke andre samarbeidspartnere som innehar 
tilgang på aktuelle tomter og utbyggingsmuligheter. Til eksempel har ambulansetjenesten nettopp flyttet inn i ny 
ambulansestasjon i Asker, kommunen er eier av tomt/bygg og Vegdekke har vært utbygger.” 
 
 
 
 
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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