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1. Helse Sør-Øst med ny bankforbindelse  

Alle de regionale helseforetakene har siden 1.april 2012 hatt DNB som hovedbank-
forbindelse. Avtalen med DNB gikk ut 31. mars 2017, og fra 1. april 2017 har Helse Sør-Øst 
gått over til å bruke Danske Bank.  
 
Nasjonal prosess  
De fire regionale helseforetakene besluttet i 2015 at det skulle gjennomføres en nasjonal 
anskaffelse av banktjenester og at denne skulle gjennomføres av Sykehusinnkjøp HF.  
På bakgrunn av en anbudsprosess fremforhandlet Sykehusinnkjøp HF høsten 2016 nye, 
regionale hovedbankavtaler på vegne av de regionale helseforetakene. Følgende avtaler ble 
inngått: 

• For Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge er det inngått avtale med Danske Bank 
• For Helse Vest er det inngått avtale med Sparebanken 1 SR-Bank  
• For Helse Nord er det inngått avtale med DNB  

 
Avtalene gjelder fra 1. april 2017 til 30. april 2021 med mulighet for forlengelse i inntil to år. 
Av praktiske hensyn ble implementeringen av ny bankløsning for de enkelte helseforetakene 
fordelt over noe tid. Helse Sør-Øst RHF tok i bruk ny løsning allerede 15. mars. Deretter 
skriftet Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF bankforbindelse. Omleggingen for alle 
helseforetakene var ferdig gjennomført i løpet av uke 14. 
 
Omfatter alle banktjenester 
Avtalen omfatter alle helseforetakene i regionen, inklusive det regionale helseforetaket, og 
omfatter betalingstjenester, konsernkontostruktur/innskuddsbetingelser, betalingsterminaler, 
rapportering og rådgivning etc. 
 
Den regionale finansstrategien for Helse Sør-Øst fastslår at helseforetaksgruppens bruk av 
tjenester for bank, betaling og innskuddstjenester skal legges til en enkelt 
hovedbankforbindelse.  
 
Danske Bank 
Danske Bank er Norges tredje største næringslivsbank og nest største finanskonsern i 
Norden. Banken har nærmere 400 kontorer og virksomhet i Sverige, Finland, Estland, 
Latvia, Litauen, Nord-Irland, Irland, England, Tyskland, Polen, Luxembourg, Russland og 
New York, i tillegg til Danmark og Norge. 
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2. Innføringen av regional økonomi- og innkjøpsløsning (ERP) 

Innføringen av regional økonomi- og innkjøpsløsning (ERP) startet i 2013 og er nå godt inne 
i andre fase. Første fase dreide seg om utvikling av løsningen og innføring ved Akershus 
universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuset i Vestfold, Sykehuspartner og Helse Sør-
Øst RHF. Regional ERP-løsning var ved avslutningen av første fase anskaffet og 
implementert på tid og kost i henhold til styrets vedtak i sak 036-2013. Løsningen er utviklet 
i tre trinn og foreligger nå i en såkalt release 3.  
 
Løsningen skal implementeres ved alle helseforetakene i regionen, og på slutten av første 
fase ble det arbeidet med videre implementeringsplan. Det tok tid å få denne endelig 
besluttet, mest fordi øvrige helseforetak ikke så umiddelbare behov for utskiftning av 
eksisterende løsninger. Det var også enkelte avhengigheter til øvrige prosjekter og 
infrastrukturmoderniseringen som påvirket vurderingene. Resultatet av denne forsinkelsen er 
en utvidet prosjektperiode i forhold til opprinnelig plan.  
 
Sykehuset Telemark og Sunnaas sykehus var først ut i neste fase, og implementerte løsningen 
3. april 2017. Neste helseforetak er etter gjeldende plan Oslo universitetssykehus, deretter 
Vestre Viken, Sykehuset Innlandet, Sørlandet sykehus og Sykehusapotekene. 
Forberedelsesarbeidet for Oslo universitetssykehus har vært tidkrevende, og Vestre Viken vil 
av den grunn ta i bruk løsningen før Oslo universitetssykehus. 
 
Oslo universitetssykehus og ERP-prosjektet gjennomførte en foranalyse som en del av 
forberedelsene til innføring av den regionale ERP-løsningen. Denne sammenliknet 
eksisterende løsning og prosesser hos Oslo universitetssykehus med tilsvarende i regional 
ERP-løsning. Oslo universitetssykehus har også gjennomført en konsekvensvurdering for 
sin egen del, av å ta i bruk løsningen. Det ble avdekket en del funksjonelle forskjeller, og det 
er vurdert som hensiktsmessig å videreutvikle den regionale løsningen for å dekke opp for 
noen av disse. Mange av endringene vil innebære forbedringer i løsningen for alle 
helseforetak, og man unngår samtidig vesentlige negative konsekvenser for Oslo 
universitetssykehus slik disse er beskrevet i deres konsekvensvurdering. Det arbeides derfor 
med å spesifisere og kostnadsberegne en utvidelse av regional ERP-løsning (en release 4). 
Endringene vil blant annet legge til rette for økt andel av kjøp av varer og tjenester gjennom 
løsningen, samt bedre understøttelse av konsept for avdelingspakker fra Forsyningssenteret.  
 
Endelig omfang av, og kostnad ved, denne endringen (release 4) skal være avklart i løpet av 
april/mai, og det forventes at siste del av implementeringsplanen vil være klar parallelt med 
dette. Når begge disse forhold er på plass, vil det bli utarbeidet et oppdatert totalestimat for 
prosjektet. Dersom oppdatert totalestimat skulle gå ut over de rammer styret har satt for 
prosjektet, vil det ha sin forklaring i de nevnte forhold (tiden det har tatt å etablere siste del 
av implementeringsplanen og dermed forlenget prosjektperiode, samt behovet for en release 
4). Det vil i så fall bli fremmet en egen sak om dette for styret. 
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3. Raskere tilbake etter 2017 – oppfølging av krav i 
oppdragsdokumentet 2017 

Prosjektet Raskere tilbake er et nasjonalt prosjekt forankret i IA-avtalen mellom regjeringen 
og partene i arbeidslivet. Formålet med tilskuddsordningen er å få syke raskere tilbake i 
arbeid slik at sykefraværet reduseres. Målgruppen er personer som er sykmeldte eller står i 
fare for å bli sykmeldt.  

I oppdragsdokumentet for 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet ble de regionale 
helseforetakene gitt følgende oppdrag: 

«De regionale helseforetakene skal i felleskap innen 1. mai 2017 vurdere hvilke elementer i 
Raskere tilbake-ordningen som bør videreføres innenfor spesialisthelsetjenestens ordinære 
pasienttilbud. Det skal særlig gis en vurdering av tilbud som har vist seg å være effektive, tverrfaglige 
tilbud og tilbud som stimulerer til samtidighet i behandling og arbeidsrettet bistand. De regionale 
helseforetakene skal innhente eventuelle erfaringer og vurderinger av ordningen fra 
Helsedirektoratet.» 

I tillegg er Helse Sør-Øst gitt følgende oppdrag: 

Helse Sør-Øst RHF skal på vegne av de fire regionale helseforetakene, fra 1. januar 2017 og inntil 
avtalene utløper, forvalte avtaler og tilhørende midler på 57 mill. kroner under kap. 732, post 70, 
jf. Raskere tilbake-ordning, som i 2016 har vært forvaltet av Arbeids- og velferdsetaten. De 
regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, innen 1. juni 2017 vurdere 
fremtidig bruk av midlene på 57 mill. kroner etter avtalenes utløp. Midlene skal målrettes 
arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og bidra til å understøtte opptrappingsplan for 
habilitering og rehabilitering, helhetlige og koordinerte rehabiliteringsforløp, tiltak der samarbeid 
med kommunene er en integrert del av virksomheten og styrking av spesialisthelsetjenestens 
veiledning overfor kommunene, jf. Prop. 1 S (2016-2017). 

 

Prosess og forslag til prioriteringer 

Helse Sør-Øst RHF har tatt initiativ til samhandling og prosess på tvers av de fire regionale 
helseforetakene for besvarelse av begge oppdragene fra Helse- og omsorgsdepartementet 
innen 1.mai 2017. 

Det foreslås at pasientgrupper og pasienttilbud som bør prioriteres er de store 
sykefraværsgruppene knyttet til muskel-/skjelettlidelser og angst/depresjon. Det er utviklet 
effektive metoder og tilbud for disse pasientgruppene og dette baserer seg på fagutvikling og 
forskningsinnsats. 

Fellesnevneren for behandlingstilbudene skal være «Helse og arbeid», der samhandling med 
fastleger, NAV arbeidslivssentre mv. er en forutsetning.   

Når Raskere tilbake-ordningen nå skal inngå i «sørge for» -ansvaret vil det innebære at 
sykemelding ikke lenger er et prioriteringskriterium for behandling. 

Tydelige krav til gjennomføring og evaluering er ønsket for de tilbudene som foreslås 
videreført i 2018, slik at det er mulig for de regionale helseforetakene å rapportere på 
måloppnåelse.  
 

Behov for overgangsordninger  

Det vil være nødvendig med en fleksibel holdning til omstillingstiltak i 2018 mellom gammel 
og ny ordning. Dette av hensyn til å beholde kompetanse, kontinuitet i tilbudene, 
foretakenes planleggingsbehov og evt. gjennomføring av anbudskonkurranser.             
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4. Utdanning av helsepersonell. Kompetanse som fyller tjenestenes 
behov 

Som ledd i oppfølgningen av Meld. St. 13 (2011-12): «Utdanning for velferd- Samspill i 
praksis» gjennomføres det i regi av Kunnskapsdepartementet en rekke prosjekter som 
berører utdanning for helsepersonell. Gjennom Primærhelsetjenestemeldingen og Nasjonal 
helse- og sykehusplan har Helse- og omsorgsdepartementet satt fokus på ytterligere og mer 
spesifikke utfordringer knyttet til kompetanse som fyller tjenestenes behov.  
 
Helse Sør-Øst RHF er som følge av dette involvert i flere strategisk viktige prosesser innen 
utdanningsområdet, i tillegg til at en har initiert egne interne prosesser i foretaksgruppen. 
Målet er å identifisere, beskrive og videreformidle helseforetakenes behov for utdanning til 
myndighetene (Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet) og øvrige 
samarbeidspartnere. Disse prosessene er konkret knyttet til: 

• Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til Helsedirektoratet vedr. 
videreutdanning i sykepleie 

• Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til Helsedirektoratet vedr. etablering av 
bachelorutdanning i paramedic 

• Kunnskapsdepartementets høring om forslag til forskrift og nytt styringssystem for 
helse- og sosialfagsutdanningene på høgskole- og universitetsnivå 

 
Våre helseforetak og aktuelle arenaer som HR-direktørmøtet og fagdirektørmøtet, 
fagråd/fagutvalg, samarbeidsorganer og konserntillitsvalgte bidrar alle med nyttig kunnskap 
og kompetanse som grunnlag for de leveranser som skal videreformidles til nasjonale 
myndigheter.  
 
Videreutdanning sykepleie 
Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere 
videreutdanningene i sykepleie, inkludert å vurdere behovet for en ny og bredere 
videreutdanning etter modell av avansert klinisk sykepleie (AKS). Helse Sør-Øst RHF er positiv 
til en gjennomgang og standardisering av studietilbudene. Noen av helseforetakene i 
regionen ser nytte av den kompetanse som videreutdanning etter modell av AKS gir knyttet 
til akuttmottak og poliklinikk. Videre er nye utdanninger slik som AKS særlig relevant i 
kommunehelsesektoren i forbindelse med Samhandlingsreformen. Samtidig er det viktig å 
videreformidler at det største kompetansebehovet foretaksgruppen har framover vil være 
innen ABIOK-fagene (anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft). Det er derfor viktig med 
riktig og fremtidsrettet dimensjonering av studieplasser slik at rekruttering til disse 
driftskritiske funksjonene ivaretas. I tillegg videreformidles det til myndighetene at Helse 
Sør-Øst ønsker fleksibilitet i forhold til videreutdanningsløp; det må være mulig å ta 
videreutdanning uten å fullføre mastergrad, det må være mulig å bygge fag på hverandre og 
slik unngå blinde utdanningsløp og det må være mulig å studere både på heltid og på deltid.  
 
Paramedic 
Bachelorutdanning i paramedic er et viktig og nytt tilbud som harmonerer med endringer i 
sykdomsbilde i befolkningen, flere eldre, samhandlingsreformen og større vekt på ambulante 
tjenester. Videre bidrar ny teknologi og mulighetene dette gir innenfor prehospitale tjenester 
til større krav til ambulansepersonellets vurderings- og behandlingskompetanse.  
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Samtidig har det vært viktig å videreformidle at fagarbeideren fortsatt vil være bærebjelken i 
ambulansetjenesten og at eventuelle endringer i utdanningene må konsekvensutredes. 
Helsedirektoratet planlegger blant annet et følgeprosjekt for å se på virkninger av 
paramedicutdannelsen og hvordan dette påvirker tjenestene. 
 
Helse- og sosialsfagsutdanninger 
Kunnskapsdepartementet har sendt ut høringssak med forslag til felles forskrift og nytt 
styringssystem for alle helse- og sosialfagutdanninger på høyere nivå. Spesielle rammeplaner 
for de enkelte fag vil nå utgå. I stedet gis generelle krav til alle utdanningene i forskrift, mens 
fagspesifikke kompetansekrav reguleres i retningslinjer som lettere kan justeres i tråd med 
endrede behov. Helse Sør-Øst RHF er positive til at det skjer en standardisering og 
modernisering av utdanningene, samt at det planlegges for at praksisfeltet og tjenestenes 
behov skal tillegges større vekt i oppbyggingen av utdanningene. Høringssvar skal avgis 
innen 21. april 2017. Framover er det viktig med en prosess som sikrer god representasjon 
fra spesialisthelsetjenesten i de gruppene (programgruppene) som skal utarbeide og revidere 
retningslinjer for hver enkelt fagutdanning (herunder sykepleier, fysioterapeut, bioingeniør, 
radiograf, lege m.fl.).    
 
 
 

5. Ny nasjonal medarbeider-, sikkerhetskultur- og HMS- 
undersøkelse fra 2018 

Det har vært arbeidet over tid med å samordne den regionale medarbeiderundersøkelsen 
med den nasjonale pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. I desember 2015 opprettet 
pasientsikkerhetsprogrammet på oppfordring fra de fire regionale helseforetakene et 
utviklingsprosjekt, hvor målsettingen var å utvikle en felles undesøkelse med første gangs 
gjennomføring i 2017. Prosjektet levert i mars 2017 sitt forslag til ny, samordnet 
undersøkelse, og forslaget ble behandlet av styringsgruppen til pasientsikkerhetsprogrammet 
den 30. mars. Styringsgruppen ga sin tilslutning til forslaget og anbefalte at regionene 
implementerer den nye undersøkelsen. Det er satt en nasjonal gjennomføringsperiode for 
den nye undersøkelsen, ForBedring, med første kartlegging i februar 2018.  
 
Helse Sør-Øst RHF har opprinnelig planlagt gjennomføring av den nye undersøkelsen fra 
2017 med bakgrunn i at det er viktig å holde en kontinuitet i kartlegging og oppfølging av 
arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur i foretaksgruppen. Med den nasjonale 
gjennomføringsperioden som er satt for den nye undersøkelsen er dette ikke mulig. 
Alternativet er å gjennomføre den regionale medarbeiderundersøkelsen i 2017, og dette er 
drøftet med helseforetakene. Helseforetakene mener det er viktig å prioritere ressursene i 
2017 til planlegging av implementering av den nye undersøkelsen, ForBedring, i februar 
2018. Videre peker helseforetakene på at det vil være svært krevende å motivere til deltakelse 
i en regional medarbeiderundersøkelse når det er kjent at det vil komme en ny undersøkelse 
et halvt år etter.  
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Hovedverneombudene i helseforetakene og de konserntillitsvalgte er bekymret for at 
manglende kartlegging i 2017 vil føre til redusert fokus på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. 
De ser samtidig at det er krevende å gjennomføre to kartlegginger med kun et halvt års 
mellomrom og støtter foretakenes syn på at medarbeiderundersøkelsen ikke gjennomføres i 
2017 forutsatt at den nye undersøkelsen iverksettes i februar 2018. Både vernetjenesten og 
tillitsvalgte peker på at det er et svakt resultat at kun 50 % av de ansatte har svarte at de har 
vært involvert i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen i 2015. Det må derfor settes 
fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid ute i enhetene samtidig som det arbeides med 
forberedelser til ny undersøkelse. Helse Sør-Øst RHF vil sammen med helseforetakene 
undersøke hvordan man bedre kan støtte opp under forbedringsarbeidet i 2017, slik at flere 
ansatte opplever å være involvert i forbedringsarbeid. For å understøtte god oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen i 2016, planlegger Helse Sør-Øst RHF jevnlig oppfølging av 
helseforetakene samtidig som man ved utløpet av 2017 vil be om en kvalitativ vurdering fra 
foretakene på arbeidet med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen i 2016.  
 
Administrerende direktør kommer tilbake til styret med orientering om den nye 
undersøkelsen, ForBedring, med plan for implementering og tiltak for å sikre bedre 
involvering av ansatte i forbedringsarbeidet. 
 
 
 

6. Kartlegging av vold og trusler mot ansatte og medpasienter i 
sykehus 

Helsedirektoratet har fått i oppgave av Helse- og omsorgsdepartementet å kartlegge omfang 
av vold og trusler mot helsepersonell og pasienter i sykehus. Helse Sør-Øst RHF koordinerer 
kartleggingen i vår region. Det er innhentet opplysninger fra helseforetakene som viser at 
vold og trusler primært er en utfordring i psykisk helsevern, men at det også øker innen 
somatikken og støttetjenestene som ikke omfatter klinisk virksomhet.  
 
Alle helseforetak i regionen har klare prosedyrer for å kartlegge, forebygge og håndtere 
truende situasjoner og vold mot ansatte. Det var i 2016 totalt registrert 2922 tilfeller av vold 
eller trusler mot ansatte i hendelsessystemene til sykehusene, hvilket er en økning på 374 
tilfeller fra 2015. Rundt 19 % av tilfellene er registrert innen somatiske og ikke kliniske 
enheter, mens 81 % av tilfellene er registrert innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling.  
 
Kartlegging av vold og trusler mot medpasienter i sykehus viser at det er få tilfeller registrert 
i hendelsessystemene, med totalt 76 hendelser i 2016. Samtidig skal det understrekes at ikke 
alle helseforetakene har levert data på dette ennå. Så langt viser kartleggingen relativt stor 
variasjon fra år til år.   
 
Forebygging av vold og trusler er en del av det systematisk HMS-arbeidet i helseforetakene 
og skal sikre god etterlevelse av arbeidsmiljølovgivningen. Helseforetakene gjennomfører 
jevnlig opplæring i forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler.  
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Vold og trusler registreres i hovedsak i helseforetakenes avvikssystem. Det er fem ulike 
systemer i bruk i foretaksgruppen, og for å få mest mulig lik registreringspraksis på tvers av 
foretakene er det utviklet en felles veileder i håndtering av avvik og hendelser.  
I Helse Sør-Øst ble det i 2015 utarbeidet en regional prosessveileder for sikkerhet i sykehus 
med en tilhørende mal for sikrings- og risikoanalyse. Det er noe variasjon i foretaksgruppen 
knyttet til hvor langt helseforetakene har kommet i arbeidet med sikkerhet i sykehus.  

 

7. Overføring av oppgaver tilknyttet prosjektcontrolling Digital 
fornying 

Fra 1. april 2017 blir fire årsverk og en innleid ressurs fra avdeling prosjektcontrolling i 
Sykehuspartner HF virksomhetsoverdratt til Helse Sør-Øst RHF. 
Avdeling for prosjektcontrolling i Sykehuspartner HF har siden etableringen i januar 2012 
hatt som hovedoppgave å ha økonomisk kontroll på de regionale prosjektene innenfor 
Digital fornying. Ansvaret for Digital fornying som sådan tilhører Helse Sør-Øst RHF, men 
fra det regionale helseforetakets side har man valgt å kjøpe tjenester knyttet til 
prosjektcontrolling fra Sykehuspartner frem til nå.  
 
For å sikre en mer helhetlig styring og kontroll på økonomioppfølgingen innenfor IKT-
området blir oppgaver og ressurser nå tilbakeført til Helse Sør-Øst RHF. Som en følge av 
dette er det opprettet en enhet under finansavdelingen i Helse Sør-Øst RHF. Denne enheten 
vil bli tillagt ansvaret for å følge opp økonomien knyttet til IKT-aktivitetene i regionen i et 
helhetsperspektiv. Oppgavene vil bl.a. omfatte konserncontrolling av Sykehuspartner 
inkludert forsterket oppfølging av Sykehuspartner (jamfør sak 069-2016), oppfølging av 
lokale IKT-investeringer, forvaltningskostnader og ikke-byggnær IKT ved byggeprosjekter, i 
tillegg til Digital fornying.  
 
Denne enheten vil omfatte prosjektcontrollerne som overføres fra Sykehuspartner og 
eksisterende kapasitet knyttet til økonomioppfølging av IKT i Helse Sør-Øst RHF. Eventuell 
behov for økt kapasitet og kompetanse vil bli vurdert basert på IKT-aktivitetenes 
kompleksitet og omfang. 
 
  

 8 



 
 

8. 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 Sverre Myrli (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:969 (2016-2017) 
Innlevert: 07.04.2017 
Sendt: 07.04.2017 
Til behandling 
 
Spørsmål  
Sverre Myrli (A): Hvordan kan helse- og omsorgsministeren forsvare at han har godkjent bortsettingen av 
kritisk IKT-infrastruktur i Helse-Sør-Øst? 
 
Begrunnelse  
Helse Sør-Øst har vedtatt å sette bort drift av kritisk IKT-infrastruktur til et utenlandsk selskap, noe som er en 
av Europas største IKT-outsourcinger.  
På styremøte i Sykehuspartner HF 5. april 2017 ble styremedlemmene gjort oppmerksomme på at 
driftspersonell i det utenlandske selskapet får tilgang til sensitiv pasientinformasjon, stikk i strid med mandatet 
for bortsettingen og tidligere forsikringer fra Sykehuspartner, Helse Sør-Øst og helse- og omsorgsministeren.  
 
Svar  
Bent Høie: Svaret er ennå ikke tilgjengelig 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:933 (2016-2017) 
Innlevert: 03.04.2017 
Sendt: 03.04.2017 
Besvart: 06.04.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Rigmor Aasrud (A): Hvilke konkrete tiltak har statsråden satt i gang for å avbyråkratisere tingrettene og for å 
øke effektiviteten slik at ABE-reformen ikke bare er et flatt kutt i bevilgningene, men en reform slik regjeringen 
har opplyst om? 
Begrunnelse  
Regjeringen gjennomfører en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform og har i flere sammenhenger 
forsikret om at den ikke skal føre til forringelse av tjenestetilbudet. I Gjøvik tingrett har kuttene allerede 
medført at saksbehandlingstiden øker vesentlig. I sivile saker skal saksbehandlingstiden være under 180 dager. 
Den har økt fra 155 dager i 2015, 163 dager i 2016 og til 186 dager hittil i 2017. Når det gjelder straffesaker 
(meddomssaker) skal saksbehandlingstiden være på under 90 dager. I 2015 var den på 97 dager, i 2016 på 107 
dager og nå har den allerede økt til 127 dager hittil i 2017. 
 
Svar  
Bent Høie: Jeg viser til tidligere spørsmål 739 om samme sak, besvart 7. mars 2017. I den forbindelse ba jeg 
Helse Sør-Øst RHF om en vurdering. I svaret fra Helse Sør-Øst RHF framgår det at Sykehuset Innlandet har 
måttet gjøre en vurdering og prioritering av kostnadsreduserende tiltak. Helse Sør-Øst uttaler blant annet:  
"Sykehuset Innlandet har hatt en økonomisk krevende situasjon i 2016. På bakgrunn av divisjon Lillehammer 
sin krevende økonomiske situasjon måtte tiltak iverksettes for å få driften i balanse. Divisjon Lillehammer har 
gjort en krevende vurdering og prioritering av kostnadsreduserende tiltak. I vurderingen av 
kostnadsreduserende tiltak ble tilbudet som mammografibussen gir prioritert ned, da dette er et tilbud til i 
utgangspunktet friske kvinner som vil få tilbud om tilsvarende undersøkelse på sykehuset. Tilbudet på 
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mammografibussen krever betydelig mer ressurser enn tilsvarende tilbud på Lillehammer sykehus.  
Det er også grunn til å merke seg at tilsvarende mammografibusstilbud ikke gis til kvinner i Gudbrandsdalen. 
Disse kvinnene har like lang reisevei til sykehus som kvinnene fra Hadeland og Valdres.»  
Jeg viser til svaret fra Helse Sør-Øst. Et høyt oppmøte av de inviterte til Mammografiprogrammet er viktig for 
å oppnå god effekt av tilbudet. Kreftregisteret har foretatt undersøkelse av oppmøtet blant kvinner i 
Mammografiprogrammet etter fylkesområde, tid og kvinnenes alder ved invitasjonstidspunktet. Studieperioden 
har vært 2007?–?2014. Kreftregisteret konkluderer i sin studie med at Mammografiprogrammet har høy aksept 
hos kvinner i målgruppen og at mulige årsaker til fylkesvis variasjon i oppmøtet bør identifiseres. Jeg imøteser 
mer kunnskap som kan bidra til økt oppslutning om Mammografiprogrammet og som kan bidra til å 
opprettholde og øke oppslutningen om programmet. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:913 (2016-2017) 
Innlevert: 29.03.2017 
Sendt: 29.03.2017 
Besvart: 07.04.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Ruth Grung (A): I Dagbladet 20. mars etterlyser Folkehelseinstituttet en handlingsplan mot sykehusinfeksjoner. 
Det vises til at Norge mangler data på hvor mange som får pasientskade som følge av sykehusinfeksjon, og det 
anslås å være mellom 15-20 000 årlig. De mener det ikke er tilstrekkelig med punkt-overvåking og det vises til 
Tyskland, Skottland og England som har langt bedre data om smittevern og infeksjon.  
Hva mener ministeren om Folkehelseinstituttets råd og hva blir gjort for å sikre bedre oversikt over 
sykehusinfeksjoner? 
Begrunnelse  
I 2004 lanserte daværende helseminister Dagfinn Høybråten en handlingsplan for å forebygge 
sykehusinfeksjoner, den er ikke blitt erstattet med en ny etter at den utløp i 2012.  
Smittevernarbeid og god infeksjonskontroll er et av de viktigste tiltak mot utvikling av antibiotikaresistens. 
Folkehelseinstituttet viser bl.a. til manglende oversikt over hvor mange som får blodbaneinfeksjon etter innlagt 
sentralvenekateter, hvor mange som får infeksjon på nyfødt-intensivavdelinger, og hvor mange som får det 
post-operativt.  
Folkehelseinstituttet mener også at den såkalte prevalensundersøkelsen, to årlige stikkprøver av 
sykehusinfeksjoner på alle noske sykehus i mai og november ikke er tilstrekkelig datagrunnlag.  
Folkehelseinstituttet har i tildelingesbrevet fått i oppdrag å vurdere opprettelse av en nasjonal laboratoriebase 
som kan være en del av relevant datagrunnlag, og forventer ar FHI har god fremdrift. 
 
Svar  
Bent Høie: Spørsmålsstilleren reiser tre problemstillinger: 
1. Behovet for en egen handlingsplan mot sykehusinfeksjoner 
2. Pasientskader som følge av sykehusinfeksjoner, og 
3. Behovet for bedre overvåkning av sykehusinfeksjoner 
Behovet for en handlingsplan mot sykehusinfeksjoner 
Spørsmålet om en handlingsplan mot sykehusinfeksjoner og manglende oversikt over sykehusinfeksjoner og 
konsekvensene av disse er etter mitt syn to forskjellig spørsmål som ikke nødvendigvis henger sammen. Det er 
selvsagt fullt mulig å ha en god oversikt over sykehusinfeksjoner uten at vi har en spesifikk handlingsplan på 
området. 
Vi har tidligere hatt en Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner (2004 – 2006), en integrert Nasjonal 
strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008 – 2012) og nå en Nasjonal 
strategi mot antibiotikaresistens (2015 – 2020).  
Det ble i 2011, av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sammen med fagmiljøet, gjort en 
midtveisevaluering av den daværende, integrerte strategien. Manglende ledelsesforankring i helseinstitusjonene 
og utfordringer med implementering i kommunene var to hovedfunn. Det siste gjaldt spesielt i de kommunale 
sykehjemmene. På denne bakgrunn ble det den gang konkludert med at en ny handlingsplan mot 
helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) ikke ville løse de to hovedutfordringene. Det ble derfor bestemt at 
man heller ville integrere arbeidet mot HAI i annet pågående kvalitetsarbeid og i arbeidet med pasientsikkerhet.  
Noen oppfatter at arbeidet med å bedre infeksjonskontroll i helsetjenesten er kommet i skyggen og har mindre 
prioritet enn arbeidet mot antibiotikaresistens. Jeg minner om at det i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 
(2015 – 2020) står på side 14: "det generelle smittevernet er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet" og 
litt lenger ned på samme side: "et særlig fokus på smittevern innen helsetjenesten [er] nødvendig". Det er 
selvsagt ingen motsetning mellom å arbeide for redusert antibiotikabruk og bedre infeksjonskontroll. Tvert 
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imot. Bedre infeksjonskontroll er, i det langt løp, kanskje vårt beste redskap mot videre utvikling av resistens, 
spesielt i helseinstitusjonene. 
Pasientskader som følge av sykehusinfeksjoner 
Det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet "I trygge hender" ble lansert i 2014 og varer ut 2018. 
Pasientsikkerhetsprogrammet viderefører tiltak og metodikk fra pasientsikkerhetskampanjen (2011-2013). Målet 
er færre pasientskader, og etablering av bedre strukturer og kultur for pasientsikkerhet. Blant de 16 konkrete 
tiltakspakkene som spres i både sykehus og kommuner er tre knyttet til å forebygge infeksjoner. Infeksjonene 
som inngår i satsningen er urinveisinfeksjoner, infeksjoner ved bruk av sentralt venekateter og forebygging av 
postoperative sårinfeksjoner. De regionale helseforetakene er gjennom oppdragsdokumentet pålagt å 
implementere tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet. 
I regi pasientsikkerhetsprogrammet kartlegger sykehus årlig omfanget av pasientskader i somatikken ved bruk 
av journalgranskningsmetoden Global Trigger Tool (GTT). Ved 13.7 % av pasientoppholdene som ble 
undersøkt i 2015 oppstod én eller flere pasientskader. Pasientskader defineres her som ”Utilsiktet fysisk skade 
som har oppstått som et resultat av medisinsk behandling eller som behandlingen har bidratt til, som krever 
ytterligere overvåking, behandling eller sykehusinnleggelse, eller som har dødelig utgang.” 
Skader relatert til legemiddelbruk og infeksjoner er de skadene som forekommer mest i de undersøkte 
pasientopphold i 2015 og også tidligere år. 
Vi følger regelmessig utviklingen i sykehusinfeksjoner og stiller krav om reduksjon i forekomst. Gjennom 
nasjonale kvalitetsindikatorer og publisering av resultater to ganger årlig på Helsenorge.no, kan vi følge 
utviklingen i forekomst av infeksjoner blant innlagte pasienter i sykehus. På landsbasis har det vært en gradvis 
reduksjon i forekomst av sykehusinfeksjoner de siste to årene. I oppdragsdokumentet for 2017 har vi stilt krav 
om ytterligere reduksjon i andel sykehusinfeksjoner. 
Sikre bedre oversikt over sykehusinfeksjoner 
NOIS-registeret er et nasjonalt register for oversikt over og forskning om antibiotikabruk og infeksjoner i 
helsetjenesten, jfr NOIS-registerforskriften § 1-2. Forskriften må ses i sammenheng med forskrift om 
smittevern i helse- og omsorgstjenesten, som formulerer et tydelig krav om infeksjonsovervåkning internt i 
virksomheten, jfr smittevernforskriften § 2-2 b. Denne overvåkningen fungerer som et verktøy for det 
praktiske smittevernarbeidet (og pasientsikkerhetsarbeidet) i tjenesten. Nasjonalt overvåkingssystem av 
infeksjoner i helsetjenesten har en utfyllende rolle i forhold til lokal overvåking, ved at det gir tilleggsgevinst 
utover den som kan oppnås ved den lokale infeksjonsovervåkningen i den enkelte virksomhet. I dag er det 
etablert to ulike meldingsutvekslinger innen NOIS: 
1. Punktprevalensundersøkelser (tverrsnittsundersøkelser) hvor en registrerer de fire vanligste 
sykehusinfeksjonstypene i sykehus og sykehjem - urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, postoperative 
infeksjoner og blodbaneinfeksjon (registreres kun i sykehus) og hudinfeksjoner (registreres kun i sykehjem), 
samt systemisk antibiotikabruk. 
2. Prospektiv overvåking (kontinuerlig overvåking) av postoperative infeksjoner etter fem definerte kirurgiske 
inngrep (aortokoronar bypass, keisersnitt, innsetting av proteser i hofteledd, kolecystektomi og koloninngrep). 
I oppdragsdokumentet for 2016 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å styrke de regionale 
kompetansesentrene i smittevern. Det er i ferd med å skje. Etter den tilbakemelding vi har fått har alle RHF-
ene styrket sine regionale kompetansentre i smittevern med fra ½ til 1 stilling. Jeg er overbevist om at dette vil 
være en viktig regional ressurs for arbeidet med smittevern og at dette, sammen med innføringen av 
antibiotikastyringsprogram i sykehusene, vil være viktige bidrag for å redusere forskrivningen av bredspektret 
antibiotika både i sykehus og i sykehjem. 
Avsluttende kommentar 
Jeg legger ikke skjul på at smittevernet i helsetjenesten fortsatt har utfordringer. Vi har en stadig eldre 
befolkning, flere drar på utenlandsreiser, sykehusene har sykere pasienter enn tidligere og vi ser en økende 
utbredelse av resistente bakterier.  
Det er fremdeles mulig å videreutvikle arbeidet rundt rammeverk, smitteverntiltak og manglende 
smittevernkompetanse. Dette arbeidet pågår for fullt i både tjenestene og i den sentrale helseforvaltningen. Det 
arbeides bla. med å etablere et bedre system for dokumentasjon av helsetjenesteassosierte infeksjoner i 
helseinstitusjoner 
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Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:907 (2016-2017) 
Innlevert: 27.03.2017 
Sendt: 28.03.2017 
Besvart: 06.04.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Harald T. Nesvik (FrP): Vil helse - og omsorgsministeren legge til rette for at de private tilbydere innen 
prosjektet «Raskere tilbake» kan få prolongert sine avtaler med 6-12 måneder utover gitt sluttdato 31.12.17? 
Begrunnelse  
Prosjektet «Raskere tilbake» er et nasjonalt, politisk prosjekt som startet i 2007. Det er forankret i IA—avtalen 
mellom partene i arbeidslivet og regjering. I 2013 ble det inngått ny IA-avtale for perioden 2014- 2018. 
Formålet med prosjektet er å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid, samt gi tilbud til de som står i fare for å bli 
sykmeldt slik at sykefraværet reduseres. 
Med utgangspunkt i Sykefraværsutvalget, Ot.prp.nr 6 (2006-2007) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007), jf. 
B.innst.S.nr. 15 (2006-2007) er målgruppen personer som står i fare for å bli sykmeldt eller som er sykmeldte, 
herunder langtidssykemeldte, og som mottar sykepenger. 
Prosjektet «Raskere tilbake» er organisert forskjellig ved landets fire regionale helseforetak. 
Felles for dem er at de har igangsatt flere behandlingstilbud i eget foretak men også gjennom avtaler med 
private og ideelle tilbydere på områdene arbeidsrettet rehabilitering, psykisk helsevern og lettere psykiske 
lidelser og ortopedi. 
Behandlingstilbudene er i stor grad rettet mot muskel-skjelett-lidelser og psykisk helsevern - lettere psykiske 
lidelser, som begge dominerer sykmeldingsstatistikken i Norge. Erfaringer tilsier at prosjektets intensjoner i stor 
grad oppnås ved at flere personer kommer raskere i jobb. Prosjektet har i noen grad bidratt til kortere 
ventetider, samt at de ulike prosjektene har utviklet økt grad av samhandling på tvers, spesielt med NAV. 
Samlet bevilgning for 2017 er 600,5 mill. kr. inkludert 57 mill.kr. som overføres fra Arbeids- og 
sosialdepartementets budsjett. Målet med denne omleggingen er å utvikle mer likeverdige tjenester. 
RHF` ene skal i felleskap innen 1. mai 2017 legge frem forslag over hvilke elementer i «Raskere tilbake»-
ordningen som bør videreføres innenfor spesialisthelsetjenestens ordinære pasienttilbud. Etter at disse forslag 
er vurdert vil det mest sannsynlig igangsettes en anbudsprosess. 
Jeg mener at det er gitt for knapp tid til gjennomføring av en slik prosess. Store anbudsprosesser som dette tar 
vanligvis fra 6-9 måneder om ikke lengre fra et anbud kunngjøres til valgt tiltak igangsettes. 
Spesialisthelsetjenestens avtalepartnere har gjennom år bygget opp kompetanse tilpasset prosjektets målsetning. 
Det er synd om disse kompetansemiljøene blir skadelidende som følge av en venteprosess. 
 
Svar  
Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet vil bruke 2017 til å legge om Raskere tilbake-ordningen slik at 
nåværende midler i større grad inngår i det ordinære pasienttilbudet, samtidig som de positive elementene i 
ordningen videreføres jf. omtalen i statsbudsjettet for 2017. Som ledd i dette er de regionale helseforetakene 
bedt om i felleskap innen 1. mai 2017 å vurdere hvilke elementer i Raskere tilbake-ordningen som bør 
videreføres innenfor spesialisthelsetjenestens ordinære pasienttilbud. I tillegg skal de regionale helseforetakene, 
under ledelse av Helse Sør-Øst, innen 1. juni 2017 vurdere fremtidig bruk av midler som har vært forvaltet av 
Arbeids- og velferdsetaten. Disse midlene skal målrettes arbeidsrettet rehabilitering og bidra til å understøtte 
opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.  
Helse Sør-Øst opplyser at de har tatt initiativ til samhandling og prosess på tvers av de fire regionale 
helseforetakene for besvarelse av oppdragene fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er opprettet en intern 
arbeidsgruppe i hver region, 30. og 31.januar ble det avholdt en dialogkonferanse for disse, 13. og 14. februar 
ble det arrangert en dialogkonferanse for prosjektledere i Raskere tilbake fra hele landet med fokus på muskel-
skjelett og angst/depresjon og 9. mars ble det arrangert en dialogkonferanse med alle de private avtalepartene i 
Raskere tilbake. Helse Sør-Øst vil innen fristen levere en samlet rapport som vil inneholde vurderinger av 
hvilke elementer innen ordningen som anbefales videreført. I den sammenheng vil det også gjøres vurderinger 
om eventuell prolongering av avtaler med private tilbydere. 
Det er positivt med en slik samlet gjennomgang av Raskere tilbake-tilbudene for å sikre mer likeverdige tilbud, 
samtidig som vi sørger for at gode pasienttilbud videreføres innenfor ordinær helsetjeneste. De regionale 
helseforetakene har lagt opp til grundige og gode prosesser der også private tilbydere har full anledning til å 
bidra med sine innspill. Jeg legger til grunn at de regionale helseforetakene vil sørge for å videreføre gode 
pasienttilbud i regi av private tilbydere. Endelig beslutning om framtidig bruk av midlene må på vanlig måte 
avvente beslutning i tilknytning til statsbudsjettet for 2018.  
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Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:903 (2016-2017) 
Innlevert: 24.03.2017 
Sendt: 24.03.2017 
Besvart: 03.04.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Torgeir Micaelsen (A): Basert på tall fra Riksrevisjonens rapport om bruk av konsulenter i staten, er det uklart 
hvordan utviklingen av bruk av konsulenter i helseforetakene har vært de senere årene. 
Kan helseministeren svare på hvor mye de fire respektive regionale helseforetakene har brukt på 
konsulenttjenester i perioden 2014 – 2016? 
 
Begrunnelse  
Nye tall fra Riksrevisjonen viser at det har vært en økning i utgiftene til konsulenttjenester i Staten i perioden 
2014-2015. Helseforetakene utpeker seg som noen av de største brukerne av konsulenttjenester, med om lag 
1,6 mrd. kroner i 2015, og 70 prosent av helseforetakene oppgir at det har vært en økning i bruk av 
konsulenttjenester. 
I svar på skriftlig spørsmål nr. 1066 (2015-2016) opplyser ministeren at helseforetakenes kostnader til 
konsulenter var 982 mill. kroner i 2015 og at dette var 10 % mindre enn i 2013.  
Det kan synes som om det er en betydelig diskrepans mellom tallene fra Riksrevisjonen og tallene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og det er av interesse å vite hva dette kan skyldes.  
Helseministeren har ved flere anledninger uttalt at han mener bruk av konsulenter må reduseres og som svar på 
skriftlig spørsmål nr. 180 (2013-2014) fra Kjersti Toppe (Sp) sa han følgende:  
«Jeg er fortsatt opptatt av at unødvendig konsulentbruk bør reduseres og at egne ansatte bør benyttes i 
omstillingsprosjekter. På IKT og bygg-/anleggsområdet er det stor bruk av eksterne konsulenter.» 
I svar på skriftlig spørsmål nr. 1066 (2015-2016) forventer ministeren at en samling av kompetanse innen bygg, 
IKT og innkjøp i sektoren ville bidra til å redusere behovet for eksterne konsulenter. 
Jeg ber derfor om en redegjørelse for hva som forklarer diskrepansen mellom tidligere oppgitte tall og 
Riksrevisjonens beregninger og om utviklingen går i den retningen som helseministeren har forventet. 
 
Svar  
Bent Høie:  
Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil] 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:874 (2016-2017) 
Innlevert: 20.03.2017 
Sendt: 21.03.2017 
Besvart: 30.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Ruth Grung (A): Hvordan har eller vil ministeren følge opp forslagene fra denne arbeidsgruppen? 
Begrunnelse  
Barn med kreft skal prioriteres, men når behandlingen er avsluttet eller de blir voksen finnes det ingen 
systematisk videre oppfølging for å veilede og behandle senskader som måtte oppstå. Arbeidsgruppen som 
Helsedirektoratet satt ned i 2010 anbefalte bl.a. opprettelse av regionale tverrfaglige poliklinikker/sentre for 
oppfølging av overlevere etter barne- og ungdomskreft slik vi har i våre naboland og ellers i Europa. 
 
Svar  
Bent Høie: Det er viktig å møte utfordringene til de som lever med konsekvensene av moderne 
kreftbehandling, og det er viktig og ønskelig med en systematisk oppfølging av barn og unge med senskader 
etter gjennomgått kreftbehandling. Årlig får om lag 150 barn under 15 år kreft i Norge, og 4 av 5 vokser opp 
som langtidsoverlevere. Kreft hos barn utgjør under 1 prosent av nye krefttilfeller, men andelen av 
befolkningen som er helbredet for kreft i barne- og ungdomsårene er stadig økende. Mer enn halvparten av 
langtidsoverleverne etter barnekreft utvikler seneffekter, og det rammer de fleste diagnosegrupper. Mange 
voksne som har blitt behandlet for kreft som barn er uvitende om deres økte risiko for alvorlige helseplager.  
For å svare på spørsmålet, har jeg bedt om en redegjørelse fra de regionale helseforetakene. I svarene fra de 
regionale helseforetakene fremgår følgende: 
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Det er bred enighet om at barn og ungdom som har blitt behandlet for kreft har langsiktig behov for tilrettelagt 
oppfølging av helsevesenet. Dette blir godt ivaretatt fram til 18 års- alderen på poliklinikker ved landets barne- 
og ungdomsavdelinger, der regionssykehusene Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus, St. 
Olavs Hospital og Universitetssykehuset i Nord Norge tar spesielt ansvar.  
I følge tilbakemelding fra de regionale helseforetakene har tverrfaglige poliklinikker/ sentra foreløpig ikke blitt 
systematisk opprettet i Norge. Det er imidlertid igangsatt flere tiltak for å bedre oppfølgingen av denne 
gruppen. Helse Midt-Norge RHF viser til at St. Olavs Hospital HF nylig har opprettet et tilbud til voksne 
pasienter med senskader etter kreftbehandling, og at noen av de unge pasientene vil kunne inkluderes i dette 
tilbudet. Oslo universitetssykehus HF har en nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling 
organisert i avdeling for kreftbehandling. Gjennom kompetansetjenesten har det i mange år vært levert 
forskningsbidrag blant annet gjennom systematiske etterundersøkelser av pasientgrupper med forventet høy 
risiko for seneffekter. De deltagende kreftoverleverne har gjennom dette ofte fått tilbud om en poliklinisk 
konsultasjon. En stor del av disse pasientene er kreftoverlevere som ble diagnostisert med sin kreftsykdom som 
barn, ungdom eller ung voksen. Det er etablert et nettverk, men ingen formalisert struktur, av spesialister for å 
håndtere denne kompleksiteten som i tillegg til onkolog i dag omfatter endokrinolog, fysikalskmedisiner, 
nevrolog og psykososial onkologi. Oslo universitetssykehus ønsker å utvide dette tilbudet som et samlet tilbud 
mellom barne- og voksenmiljøet.  
Helse Nord RHF har utarbeidet en regional kreftplan 2014-2020, og det er besluttet å opprette et regionalt 
kompetansesenter for seneffekter i Helse Nord i løpet av denne planperioden. Helse Vest RHF opplyser at 
Helse Bergen HF følger barn og ungdom med kreft i ca. 10 år etter avsluttet kreftbehandling, eller til barna blir 
definert som voksne, og at det er god kontakt med den nasjonale kompetansetjenesten for seneffekter etter 
kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus.  
Det utvikles stadig mer presis diagnostikk og bedre behandling for kreft, noe som gir bedre overlevelse og 
mindre helseplager for pasientene. Imidlertid fører både kreftsykdom og behandling av denne til en risiko for 
seneffekter. Det er økende kunnskap og oppmerksomhet om dette, noe som kan gi bedre forebygging og 
behandling av seneffekter i årene som kommer. Helsedirektoratet utga i januar 2017 rapporten «Seneffekter 
etter kreftbehandling. Faglige råd». I denne rapporten er seneffekter og spesielle forhold etter kreftbehandling 
hos barn eget tema. Her omtales noen av de viktigste seneffekter etter kreftbehandling hos barn: 
Kardiovaskulære seneffekter, sekundær kreft, kognitive seneffekter, endokrine langtidseffekter og kronisk 
utmattelse. Målgruppen for rapporten er helsepersonell som kommer i kontakt med kreftpasienter og pasienter 
etter kreftbehandling.  
Det er særlig viktig at fastleger, som skal følge opp pasienter som er skrevet ut av spesialisthelsetjenesten, er 
oppmerksomme på risikoen for seneffekter etter kreftbehandling, og at disse kan debutere lenge etter avsluttet 
behandling.  
Denne rapporten er et viktig bidrag til å bedre oppfølgingen av overlevere etter barne- og ungdomskreft, og jeg 
forutsetter at de regionale helseforetakene følger opp denne.  
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:822 (2016-2017) 
Innlevert: 13.03.2017 
Sendt: 14.03.2017 
Besvart: 21.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Karin Andersen (SV): I svar til meg om ansvar for varmtvannsbasseng som del av pasienttilbudet i spesialist og 
kommunehelsetjenesten innrømmer helseministeren at ingen har ansvar for at tilbudet finnes. Det er svært 
alvorlig for pasientene som har stor nytte av tilbudet. Ved Diakonhjemmets basseng er det ukentlig 800 som nå 
mister tilbudet, ledig kapasitet i Oslo som er tilgjengelig er kun 100. Nedleggingen må stoppes inntil alternativ 
er på plass.  
Vil helseministeren stoppe nedleggingen og sikre pasientens behov? 
 
Svar  
Bent Høie: \Varmtvannsbasseng kan være et virkemiddel i behandlingen og rehabilitering av ulike tilstander. 
Det avgjørende for om tilbudet kan defineres som spesialisthelsetjeneste er om pasienten bruker bassenget som 
en del av et spesialisert behandlingstilbud. Dette er forøvrig i samsvar med det Regjeringen Stoltenberg II la til 
grunn i brev av 6. juni 2013.  
Staten regulerer ikke hvordan kommunene løser sine oppgaver. Kommunene skal sørge for habilitering og 
rehabilitering i sitt tjenestetilbud. Hvordan kommunen løser denne oppgaven er opp til den enkelte kommune. 
Trening i varmtvannsbasseng kan være en god måte å ivareta behov til enkelte pasienter i den kommunale 
helsetjenesten på. Det er også slik at mange personer som benytter seg av bassengtrening er personer som 
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benytter aktivitet i varmt vann som generell fysisk aktivitet. Dette kan den enkelte kommune velge å tilby som 
en del av ansvaret for å tilrettelegge for generell fysisk aktivitet, selv om dette ikke er for å ivareta behov til 
enkelte pasienter i den kommunale helsetjenesten. Hvis Oslo kommune ved byrådet er enig i det – er det deres 
ansvar å sikre tilbudet til den gruppen som ikke mottar tilbudet som en del av 
spesialisthelsetjenestebehandlingen.  
Jeg viser til mitt tidligere svar på spørsmål 743 om samme sak som jeg besvarte 3. mars 2017. Her fremgår det 
at jeg legger til grunn at helseregionene sørger for å videreføre behandlingstilbud som er nødvendig for å 
ivareta ansvaret for spesialisert behandling og rehabilitering på en best mulig måte.  
Jeg er kjent med at 100 av de om lag 800 revmatikerne som benytter terapibassenget ved Diakonhjemmet 
sykehus, nå får et tilsvarende tilbud om trening i varmtvann ved Lovisenberg sykehus. Tilbudet gjelder de som 
trenger rampe for å komme ut i bassenget og de som har særlig komplekse sykdomsutfordringer. I en 
overgangsperiode vil fysioterapeuter fra Diakonhjemmet sykehus ha ansvar for treningen. Oslo kommune har 
oppgitt at de planlegger å overta administrasjonen av tilbudet ved årsskiftet.  
Det er lagt ut en oversikt over andre aktuelle varmtvannsbasseng og treningstilbud i Oslo og omegn på 
internettsiden til aktivitetssenteret ved Diakonhjemmet sykehus.  
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:778 (2016-2017) 
Innlevert: 03.03.2017 
Sendt: 06.03.2017 
Besvart: 17.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden garantere at feilregistrering av DIPS ikkje påverkar tida det tar før 
pasientane får helsehjelp og at det ikkje påverkar ventetidsberekningane, slik statsråden har hevda mange 
gonger , blant anna på si facebook-side 28/2-17, og kan statsråden forklare kvifor han ikkje stolar på leiarar, 
legar og juristar ved OUS som meiner at dette får konsekvensar for pasientane og ventelistestatistikken? 
 
Svar  
Bent Høie: Jeg viser til oppdraget jeg har gitt til Helsedirektoratet knyttet til registrering av ventetid. 
Helsedirektoratet skal levere sin rapport i månedsskiftet april/mai. Forholdene som representanten tar opp vil 
belyses nærmere i denne rapporten. 
Helsedirektoratet har opplyst meg at de ikke har grunnlag for å tro at feilen i DIPS har hatt avgjørende 
betydning for den nasjonale ventetidsutviklingen. Helsedirektoratet har imidlertid opplyst om at det kan ha 
betydning for de juridiske rettighetene til pasientene. Men de uttaler at de ikke har grunn til å tro eller kjenner 
til eksempler på at dette har gått utover pasientenes behandling. 
Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for at registreringen i DIPS gjøres riktig. Jeg har nå fått 
opplyst at DIPS vil endre det aktuelle skjermbildet i DIPS Classic. For øvrig er det mitt generelle inntrykk er at 
det jobbes kontinuerlig med å bedre det pasientadministrative arbeidet. Helse- og omsorgsdepartementet har 
også i oppfølgingsmøter med de regionale helseforetakene i februar tatt opp dette temaet for å understreke 
viktigheten av at registreringen gjøres riktig. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:748 (2016-2017) 
Innlevert: 24.02.2017 Sendt: 27.02.2017 
Besvart: 09.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Kjersti Toppe (Sp): Vil det få konsekvenser for foretaket og vedtaket at Sørlandet sykehus HF 23.02 vedtok 
nedleggelse av kirurgisk øyeblikkelig hjelp og traumetilbudet ved Flekkefjord sykehus på tross av at den 
eksterne kvalitetssikringen av arbeidet med utviklingsplanen viser at veileder for utarbeidelse av utviklingsplaner 
ikke er fulgt? 
 
Begrunnelse  
I Veileder for utviklingsplaner (2016) oppgis det at:  
"Det skal gjøres risiko- og mulighetsanalyser av alle vesentlige endringer i oppgaver. Vesentlig kan bety at 
endringene har betydning for flere enn de som er direkte involverte. Endringer i akuttfunksjoner vil for 
eksempel alltid være vesentlige. Risikoanalysen må som minimum inneholde en beskrivelse av hva som kan gå 

 15 



 
galt, sannsynligheten for at det inntreffer og hvilke konsekvenser det kan medføre. Analysen må involvere de 
som omfattes av tiltaket, for eksempel kan ikke risikoanalysen av endring i akuttfunksjoner gjøres internt i 
foretaket uten at kommunene med flere er involvert. Mulighetsanalysen skal som minimum beskrive muligheter 
som oppstår og hvordan disse kan brukes.( ) Risiko- og mulighetsanalyse gjøres sammen med dem som 
endringene involverer og analysen skal dekke både foretakets og kommunenes perspektiv. ( ) 
Hensikten med kvalitetssikring er å sikre at prosessen som beskrives i veilederen er fulgt og at det er sikret 
tilstrekkelig åpenhet og involvering, samt gjort tilstrekkelige risiko- og mulighetsanalyser. For gjennomføring av 
kvalitetssikringen foreslås det å etablere en gruppe bestående av regionenes planansvarlige. Ved behov kan 
ekstern kvalitetssikring benyttes.( ) 
Utviklingsplanen vedtas av helseforetakets styre og godkjennes av det regionale helseforetaket." 
I vedtak 013-2017 i sak: Akuttfunksjoner i Flekkefjord (foreløpig møteprotokoll) for Sørlandet sykehus HF 23. 
februar 2017 fremgår det at administrerende direktørs forslag til punkt 6. og 7. ble vedtatt med tilleggene som 
fremgår under: 
"6. Alle kirurgiske øyeblikkelig hjelpspasienter henvises til Kristiansand. Pasientene sendes direkte til 
Kristiansand eller Stavanger dersom de ikke kan håndteres av legevakten.  
7. Alle pasienter / hendelser som utløser traumealarm (medisinsk index AMK) sendes Kristiansand eller 
Stavanger avhengig av hva som er nærmest, eller Oslo universitetssykehus avhengig av alvorlighetsgrad. 
"6. Styret registrerer at det i den eksterne kvalitetssikringen av høringsrapporten påpekes svakheter i prosessen, 
også knyttet til risiko- og mulighetsanalysen. Styret pålegger administrerende direktør i det videre arbeid med 
operasjonalisering av ny driftsmodell og videreutvikling av SSF, inkludert sikring av nødvendig kompetanse, å 
gjennomføre nødvendige risiko- og mulighetsanalyser for å sikre forsvarlighet i prosessene og nødvendige tiltak 
for å redusere risiko. Arbeidet må sees i sammenheng med, og innarbeides i, oppdatering av Utviklingsplan 
2035 og utføres i tråd med «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner». 
Styret vil følge utviklingen av aktivitet og kvalitet nøye gjennom regelmessige rapporteringer. 
7. Styrets tilslutning til ny driftsmodell for SSF er betinget av at modellen er i samsvar med kravene i Nasjonal 
helse- og sykehusplan og Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Styret oversender vedtak og 
saksdokumenter til Helse Sør-Øst RHF og ber om at det avklares at endringene er i samsvar med Nasjonal 
helse- og sykehusplan og Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. 
 
Svar  
Bent Høie: Styret i Helse Sør-Øst RHF skal førstkommende torsdag 9.3.2017 behandle sak 029-2017 
Akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord. Jeg kan ikke forskuttere styrets behandling av saken, 
men viser til at administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF oppgir at det er mangler i forhold til de krav til 
prosess og dokumentasjon som gjelder for saker hvor det planlegges endring i akuttfunksjoner. På den 
bakgrunn tilrår administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF at beslutningen om fremtidig driftsmodell for 
Flekkefjord sykehus samordnes med Sørlandet sykehus HF sitt videre arbeid med utviklingsplan med frist til 
Helse Sør-Øst RHF 1. mars 2018, og viser til en del forhold som det må arbeides videre med. 
 
 
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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