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1. Del 1 i spesialistutdanningen for leger er i gang 

Det vises til styresak 047-2017 Spesialistutdanning for leger – status for innføring av ny modell i Helse 
Sør-Øst RHF. Den 1.september 2017 tok helseforetakene/sykehusene i Helse Sør-Øst i mot 
de første 205 legene i del 1 i ny utdanningsmodell for leger. Forberedelsene er samordnet 
mellom de fire regionale helseforetakene, og føringene for alle involverte aktører ligger i 
spesialistforskriften. Spesialistforskriften inneholder også læringsmål med definerte 
kompetansekrav.  
 
Det har vært stort engasjement og bred involvering i arbeidet med å styrke utdanningen for 
fremtidens legespesialister, og helseforetakene/sykehusene har arbeidet med forberedelser til 
del 1 i ny utdanningsmodell for leger. Det tverregionale prosjektet for ny utdanningsmodell 
har blant annet laget temahefter for å støtte helseforetakene/sykehusene i innføringen. 
Temaheftene handler om introduksjonsdagene, veiledning, supervisjon, e-læring, læringsmål, 
læringsaktiviteter og vurdering av om læringsmål er oppnådd. Det er også laget 
brukerveiledninger for innføringen av felles IKT-verktøy for LIS-utdanningen i hele landet. 
IKT-verktøyet er klart til bruk for del 1 i alle helseforetakene.  
Turnustjenesten er avviklet, men den praktiske delen av utdanningens del 1 vil foregå som i 
turnustjenesten. Det er lagt opp til to- eller tre-delt praksis på medisinsk, kirurgisk og/eller 
psykiatrisk/annen avdeling. Styrkingen av utdanningen vil i stor grad skje ved endrede og 
tydeligere ansvarsforhold, innføring av læringsmål og økte krav til veiledning og supervisjon. 
 
De fire regionale utdanningssentrene har overtatt videre oppfølging for områdene innen del 
1 av ny utdanningsmodell for leger der helseforetakene/sykehusene trenger bistand. Det 
tverregionale prosjektet konsentrerer seg nå om implementeringen av del 2 og 3 av ny 
modell som skal starte opp i mars 2019.  
 Det skal i prosjektet blant annet utvikles avtaler og system som støtte til 
helseforetakene/sykehusenes etablering av utdanningsløp, læringsaktiviteter og 
overgangsordninger. I tillegg skal IKT-verktøyet videreutvikles og 
simulering/ferdighetstrening og e-læring skal tas enda mer i bruk i del 2 og 3 av ny modell.  
 
Se for øvrig www.lis-utdanning.info for mer informasjon. 
 
 

2. Basestruktur for luftambulansetjenesten 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å 
gjennomgå den nasjonale basestrukturen. Av årets oppdragsdokument fremgår det at 
prosjektering av luftambulansebase i Innlandet må inngå som en del av de regionale 
helseforetakenes samlede gjennomgang av basestrukturen. Innlandet vil følgelig få en særskilt 
plass i utredningen i tråd med føringene fra eier.  
 
Første del av arbeidet vil være å gjennomføre en nåsituasjonsanalyse av den samlede 
luftambulansetjenesten i Norge. Det vil gi en beskrivelse av måloppnåelse knyttet til 
responstid, kapasitet og flytid. Først når denne analysen er ferdig, vil det være grunnlag for å 
gjøre ytterligere analyser av fremtidige behov og komme med forslag til eventuelle justeringer 
av dagens basestruktur.  
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Det er viktig at alle landets luftambulansebaser sees i sammenheng slik at man får en best 
mulig utnyttelse av den samlede luftambulansetjenesten i Norge. Luftambulansetjenesten 
arbeider på tvers av helseregioner og helseforetak og riktig plassering av baser er viktig for 
den totale utnyttelsen av kapasiteten i tjenesten. Baser som foreslås opprettet eller flyttet, må 
videre vurderes ut fra fly-operative forhold, herunder værdata, før det foreslås eksakt 
plassering. 
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av to representanter fra Helse Sør-Øst RHF, en 
representant fra hvert av de øvrige tre regionale helseforetakene og en representant fra 
luftambulansetjenesten i tillegg til at det er leid inn en ekstern ressurs for å ha hovedansvar 
for analysearbeidet og for å lede prosjektet. Konserntillitsvalgte skal inviteres inn i arbeidet.  
 
Arbeidet med gjennomgang av basestruktur for luftambulansetjenesten skal etter planen 
være ferdig innen utgangen av året og endelig rapport fra arbeidet vil bli overlevert 
departementet.  
 
 

3. Endringer i oppgavefordeling mellom sykehus i Oslo 
sykehusområde  

I styresak 052-2016 Kapasitetsutfordringer Oslo og Akershus sykehusområder vedtok styret i Helse 
Sør-Øst RHF at det arbeides videre med oppgavefordeling i tråd med anbefalingene i sak 
082-2015. Det ble videre vedtatt at iverksetting av aktuelle løsningsforslag besluttes av 
administrerende direktør i samråd med berørte helseforetak/sykehus og Oslo kommune. 
 
Høsten 2014 ble det opprettet et prosjekt med representasjon fra Helse Sør-Øst RHF, Oslo 
universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus, 
Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo kommune for å vurdere hvordan behovet for 
spesialisthelsetjenester best kan løses på kort (-2018), mellomlang (–2025) og lang sikt  
(-2030) i sykehusområdene Oslo og Akershus. Arbeidet bygget på Helse Sør-Øst RHFs 
tidligere arbeid relatert til kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder.  
 
Prosjektets styringsgruppe innstilte på en kombinasjon av endring av opptaksområder og 
endringer i oppgavefordeling.  I mai 2016 ble det opprettet faggrupper bestående av 
representanter fra berørte helseforetak/sykehus for videre utredning og vurdering av 
endringer i oppgavedeling innenfor seks fagområder (medikamentell kreftbehandling, primære og 
sekundære hud-, bløtdels- og beninfeksjoner, alderspsykiatri, aialyse, eldre med hoftebrudd og urologi). 
 
Endringer i oppgavedelingen i hovedstadsområdet må sees i sammenheng med øvrige 
anbefalinger og vedtak gitt i styresak 052-2016 Kapasitetsutfordringer Oslo og Akershus 
sykehusområder og anbefalinger og vedtak gitt i styresak 053-2016 Videreføring av planer for 
utviklingen av Oslo universitetssykehus HF. Dette gjelder blant annet tilordning mellom bydeler 
og helseforetak/sykehus i Oslo sykehusområde, herunder tidspunkt for overføring av bydel 
Alna til Oslo sykehusområde, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus 
langsiktige rolle i ivaretagelsen av sørge-for-ansvaret og løsningen av det framtidige 
kapasitetsbehovet i Oslo sykehusområde, samt fremtidig målbilde for Oslo 
universitetssykehus HF.  
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Faggruppene har bestått av representanter for de respektive fagmiljøene. Ledelsen ved 
helseforetakene/sykehusene og Oslo kommune har deltatt i prosjektets styringsgruppe 
sammen med konserntillitsvalgte og brukerrepresentanter. Det er også avholdt flere møter 
med brukerrepresentanter og tillitsvalgte både på konsern- og foretaksnivå i løpet av 
prosessen. Administrerende direktør har avholdt egne møter med helseforetakene/ 
sykehusene og Oslo kommune etter at faggruppenes anbefaling ble lagt frem.  Oslo 
universitetssykehus HF, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet sykehus vil i 
løpet av kort tid bli gitt i oppdrag å etablere gjennomføringsprosjekter for respektive 
endringer i oppgavefordeling i samsvar med følgende konklusjoner: 

1. Det etableres et samlet tilbud for medikamentell kreftbehandling og palliativ 
behandling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus til 
pasienter fra egne opptaksområder. I første fase anbefales det å overføre 
medikamentell kreftbehandling av tykk-/endetarmskreft og blodkreft til 
Diakonhjemmet og medikamentell kreftbehandling av lungekreft, brystkreft og 
blodkreft til Lovisenberg. 

2. Det etableres et tilbud for hemodialyse ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for 
pasienter fra egen sektor og det vurderes nærmere hvordan et slikt tilbud også skal 
omfatte pasienter fra Diakonhjemmet Sykehus sektor. På sikt er det ønskelig at det 
etableres tilbud for hemodialyse også ved Diakonhjemmet Sykehus. 

3. Lovisenberg Diakonale Sykehus bygger opp et tilbud for primære og sekundære  
hud-, bløtdels- og beninfeksjoner for pasienter fra eget opptaksområde. 
Det gjøres i denne omgang ikke endringer i organiseringen i Oslo sykehusområde 
innen alderspsykiatri, urologi eller behandling av eldre med hoftebrudd. I første 
omgang vil det bli nedsatt en ny faggruppe for å vurdere oppgavedeling innen 
urologi sett opp mot dagens opptaksområder innen kirurgi. Videre er dette et 
fagområder som vil vurderes på nytt i neste fase av arbeidet hvor det skal utarbeides 
en helhetlig plan for opptaksområdene for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling for Oslos bydeler. Håndtering av økonomiske effekter, 
gjennom tilpasning av sykehusenes inntektsramme til drift og investering, vil kobles 
sammen med arbeidet med utvikling av en inntektsmodell for Oslo sykehusområde.  
 
 

4. Global Comparator Program 

Global Comparator Program var et nettverksarbeid i regi av Dr Fosters Institute 
UK/Imperial College London. I 2013 samarbeidet sykehus i Europa, USA og Australia, for å 
innhente prosess- og resultatindikatorer som utgangspunkt for å drive forbedringsarbeid 
innen følgende områder:  

• redusere reinnleggelser hos pasienter innlagt med akutt hjertesvikt 
• redusere dødelighet og reinnleggelser hos pasienter med akutt hjerteinfarkt 

behandlet med PCI 
• redusere dødelighet hos pasienter med hjerneslag 
• redusere dødelighet og reinnleggelser hos pasienter innlagt med hoftebrudd  
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Etter en pilotperiode i 2013 med 3 deltakende helseforetak fra vår region, inngikk Helse Sør-
Øst RHF i desember 2015 en rammeavtale med Dr Foster som alle helseforetakene i 
regionen kunne gjøre avrop på. Avtalen med Dr Foster ble inngått for å legge til rette for at 
sykehusene på en bedre måte kunne følge utvikling i kvalitet og pasientsikkerhet over tid, 
samt å kunne sammenligne seg med andre sykehus i Norge og i utlandet. I avtalen var det et 
vilkår at helseforetakene kun skulle utlevere anonymiserte pasientdata. 
  
Våren 2016 pågikk det en diskusjon mellom Oslo universitetssykehus HF og Dr Foster 
Institute UK/Imperial College London om nytteverdien av avtalen. Det ble ultimo juni 2016 
reist spørsmål om utleverte data var anonymisert i henhold til lovkrav. På denne bakgrunn 
valgte Helse Sør-Øst RHF å anmode våre helseforetak om å be Dr Foster om å slette 
dataene.  
Etter dette har Helse Sør-Øst RHF tatt en ny vurdering av avtalen og valgt å avslutte 
avtaleforholdet med Dr Foster.  
 
Administrerende direktør vil i tilknytning til driftsorienteringene gi en utdypende 
informasjon om saken. 
 
 

5. Retinakirurgi 

Høsten 2015 ble Helse Sør-Øst RHF kontaktet i forbindelse med endring i organisering av 
behandlingstilbud som ikke har vært gjenstand for formalisert fag- og funksjonsfordeling.  
Oslo universitetssykehus HF, som ved øyeavdelingen har etablert en seksjon for 
netthinnekirurgi, søkte 21. oktober 2015 om å få regionansvar for retinakirurgi. På bakgrunn 
av virksomhetsdata fra NPR som viste at 99,6 % av denne typen kirurgi ble utført ved Oslo 
universitetssykehus HF, så Helse Sør-Øst RHF ingen grunn til å formalisere dette ytterligere.  
 
I desember 2015 mottok Helse Sør-Øst RHF en ny henvendelse fra Oslo 
universitetssykehus HF som informerte om at en av netthinnekirurgene hadde skiftet 
arbeidsgiver og startet med tilsvarende virksomhet ved Drammen sykehus i Vestre Viken 
HF, en virksomhet de tidligere hadde utført til 2008. Helse Sør-Øst RHF innkalte på denne 
bakgrunn fagdirektørene fra Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF til møte hvor 
det fremkom uenighet om behovet for organisering av virksomheten. Oslo 
universitetssykehus viste til den høyspesialiserte kompetanse som er etablert ved 
øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus og behovet for tilstrekkelig volum for å 
opprettholde denne kompetansen, mens Vestre Viken påpekte at tilsvarende 
behandlingstilbud har vært gjenstand for desentralisering i andre regioner og land.  
 
Helse Sør-Øst RHF redegjorde for hvordan tilsvarende saker har vært håndtert og at 
endringer i oppgavefordeling har avventet behandling i regionen.  I saker der det har vært 
uenighet om sentralisering / desentralisering av oppgaver og funksjoner har også eksterne 
anbefalinger knyttet til organisering vært innhentet fra habile eksperter og med 
representasjon fra brukerne.  Det ble videre informert om at det var planlagt å starte en slik 
prosess for å vurdere hvordan retinakirurgi i regionen skal organiseres. Helse Sør-Øst RHF 
ba om at det ikke ble gjort endringer i nåværende oppgavefordeling før konklusjon fra dette 
arbeidet forelå. 
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Det ble i saken innhentet ekstern anbefaling fra fagpersoner ved Øyeavdelingen, St. Olavs 
hospital og Øyeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus basert på følgende mandat gitt 
av Helse Sør-Øst RHF: 
 
Helse Sør-Øst RHF ber om råd for videre organisering av retinakirurgi i regionen og om det basert på faglige 
vurderinger er tilrådelig å desentralisere dette tilbudet i Helse Sør-Øst.  Det er behov for en faglig 
gjennomgang og Helse Sør-Øst RHF ber om råd om følgende: 

• Er det behov for, evt. tilrådelig å etablere retinakirurgi ved andre helseforetak/ sykehus i Helse Sør-
Øst i tillegg til Oslo universitetssykehus HF?  

• Hvilke grunnleggende faglige forutsetninger må være til stede for etablering av et tilbud om 
retinakirurgi (opptaksområde/ befolkningsgrunnlag, tilgjengelighet, volum, antall spesialister, 
organisering (akutt/ elektiv/ vaktberedskap), faglig ansvar mv.)? 

• Hvis utvalget tilrår en endring - hvilke positive og negative virkninger kan en endring ha og vil det 
være kostnytte-effekt ved en evt. desentralisering?  

 
Den ekstern anbefalingen konkluderte med følgende:  

De avdelingene som driver netthinnekirurgi i Norge, med 2-3 kirurger og stor andel øyeblikkelig 
hjelp, viser at dette er fullt mulig. Men det er sårbart, som beskrevet. Behovet synes ikke å være 
tilstrekkelig tilstede for en avdeling til som driver med dette i Helse Sør-Øst. Det er enighet blant 
representantene fra Helse Midt og Helse Vest om at vi ikke finner det tilrådelig å etablere et mindre 
tilsvarende miljø i et område som allerede har god dekning.  

 
På denne bakgrunn er Vestre Viken HF anmodet om å avvikle tilbudet om retinakirurgi som 
de har etablert. Videre har Helse Sør-Øst RHF meddelt at man vil ta opp vurdering av 
funksjonsfordeling innen ulike fag etter at regional utviklingsplan er utarbeidet og vedtatt. I 
saker knyttet til desentralisering vil blant annet en hensiktsmessig geografisk spredning av 
tilbud vektlegges mtp reiseavstander, i tillegg til faglige kriterier. 
 
 

6. Status for ny anskaffelse av forsikringsdekninger  

De fire regionale helseforetakene ga i 2013 (via oppdragsdokumentet) HINAS AS oppdraget 
med å iverksette et prosjekt som hadde til formål å etablere felles avtale (nasjonal 
anskaffelse) for forsikringsmeglertjenester for de fire helseregionene.  
 
Etter gjennomført nasjonal anskaffelse av forsikringsmeglertjenester, ble Waco tildelt 
kontrakt som ny forsikringsmegler innenfor skade- og personalforsikringer for alle de fire 
helseregioner gjeldende fra 1. juni 2016. 
 
Hovedbegrunnelsen for at det ble etablert en nasjonal forsikringsmeglerkontrakt, var at det i 
forlengelsen av forsikringsmegleranbudet skal utlyses felles anskaffelse av 
forsikringsdekninger innenfor skade- og personalforsikringer (forsikringsavtaler), og en slik 
felles utlysning er betinget av at det er en felles forsikringsmegler for alle fire helseregioner. 
 
For Helse Sør-Øst sin del er gjeldende avtaleperiode for forsikringsdekningene utløpt, og 
dagens dekninger er forlenget til 1.11.2017 på grunn av nødvendig tid som medgår til felles 
regional anskaffelsesprosess. Utlysningen av anskaffelsen hadde tilbudsfrist 15. august 2017 
og avtaleinngåelse forventes ultimo oktober.  
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Anskaffelsen er organisert som et prosjekt med en nasjonal styringsgruppe og 
prosjektgruppe med representanter fra alle fire helseregioner. De fire regionale 
økonomidirektørene er eier av prosjektet.  Felles forsikringsmegler er sekretariat og vil være 
den utøvende instans ut mot leverandørmarkedet.  
Gjennom nasjonale anskaffelser blir helseregionene en kunde av stor betydning for 
leverandørene, hvilket styrker vår posisjon til å stille krav i forhold til produktene, 
leveransene og prisene i markedet. For å oppnå størst mulig effekt av en nasjonal utlysning 
innenfor skade- og personalforsikringer, vil det være ønskelig å tilstrebe og oppnå så like 
forsikringsdekninger som mulig mellom helseregionene. Hovedbildet i dag er at mange 
forsikringsdekninger er sammenfallende, riktignok med noe varierende valgte 
egenandelsbeløp.  
 
Innenfor personalforsikringer er det meste standarddekninger i henhold til lov og 
tariffavtaler. Imidlertid er det noen forskjeller i forsikringsdekninger mellom helseregionene, 
og det knytter seg særlig til spesialdekninger innenfor ambulansetjenesten, visse 
særforsikringer (barnehage, barn/ungdom på institusjon/skole, benmargsgivere/donorer 
m.m.) og fritids/- ulykkesforsikringer. Det søkes ved den pågående anskaffelsen å øke 
graden av standardisering også innen personalområdet der hvor dette er mulig. Lokale 
variasjoner som skyldes varierende lokale (historiske) særavtaler respekteres.  
 
Anskaffelsesprosjektet har også arbeidet med å få etablert en felles forsikringsstrategi for de 
fire helseregionene. Det planlegges i denne sammenheng en felles styresak for de regionale 
helseforetakene om forsikringsstrategi. Det vises her til sak 028-2017 Revisjon av finansstrategi 
for Helse Sør-Øst, Finansstrategiens kapittel 9 hvor det sies «….utarbeider forslag til 
forsikringsstrategi som behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF». Foreliggende utkast til 
nasjonal forsikringsstrategi fra prosjektet ligger innenfor rammen av hvordan 
forsikringsområdet har blitt håndtert av Helse Sør-Øst RHF til nå. 
 
 

7. Orientering om overføring av Kongsvinger sykehus til Akershus 
universitetssykehus HF 

Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus ble behandlet i foretaksmøte i Helse Sør-Øst 
RHF 29. juni 2017. Foretaksmøtets behandling bygger på Helse Sør-Øst RHF styrets 
vurdering av foretakstilhørighet (styresak 068-2017), hvor styret vedtok å tilrå overfor 
foretaksmøtet at det ikke gjøres endringer i foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus på 
nåværende tidspunkt. Dette hovedsakelig begrunnet i at gevinstene ved en slik endring ikke 
står i rimelig forhold til den risiko og de omkostninger endringen vil innebære. Videre 
vedtok styret at det kunne gjennomføres en fornyet vurdering av foretakstilhørighet for 
Kongsvinger sykehus når en modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst er på plass og 
kapasiteten innen psykisk helsevern i Akershus universitetssykehus HF er økt. Vedtaket 
innebar også at det etablerte samarbeidet mellom Akershus universitetssykehus HF og 
Sykehuset Innlandet HF om bruk av Kongsvinger sykehus skulle videreføres og 
videreutvikles i en forpliktende avtale.  
 
Foretaksmøtet viste til at det er gjennomført en åpen og grundig utredning i saken. Videre 
viste foretaksmøtet til at det i saksfremstillingen til styret ble pekt på at dette er en komplisert 
sak, der ønsket utfall i stor grad avhenger av perspektivet saken vurderes ut fra. Befolkningen 
og kommuner, helseforetak, ansatte og brukere har ulike perspektiver og begrunnelser for  
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hvilken løsning som anbefales. Foretaksmøtet viste også til at det i styresaken fremgår at 
administrerende direktør ser at det også hadde vært mulig å konkludere annerledes i denne 
saken. Dette blant annet basert på fremtidig befolkningsvekst i Akershus sykehusområde og 
potensialet for at Kongsvinger sykehus og Akershus universitetssykehus kan supplere 
hverandre og videreutvikles i tråd med modellen i Nasjonal helse- og sykehusplan og sykehus 
i nettverk.   
 
Foretaksmøtet gjorde på denne bakgrunn følgende vedtak: 

1. Kongsvinger sykehus overføres til Akershus universitetssykehus HF 
2. Fødetilbudet skal videreføres som i dag 
3. Det legges til grunn at overføringen skal skje 1. januar 2019 

 
Foretaksmøtet viste til at kommunene som bruker Kongsvinger sykehus og brukerne ved 
Kongsvinger sykehus alle ønsker at sykehuset blir en del av Akershus universitetssykehus. 
Selv om det er utfordringer og risiko knyttet til IKT-infrastruktur og kapasitet inne psykisk 
helsevern, mener foretaksmøtet at det i denne saken bør legges størst vekt på de lokale 
ønskene. Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF iverksette tiltak for å redusere risiko knyttet 
til IKT-infrastruktur og kapasitet innen psykisk helsevern. Det ble understreket at dersom 
det av hensyn til kapasitet, kvalitet og pasientsikkerhet er hensiktsmessig å gjøre avtaler 
mellom Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet innen enkelte områder, er 
vedtaket om foretakstilhørighet ikke i veien for det.  
 
For å følge opp foretaksmøtets vedtak og sørge for at overføringen av Kongsvinger sykehus 
til Akershus universitetssykehus HF 1.januar 2019 kan gjennomføres på en god måte, 
opprettes et prosjekt under ledelse av Helse Sør-Øst RHF. Prosjekteier er administrerende 
direktør i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektmandat og prosjektorganisering er nå under 
etablering. Styret vil holdes løpende orientert om det videre arbeidet.  
 
 

8. Status for oppfølging av pålegg i oppdragsdokumentet om å øke 
antallet hjemler for private avtalespesialister  

I regjeringserklæringen til Solberg-regjeringen står det at regjeringen vil utvide antallet 
hjemler for avtalespesialister og benytte avtalespesialistene mer. Målsettingen er konkretisert 
i foretaksprotokollen fra foretaksmøtet 10. januar 2017 og foretaksmøtet ba de regionale 
helseforetakene om å:  

- «inngå flere driftsavtaler med avtalespesialister, slik at antall avtalte årsverk i hver region i 2017 
blir vesentlig høyere enn i 2016. De regionale helseforetakene skal innenfor rammen av ny ramme-
avtale gjennomføre tiltak for å bedre samhandlingen mellom offentlige sykehus og avtalespesialister.” 

 
På bakgrunn av den historiske fordelingen av driftsavtaler, er det litt tilfeldig hvor 
avtalepraksisene er plassert geografisk og innen hvilken spesialitet. Fordi det forventes økt 
bruk av avtalespesialister og en tettere tilknytning til helseforetakene gjennom 
samarbeidsavtaler, har det vært viktig å få gjort en grundig vurdering av hvor det er behov 
for flere avtalespesialister og innen hvilken spesialitet. Som en del av en slik vurdering var 
det naturlig også å se på om det er spesialiteter som ikke egner seg i avtalepraksis.  
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Helse Sør-Øst RHF har på denne bakgrunn nedsatt en arbeidsgruppe for å etablere en 
regional plan for avtalespesialistområdet hvor det har deltatt en brukerrepresentant, 
representanter fra Norsk psykologforening og Den Norske Legeforening i tillegg til 
representanter fra Sørlandet Sykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet 
HF og Helse Sør-Øst RHF. Intensjon er at en plan for avtalespesialistområdet skal være et 
godt redskap for å videreutvikle avtalespesialistordningen i tråd med politiske føringer og 
regionens behov. Gjennom arbeidet med regional plan har målsettingen vært å framskaffe 
best mulig oversikt og beslutningsgrunnlag for å kunne oppnå de overordnede føringene om 
likeverdige tjenester til befolkningen.  
 
Utkast til regional plan for avtalespesialistområdet ble sendt på høring før sommeren med 
høringsfrist nå i august. Det har kommet innvendingene fra Den Norske Legeforening og 
Norsk psykologforening til utkast til plan. Dette er forhold som har fremkommet både 
underveis i arbeidet og gjennom høringsuttalelser. Norsk psykologforening er ikke enig i at 
forslaget om at det ikke etableres nye driftsavtaler innenfor psykisk helsevern før arbeidet 
med samarbeidsavtaler mellom helseforetak og avtalespesialister er kommet lengre. Den 
Norske Legeforening mener innretningen på planen slik den foreligger viser at Helse Sør-
Øst RHF tar utgangspunkt i den samlede kapasiteten (helseforetak/avtalespesialister) og 
vurderer behovet for nye hjemler ut fra det og at dette bryter med det overordnede 
prinsippet om en utvidelse av avtalespesialistordningen.  
 
Høringen er gjennomført nettopp fordi Helse Sør-Øst RHF ønsker innspill og 
administrerende direktør vil sørge for at høringsinnspillene blir tatt med inn i ferdigstilling av 
planen før denne fremlegges for endelig behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Helse Sør-Øst RHF har i påvente av at planen blir ferdigstilt vedtatt å opprette ti nye hjemler 
innen de fagområdene hvor det er bred enighet om behovet for en økning i antall 
avtalespesialister. Dette omfatter øyefaget, urologi, nevrologi og hud. 
Det vil ved utlysningen bli lagt vekt på viktigheten av et formalisert samarbeid mellom 
helseforetakene og avtalespesialisten som likeverdige parter.  
 
 

9. 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 Kjell-Idar Juvik (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1552 (2016-2017) 
Innlevert: 04.09.2017 Sendt: 04.09.2017 
Til behandling 
 
Spørsmål  
Kjell-Idar Juvik (A): I regjeringsplattformen fremgår at regjeringen vil styrke tilbudet om 
behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper. 
Jeg er kjent med at mange pasienter er på ventelista da reisen til Tyrkia er avlyst. Hvordan kan en 
beslutning som denne bli tatt uten et politisk vedtak, når så mange pasienter blir rammet av dette og 
vem har OUS rådført seg med. Hvordan stiller Helseministeren seg til denne avgjørelsen og hva vil 
han gjøre for å gi alle et tilbud i 2017?  
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Begrunnelse  
Behandlingsreiser til utlandet er i dag en tilskuddsordning med egen post på statsbudsjettet, kap 733 
post 70. Offentlig finansierte behandlingsreiser startet med en prøveordning for pasienter med 
revmatoid artritt og psoriasis i 1976. Formålet var å tilby et alternativ til behandling i Norge, samt å 
øke behandlingskapasiteten. Tilbudet kom på statsbudsjettet i 1984 og ble permanent i 1997. 
Ordningen med behandlingsreiser finansieres ved et statlig tilskudd som vedtas av Stortinget i det 
årlige statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvar for ordningen. 
Ansvaret for å behandle søknader om behandlingsreiser er delegert til Oslo universitetssykehus HF, 
seksjon for behandlingsreiser. 
Jeg er blitt kontaktet av flere pasienter som er misfornøyd med at tilbudet er kraftig redusert da man 
kansellerer reiser til Tyrkia i år. 
Behandlingssenteret Balçova Termal i Izmir, Tyrkia, har behandlet norske revmatikere siden mars 
1992. I løpet av 24 år har de opparbeidet en enorm kompetanse i fysikalsk behandling av revmatiske 
sykdommer. Balçova Termal er den behandlingsinstitusjonen i utlandet med størst kapasitet. Så 
denne kanselleringen har ført til at det har gått tapt ca. 880 plasser årlig. 
Begrunnelsen for kanselleringen ble oppgitt å være terroraksjonene som var i Tyrkia i 2016 samt 
bilbomben som gikk av i Izmir i januar i år. 
408 pasienter stod uten tilbud etter kanselleringen. I slutten av februar ble det opplyst om at OUS 
hadde fremskaffet 193 ekstra plasser for vårsesongen. Etter dette var det da 215 pasienter som stod 
uten tilbud i vårhalvåret. OUS, seksjon for behandlingsreiser har bekreftet at de ikke vil klare å 
fremskaffe det antall plasser i år som er gått tapt, etter kansellering av behandlingsreiser til Balçova 
Termal. For høstsesongen står det ca.1160 pasienter på venteliste. Helsedepartementet skal ha 
oversikt over hvor mange pasienter som er blitt rammet av denne avgjørelsen. 
En konsekvens av denne kanselleringen kan være at flere av de pasientene som har mistet tilbudet 
dette året, jeg er kontaktet av flere pasienter, og de viser til at flere vil havne ut i langtidssykemelding 
om det ikke blir gitt tilbud til alle. 
 
Svar 
Bent Høie: Svaret er ennå ikke tilgjengelig 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1516 (2016-2017) 
Innlevert: 25.08.2017 Sendt: 25.08.2017 
Til behandling 
 
Spørsmål  
Freddy de Ruiter (A): Til tross for klar tale fra Stortinget, helseministeren og styret i Helse Sør-Øst, 
erkjenner ikke sykehusdirektøren ved Sørlandet sykehus at det er gjort feil i prosessen vedrørende 
akuttfunksjon ved Flekkefjord sykehus. Dette kom tydelig fram i styremøte- Sørlandet sykehus 15/8. 
De tillitsvalgte på sykehusene i Arendal og Flekkefjord reagerer på dette og er bekymret for framtida 
til sykehusene i Flekkefjord og Arendal.  
 
Er helseministeren enig med sykehusdirektøren i hans virkelighetsbeskrivelse, og hvordan vil 
statsråden sikre at ledelsen ved Sørlandet sykehus følger opp sentrale føringer, slik at sykehusene i 
Flekkefjord og Arendal videreføres og styrkes som henholdsvis akuttsykehus og stort akuttsykehus? 
 
Svar  
Bent Høie: Svaret er ennå ikke tilgjengelig 
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Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1481 (2016-2017) 
Innlevert: 14.08.2017 Sendt: 14.08.2017 
Besvart: 22.08.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Ruth Grung (A): Både Norge og Sverige har hatt uheldige erfaringer som følge av outsourcing av 
IKT-tjenester. Norge trenger et sterkt kompetent IKT-miljø for å utvikle løsninger som passer 
norske helsetjenester, pasientene og som er sikre. 
Hva gjør ministeren for at vi har innovative miljøer til å utvikle EPJ og uten risiko for at sensitiv 
pasientinformasjon kommer på avveier eller blir hacket? 
 
Svar  
Bent Høie: Det er viktig at innbyggerne har tillit til at helseopplysninger blir behandlet og lagret på en 
trygg og sikker måte. Godt personvern og god informasjonssikkerhet er en forutsetning for utvikling 
og bruk av pasientjournalsystemene. Dette stiller krav til både teknologi, prosesser og mennesker. 
Arbeidet med informasjonssikkerhet er derfor en høyt prioritert oppgave i helse- og 
omsorgssektoren. Helse- og omsorgssektoren er helt avhengig av gode innovative miljøer for å 
utvikle de elektroniske pasientjournalene. Slike miljøer finner vi hos både nasjonale og internasjonale 
private leverandører. Disse leverandørene har en sentral rolle i å tilpasse og innføre nye løsninger i 
helse- og omsorgstjenesten, gjennomføre nødvendig service og vedlikehold, og til en viss grad også 
bistå i drift og forvaltning. 
Jeg har opprettet Direktoratet for e-helse som et fagdirektoratet på IKT-området i helse- og 
omsorgssektoren. Sentrale oppgaver er nasjonal styring og koordinering av IKT-utvikling i samarbeid 
med helseforetak, kommuner, fagmiljøer og interesseorganisasjoner. Direktoratet har en myndighets- 
og premissgiverrolle i forbindelse med informasjonssikkerhet og personvern, og har sammen med 
Norsk Helsenett SF et nasjonalt ansvar for å ivareta informasjonssikkerheten i nasjonale tjenester og 
løsninger i helsetjenesten. 
Jeg har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å identifisere og foreslå gode rutiner for å sikre at de til 
enhver tid gjeldende krav til informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører etterleves. 
Direktoratet skal som en del av oppdraget utarbeide en overordnet status for bruk av nasjonale og 
internasjonale leverandører som kontinuerlig eller episodisk arbeider inn mot virksomhetenes 
datasystemer. Sluttrapport for dette oppdraget skal leveres 1. november 2017. 
Direktoratet for e-helse har sekretariatet for Norm for informasjonssikkerhet (Normen). Normen er 
utarbeidet av leverandørene og aktørene i sektoren i samarbeid, og er et viktig verktøy for å ivareta 
informasjonssikkerhet i den enkelte virksomhet. Norsk Helsenett SF drifter HelseCERT, som er 
sektorens nasjonale senter for informasjonssikkerhet. Senteret er et viktig verktøy for å forebygge, 
avdekke og håndtere trusler mot sikkerheten. 
Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren trådte i kraft 1. september 2015. 
Forskriften pålegger aktørene i sektoren å bruke elektroniske journalsystemer, å oppdatere 
adresseregisteret i helsenettet og å bruke standardiserte meldingsformater for utveksling av 
pasientinformasjon mellom aktørene. Forskriften bidrar til at elektronisk kommunikasjon skjer 
effektiv og sikkert. 
Fra 1. januar 2017 trådte forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten i kraft. Alle 
virksomheter er pålagt å ha internkontroll. I forskriften fremgår det at det er toppledelsen som har 
ansvaret for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og kontrolleres.  
Det viktigste tiltaket for å hindre at personsensitiv data eller annen informasjon kommer på avveie er 
det målrettede og systematiske arbeidet som gjøres med informasjonssikkerhet i hver enkelt 
virksomhet. Dette gjelder enten virksomheten utfører utvikling og drift av IKT selv, kjøper utstyr 
eller benytter ulike former for tjenesteutsetting. 
Jeg viser for øvrig til brev fra statsråd Jan Tore Sanner adressert til Stortingets president 1. august 
2017. Sanner skriver blant annet "(..) det er ikke noe motsetningsforhold mellom 
informasjonssikkerhet og tjenesteutsetting. Det digitale sårbarhetsutvalget peker i sin rapport på at 
tjenesteutsetting kan gi økt teknisk sikkerhet fordi leverandøren ofte har både bedre kompetanse og 
mer ressurser enn kunden. Det understrekes at det alltid er kunden – den offentlige virksomheten – 
som har ansvaret for at det stilles krav til informasjonssikkerhet og for å følge opp leverandøren etter 
at kontrakt er inngått".  
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Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1438 (2016-2017) 
Innlevert: 03.08.2017 Sendt: 03.08.2017 
Besvart: 15.08.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Rigmor Aasrud (A): Hva er status for etablering av luftambulanse i Innlandet og hvilket oppdrag har 
statsråden gitt til Helse Sørøst og Sykehuset Innlandet for å få satt i gang arbeidet med en slik 
etablering? 
Begrunnelse  
Flere rapporter har dokumentert at det er behov for å stasjonere en luftambulanse i Innlandet og i 
fjor opplyste representanter for Stortingsflertallet at det er bevilget 10 mill. til prosjektering av 
luftambulanse i Innlandet. Hittil har det ikke skjedd noe i saken som er kjent for offentligheten 
utover påstander om at arbeidet er lagt bort i påvente av en ny utredning om en nasjonal struktur for 
luftambulansene. 
 
Svar  
Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF ble i oppdragsdokument for 2017 tildelt 10 mill. kroner til 
prosjektering av luftambulansebase Innlandet, jf. Innst. 11 S (2016-2017). I oppdragsdokument til 
Helse Sør-Øst RHF vises det til at de regionale helseforetakene i foretaksmøtet i 2016 fikk i oppdrag 
å gjennomgå basestrukturen i Norge, og at prosjektering av luftambulansebase i Innlandet må inngå 
som en del av de regionale helseforetakenes samlede gjennomgang av basestrukturen. 
Gjennomgangen utgjør et beslutningsgrunnlag om luftambulansebase i Innlandet. Arbeidet er i gang. 
De regionale helseforetakene har satt sammen en prosjektgruppe som gjennomgår basestrukturen 
nasjonalt og i Innlandet – i tråd med oppdraget, og som etter planen være ferdig ved utgangen av 
2017. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1396 (2016-2017) 
Innlevert: 29.06.2017 Sendt: 30.06.2017 
Besvart: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Olaug V. Bollestad (KrF): Kapasiteten på medisinsk høyspesialisert avrusning i døgn halveres i 
nåværende anbudsrunde i Helse Sør-Øst. Hvor skal pasientene som er i behov for denne type tilbud 
ivaretas fremover? 
 
Begrunnelse  
Borgestadklinikken driver i dag to høyspesialiserte avrusningsenheter (20 plasser) med alt som kreves 
av somatisk overvåknings og behandlingsmuligheter. 
Enhetene er bemannet med rusmedisinere i for og bakvakt 24/7, og svarer opp 
avrusningsretningslinjene på alle punkter. Pasientene har en helsetilstand som tilsier at dette er eneste 
forsvarlige tilbud. 
I anbud TSB som nå ligger ute halveres denne kapasiteten, ved at tilbudet ikke etterspørres i anbudet. 
I stedet innføres et nytt begrep om "enklere abstinensbehandling". På spørsmål om hva dette 
begrepet betyr svarer Helse Sør-Øst på Doffin: "Med lettere abstinensbehandling menes behandling 
som ikke innebærer behov for medisinsk overvåkning/behandling som krever innleggelse i et 
helseforetak" (spørsmål 19 i Doffin). Det bes i tillegg om tilbud på poliklinisk behandling. 
Det er naturlig at pasienter ivaretas med letteres absinensbehandling som skjerming og oppfølging i 
forbindelse med for eksempel rusbruk på permisjon, og at pasienter blir tatt imot til døgnbehndling 
"før alle prøver er rene". Dette gjøres ved mange institusjoner i dag. Det er også positivt med tilbud 
om poliklinisk avrusning, men det kan ikke på noen måte erstatte høyspesialiserte avrusningsplasser. 
Det er i dag stor etterspørsel og lange ventetider til høyspesialisert medisinsk avrusning i region Helse 
Sør Øst, opp til 5-10 uker, noe som har store omkostninger for pasienter og pårørende. 
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Brukere, kommuner og rusinstitusjoner gir tilbakemeldinger om at lange ventelister på avrusning gjør 
nettopp avrusning til en flaskehals for all øvrig behandling både i kommunene og i 
spesialisthelsetjenesten 
 
Svar  
Bent Høie: På bakgrunn av representanten Bollestad sitt spørsmål har jeg innhentet en orientering fra 
Helse Sør-Øst RHF, som har kommentert følgende: 
"Abstinensbehandling og avrusning er en del av fagfeltet TSB som har vært gjenstand for stor 
utvikling de senere år og i 2016 kom «Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og 
vanedannende legemidler IS 2211». Denne beskriver ulike behandlingstiltak i abstinensfasen avhengig 
av pasientens behov og situasjon. Helse Sør-Øst RHF har med bakgrunn i føringene i retningslinjen 
lagt til grunn at alle helseforetak skal ha tilbud om avrusning i døgnavdeling med høy medisinskfaglig 
kompetanse og med tilgang til medisinske støttetjenester og spesialistkompetanse i somatikk og 
psykiatri.  
Ventetiden på all rusbehandling som oppgis på helsenorge.no er en maksimumstid ventetid på ikke-
prioriterte pasienter. Maksimal ventetid representerer ikke den faktiske ventetiden for den enkelte 
pasient. Pasienter som henvises til behandling prioriteres etter hastegrad og de som må ha behandling 
raskt får plass først. Dette gjelder også for pasienter som trenger innleggelse i egen avdeling for 
avrusning. Planlagt avrusning som ikke haster, skjer i tiknytning til videre døgnbehandling og avtales 
som oftest i god tid. Ventetiden på all rusbehandling i regionen har gått betydelig ned i siste årene, 
også for avrusning i helseforetakenes enheter." 
I foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 9. juni d.å. ble det blant annet stilt krav om at avrusnings-
/abstinensbehandlingskapasiteten opprettholdes (inkludert etableringen av 10 plasser til 
høyspesialisert avrusning/abstinensbehandling ved Sykehuset Telemark HF). Det ligger i Helse Sør-
Øst RHF sitt sørge-for-ansvar å kjøpe og innrette sitt tilbud. I anskaffelsen er det lagt opp til at 
abstinensbehandling og avrusning kan tilbys som en integrert del av fire av fem delytelser. Helse Sør-
Øst RHF har oppgitt at det vil være opp til tilbyder å beskrive innretningen på tilbudet innenfor de 
skisserte rammene. Samlet sett er det lagt til grunn at kapasiteten på avrusning og utredning vil bli 
opprettholdt i tråd med kravene som er gitt i foretaksmøtet 9. juni i år. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1395 (2016-2017) 
Innlevert: 29.06.2017 Sendt: 30.06.2017 
Besvart: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Olaug V. Bollestad (KrF): Hva tenker statsråden om at 10 plasser Høyspesialisert avrusning nå legges 
til Sykehuset Telemark, samtidig som man ser at Sykehuset Telemark selv ikke har kompetente folk 
nok for å sikre faglige kompetente baktvakter, og ber ruslegene på Borgestadklinikken om hjelp til å 
dekke opp bakvaktene? Dette samtidig som det regionale Helseforetaket ikke vil bruke eksisterende 
tilbud på Borgestadklinikken fullt ut, men i anbudet legger ned 10 plasser. 
 
Svar  
Bent Høie: På bakgrunn av representanten Bollestad sitt spørsmål har jeg innhentet orientering fra 
Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF viser i sitt svar til at de har innhentet en rede¬gjørelse fra 
Sykehuset Telemark HF om arbeidsfordelingen og samarbeidet mellom helseforetaket og 
Borgestadklinikken, og har fått opplyst følgende: 
"Det er vist til at Sykehuset Telemark ber ruslegene på Borgestadklinikken om hjelp til å dekke opp 
bakvaktene. Vi vil presisere at dette ikke medfører riktighet. 
Sykehuset Telemark har etablert et øyeblikkelig hjelp-tilbud til rusavhengige i henhold til lovens krav. 
Sykehuset har ønsket å samarbeide med Borgestadklinikken om overføring av pasienter til videre 
avrusning når den øyeblikkelige hjelpen er avklart. Det har vist seg vanskelig å få til en smidig 
overføring av pasienter med behov for videre avrusning. Avrusning blir i disse tilfellene ivaretatt av 
sykehuset selv. 
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Pasienter med alvorlig psykisk lidelse har ofte rusmiddelproblematikk som krever avrusning i 
forbindelse med innleggelse. Sykehuset Telemark har derfor lang erfaring med avrusning. I gitte 
tilfeller, der pasienter har fremvist tegn til alvorlig psykisk lidelse, eller har hatt adferds-utfordringer 
som Borgestadklinikken ikke har kunnet håndtere, har disse blitt overført for videre avrusning og 
behandling hos oss.  
Ved etablering av ny avrusningsseksjon er det søkt etter spesialist i rus- og avhengighets-medisin. 
Sykehuset anser det både som forsvarlig og kostnadseffektivt å ivareta vaktfunksjonen med våre 
spesialister i psykiatri når seksjonen blir etablert, i et samarbeid med russpesialist. Det vil også bli søkt 
om å få seksjonen godkjent som utdanningssted for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. Vi ser 
det som positivt at vi har en samarbeidsavtale med Borgestadklinikken når det gjelder utdanning." 
Det ligger i Helse Sør-Øst RHF sitt sørge-for-ansvar å kjøpe og innrette sitt tilbud. Abstinens¬-
behandling og avrusning kan tilbys som en integrert del av fire av fem delytelser i anskaf-felsen, og 
Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn at kapasiteten på avrusning og utredning samlet sett vil bli 
opprettholdt i tråd med kravene som er gitt i foretaksmøte 9. juni i år.  
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1392 (2016-2017) 
Innlevert: 29.06.2017 Sendt: 30.06.2017 
Besvart: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Hans Olav Syversen (KrF): Vil statsråden tillate en kapasitetsreduksjon eller kvalitetsreduksjon på 
behandlingstilbudet innen TSB i Heleregion Sør-Øst? 
 
Begrunnelse  
Foreliggende anskaffelse i TSB er lagt ut med en tentativ økonomisk ramme på 210-235 millioner 
kroner, og det er ikke sagt noe om omfanget av tjenester som skal kjøpes. Bakgrunnen for 
anskaffelsen er at Borgestadklinikken har sagt opp sin ytelsesavtale. 
Ytelsesavtalen til Borgestadklinikken utgjør pt. 129 døgnbehandlingsplasser (46965 døgn) og 8625 
polikliniske konsultasjoner i året, og har en økonomisk ramme på kr 235 mill. Borgestadklinikken har 
i sin organisasjonsanalyse fra 2015 dokumentert, med offisielle sammenligningstall at de er den klart 
lavest finansierte av sammenlignbare aktører som gir helhetlige spesialisthelsetjenester TSB på linje 
med offentlige helseforetak. Organisasjonsanalysen skisserte behov for 60 millioner kroner i økning, 
og Borgestadklinikken ville likevel med det drevet for 130 millioner kroner mindre enn det offentlige 
for samme tjenester. 
På denne bakgrunn har anbudet som ligger ute en økonomisk ramme man i utgangspunktet vet er alt 
for liten til å dekke nåværende behov og tilbud. Dette innebærer at det vil være betydelig reduksjon i 
antall behandlingsplasser innen TSB, eller at det tenkes å kjøpe kvalitativt dårligere tjenester enn 
nåværende. 
Dette er en bekymring for kvalitet i helsevesenet, og mulig i strid med politiske føringer om at det 
skal være en høyere vekst innen psykisk helse og rus enn somatikk i de regionale helseforetakene. 
 
Svar  
Bent Høie: På bakgrunn av representanten Syversens spørsmål har jeg innhentet orientering fra Helse 
Sør-Øst RHF, som i sitt svar har kommentert følgende: 
"Helse Sør-Øst RHF vil innledningsvis bemerke at Borgestadklinikken ikke har sammenlign-bare 
behandlingstilbud med helseforetakene da man blant annet innenfor TSB mangler øyeblikkelig hjelp-
funksjon og LAR-behandling, samt ikke har tilgang på spesialisthelse-tjeneste innenfor somatikk og 
psykiatri. Dette gjør sammenligning av kostnadsnivå krevende. 
Helse Sør-Øst RHF har over flere år styrket behandlingstilbudet innen TSB, bare de siste to årene 
med til sammen 700 mill. kroner. Antallet døgnplasser er økt og det er nå et omfattende og 
differensiert tilbud i regionen med nær 1200 døgnplasser. Dette har bidratt til at ventetiden er gått 
ned fra 49,5 dager i 2015 til 34,7 dager i 2017." 
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Helse Sør-Øst RHF viser til at budsjettutviklingen i regionen synliggjør en betydelig vekst i 
ressursbruken til kjøp fra private avtaleparter. Budsjettet i 2013 var på 734,4 mill. kroner, mens 
budsjettet i 2017 er på 1097,7 mill. kroner. Helse Sør-Øst RHF viser videre til at det er etablert flere 
nye tilbud hos private avtaleparter, som for eksempel brukerstyrte opphold og oppfølging før og 
etter døgnopphold. Det er noe variasjon i etterspørselen etter de ulike tilbudene og dette innebærer at 
det er noe ventetid ved enkelte tilbud. Samlet sett vurderer imidlertid Helse Sør-Øst RHF at 
kapasiteten er god og at det i praksis ikke er ventetid ved flere av langtidstilbudene. Helseforetakene 
har også bygget ut tjenestetilbudet innen TSB, med vekt på polikliniske og ambulante tjenester. Det 
er opprettet akuttplasser og avrusningstilbudet er forsterket slik at pasienter med komplikasjoner i en 
avrusingsfase sikres tilgang på både somatiske og psykiatriske helsetjenester. Helse Sør-Øst RHF har 
utlyst anskaffelsen med samme økonomiske ramme som dagens kjøp av behandlingstilbud ved 
Borgestadklinikken. De opplyser at det ved tildelingen vil bli gjort en vurdering av behovet for 
eventuelt å øke rammen. Det går fram av konkurransedokumentene og spørsmål-svar runden på 
Doffin, at Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn at kapasiteten på avrusning og utredning samlet sett, 
vil bli opprettholdt gjennom anskaffelsen. Dette, sammen med oppbyggingen av 
behandlingstilbudene ved helseforetakene, vil ifølge Helse Sør-Øst RHF sikre at den samlede 
behandlingskapasiteten opprettholdes minst på dagens nivå. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1391 (2016-2017) 
Innlevert: 29.06.2017 Sendt: 30.06.2017 
Besvart: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Statsråden har gitt forsikringer om at utredningskapasiteten skal 
opprettholdes på dagens nivå i den foreliggende anskaffelsen TSB i Helseregion Sør Øst. I 
anskaffelsen etterspørres imidlertid kun utredning som en integrert del av et behandlingsforløp i 
døgn eller poliklinikk. Borgestadklinikken har i dag en egen spesialisert utredningsenhet. Her mottas 
pasienter som er usikre på hvilken behandling som vil være nyttig for dem, og utredningen vil gi svar 
på dette. 
Hvordan vil dette tilbudet nå ivaretas? 
 
Begrunnelse  
Helse Sør-Øst sier at utredningskapasiteten skal være ivaretatt som i dag, ved å implementere 
utredning i de 5 delytelsene. Alle behandlingstilbud i TSB skal inneholde et utredningstilbud. Et 
implementert utredningsarbeid er i følge Nasjonal Kompetansetjeneste på TSB ikke det samme som 
en spesialisert utredning hvor man kan foreta omfattende utredning og diagnostisere ruslidelse, 
psykisk helse, kognitivt funksjonsnivå, ADL- ferdigheter og nettverk. 
 
Svar  
Bent Høie: På bakgrunn av representanten Bekkevolds spørsmål har jeg innhentet orientering fra 
Helse Sør-Øst RHF, som har gitt følgende tilbakemelding: 
"Utredning av pasienter er en viktig forutsetning for å velge riktig behandling, både når det gjelder 
behandlingsnivå og tiltak. Utredning på spesialistnivå pågår gjennom hele behandlingsforløpet og er 
av denne grunn ikke en tjeneste som etterspørres separat i anskaffelsen eller kjøpes som en egen 
deltjeneste av andre private leverandører. Nasjonal kompetansetjeneste TSB har kartlagt hvordan 
utredning foregår i alle helseforetak og hos private leverandører i landet og påvist store forskjeller 
både i forståelse av utredning som ledd i pasientbehandlingen og i bruk av ulike utredningsverktøy.  
I anskaffelsen skal kunnskap om og kompetanse i utredning av behandlingsbehov inngå som ledd 
både i døgnbehandling og poliklinikk-tilbud. Innhold og struktur i utrednings- og 
behandlingstilbudet, herunder bruk av faglig anerkjente verktøy og metoder etterspørres eksplisitt i 
kravspesifikasjonen. Dette gir tilbyderne mulighet for selv å vurdere hvilken kompetanse man anser 
som ønskelig for å kunne gi et godt og faglig forsvarlig behandlingstilbud.  
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Avrusning, utredning og behandling skal være integrert i pasientforløpene i alle delytelsene. Om 
tilbyder velger å organisere for eksempel kompetansemiljøet for utredning i en enhet så har ikke det 
konsekvenser for anbudet så lenge en sannsynliggjør at utredningen er integrert i pasientforløpet i de 
ulike delytelsene." 
Jeg anser på denne bakgrunn at forutsetningen om at utredningskapasiteten skal opprett-holdes på 
dagen nivå, blir ivaretatt. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1389 (2016-2017) 
Innlevert: 29.06.2017 Sendt: 30.06.2017 
Besvart: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Line Henriette Hjemdal (KrF): Vil statsråden tillate at Stortingets bestemmelser om økt bruk av 
privat-ideelle tjenester ikke settes ut i livet i den foreliggende anskaffelsen innen TSB i Helse Sør-
Øst? 
 
Begrunnelse  
Et samlet Storting har sagt at bruken av privat-ideelle aktører skal øke, men i den foreliggende 
anskaffelsen i TSB i Helseregion Sør-Øst blir ikke dette ivaretatt. 
Konkurransen er åpen for kommersielle og ideelle aktører, og ressurser fra ideelle føres inn i det 
offentlige HF. Samme dag som Tilbyderkonferansen ble arrangert kom det pressemelding fra Helse 
Sør Øst om at rustilbudet i Telemark skal styrkes, og at Sykehuset i Telemark HF skal bygge opp 10 
plasser for avrusning. Med andre ord overfører man midler fra en privat ideell aktør til det offentlige i 
forkant av anbudet. 
Anskaffelsen signaliserer i tillegg at man ser for seg en ny oppgradering der spesialiserte tjenester som 
medisinsk avrusning, spesialisert utredning og behandling mot eget samtykke ønskes bort fra privat-
ideelle og overført til helseforetakene. 
Dette standpunktet strider mot føringer gitt i Nasjonal Helse og Sykehusplan (2016-2019), hvor det 
står: "Regjeringen vil øke mangfoldet og valgfriheten i psykisk helsevern og rusbehandling. 
Helseforetakene skal kjøpe mer tjenester fra private og ideelle aktører." 
De politiske signaler er klare på at det er kvalitet og ressursutnyttelse som skal være førende for valg 
av tjenesteleverandører, ikke om tilbudet gis av det offentlige eller privat-ideelle aktører. 
 
Svar  
Bent Høie: På bakgrunn av representanten Hjemdals spørsmål har jeg innhentet orientering fra Helse 
Sør-Øst RHF. Anskaffelsen som Helse Sør-Øst RHF nå gjennomfører innen TSB, skjer etter lov om 
offentlig anskaffelse av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 
nr. 974 del I og IV. Dette innebærer at også kommersielle aktører kan delta i konkurransen. 
Anskaffelsen er utlyst med en økonomisk ramme på mellom 210 og 235 mill. kroner, mens dagens 
avtale er på 229 mill. kroner (2017-tall). Det vil imidlertid ved tildelingen bli gjort en vurdering av 
behovet for eventuelt å øke rammen. Helse Sør-Øst RHF har siden 2015 økt antallet avtaleplasser 
kjøpt av private ideelle leverandører med om lag 140 døgnplasser og økt ressursbruken med omlag 
165 mill. kroner. Helse Sør-Øst RHF mener at de med dette ivaretar de politiske målsetningene med 
hensyn til bruk av private ideelle aktører. Helse Sør-Øst RHF har i forbindelse med arbeidet med 
lokale og regionale utviklingsplaner, lagt til grunn føringene i «Nasjonal faglig retningslinje for 
avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler IS 2211». Føringene innebærer at for å sikre at 
befolkningen får likeverdig behandlingstilbud, skal alle helseforetakene ha tilbud om avrusning i 
døgnavdeling med høy medisinskfaglig kompetanse og med tilgang til medisinske støttetjenester og 
spesialistkompetanse i somatikk og psykiatri. Sykehuset Telemark HF har ikke hatt et slikt tilbud, 
men etablerer nå en avrusningsenhet med døgnplasser i tilknytning til akuttplasser. Dette sikrer også 
den akuttmedisinske kjeden. Samlet betyr dette at ressursinnsatsen knyttet til TSB øker. 
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Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1347 (2016-2017) 
Innlevert: 21.06.2017 
Sendt: 22.06.2017 
Besvart: 29.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Tove Karoline Knutsen (A): Hvordan ser den demografiske fordelingen for de som har benyttet seg 
av fritt behandlingsvalg per 21.06.17 ut, og kan vi be om en tabellarisk fremstilling av tallene for den 
delen av fritt behandlingsvalg som ikke omfatter private og ideelle institusjoner som har avtale med 
helseforetakene? 
 
Begrunnelse  
Tall fra Stortingets utredningsseksjon viser at en stor andel av pasientene som benytter seg av 
ordningen Fritt behandlingsvalg er fra Oslo, Akershus eller Østfold. At det er den enkeltes 
helseutfordring, ikke geografisk tilhørighet, ressurser eller annen sosioøkonomisk bakgrunn, som 
styrer hvilket helsetilbud man får, er en viktig verdi i Norge. Arbeiderpartiet mener alle helsetilbud 
må ha dette som rettesnor når tilbudene utvikles og iverksettes. SSB sin rapport fra 20.06.17 peker 
nettopp på at FBV kan gjøre tilbudet til den enkelte for komplekst. Det er bekymringsverdig hvis 
ikke statsråden tar dette på alvor og setter inn grep som forhindrer en slik utvikling. Gjennom svar på 
spørsmål 15:1059 og 15:1137 kan det synes som statsråden til nå ikke har satt inn noen tiltak knyttet 
til denne utfordringen som kan øke forskjellene i samfunnet. 
 
Svar  
Bent Høie:  
Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil] 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1328 (2016-2017) 
Innlevert: 20.06.2017 Sendt: 20.06.2017 
Besvart: 29.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Olaug V. Bollestad (KrF): Hva tenker statsråden om at Adm.dir.Jan Roger Olsens rapport til 
styremøte 21/6 i Flekkefjord fremstiller en generell bekymring for den faglige kvaliteten på de 
kirurgiske tjenestene i Flekkefjord? 
 
Begrunnelse  
Derdom det er konkrete saker som gir bekymring må dialogen skje umiddelbart mellom ansatte, 
ledelse i Flekkefjord for å opprette gode opplæringstilbud og rotasjoner for å sikre kvaliteten. I stedet 
for å ta kontakt med ansatte og ledelse i Flekkefjord tar adm.dir intiativ til dialog med fylkeslegen, 
uten at det er umiddelbare drøftingenr med de ansatte i Flekkefjord. 
 
Svar  
Bent Høie: Den 24. april i år ble det gjennomført et felles foretaksmøte for alle de regionale 
helseforetakene. Jeg la i dette møtet vekt på at akuttfunksjonene ble avklart, for å sikre forutsigbarhet 
og ro rundt det videre arbeidet med utviklingsplanene som skal ferdigstilles i 2018.  
Foretaksmøtet vedtok at utviklingsplanen for Sørlandet sykehus HF skulle utarbeides med 
utgangspunkt i at dagens akuttfunksjoner ved Flekkefjord sykehus skulle videreføres. 
Det fremgår av styresak 053-2017 i Sørlandet sykehus HF - Orienteringer fra administrerende 
direktør, at det som ledd i oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan skal iverksettes flere tiltak 
for å sikre fremtidig kvalitet ved Flekkefjord sykehus. Blant tiltakene er rekruttering av fagfolk, 
utvikling av fagnettverk innen områdene gastrokirurgi/bukkirurgi, ortopedi og radiologi, og styrking 
av traumetilbud og kompetanse i akuttmottak. 
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Statens helsetilsyn ble i oktober 2016 varslet i henhold til spesialisthelsetjenestelovens § 3-3 om en 
alvorlig hendelse/uventet dødsfall ved Flekkefjord sykehus. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har 
konkludert med at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Det fremgår av styresak 053-2017 at adm. 
dir. ved Sørlandet sykehus ønsker dialog med Helsetilsynet med bakgrunn i denne og andre alvorlige 
hendelser ved Flekkefjord sykehus. Jeg kan ikke se at en slik dialog vil svekke det pågående arbeidet 
for å styrke kvalitet og pasientsikkerhet ved Flekkefjord sykehus. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1313 (2016-2017) 
Innlevert: 16.06.2017 Sendt: 19.06.2017 
Besvart: 30.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Kjersti Toppe (Sp): Tusenvis at barn står i kø for psykisk helsehjelp. 3406 pasientavtaler for barn og 
unge i psykisk helsevern (BUP) i Helse Vest og Helse Sør Øst, brytes.  
Hva slags strakstiltak vil helse- og omsorgsministeren sette i verk for å sikre barn i barne- og 
ungdomspsykiatrien forsvarlig helsetilbud? 
 
Begrunnelse  
Viser til offentliggjøringen av tidlegare sykehus-interne måleindikatorer "passert tentativ frist", som 
avslører at 3406 pasientavtaler for barn og unge i psykisk helsevern (BUP) i Helse Vest og Helse Sør 
Øst, brytes. Barn og ungdom som trenger helsehjelp er satt i en kø internt inne i sykehusene, ingen 
vet hva de er forsinket til. 
 
Svar  
Bent Høie: Jeg takker for spørsmålet fra representanten Toppe. God intern organisering og gode 
rutiner i tjenesten er en forutsetning både for en god tjeneste og for gode data som kan beskrive 
utviklingen.  
Indikatoren «passert planlagt tid» måler antall og andel pasientavtaler som er forsinket i forhold til 
planlagt time – både nyhenviste og pasienter som er i et forløp. Tallene, som ble publisert nasjonalt 
for første gang 15. juni 2017, viser at for alle fagområder samlet skjer om lag ni av ti planlagte 
pasientkontakter til planlagt tid. 
Tallene gir oss nyttig informasjon om sykehusenes evne til å planlegge og gjennomføre gode 
pasientforløp. Det viktigste er likevel at sykehus bruker resultatene til å bli enda bedre. For å sikre 
gode og helhetlige pasientforløp og forutsigbarhet for pasientene, er det nødvendig med god og 
langsiktig planlegging. Tallene viser at det er til dels store variasjoner mellom sykehus og fagområder. 
Helseregionene har i 2017 fått i oppdrag å bruke kunnskap om resultater fra bl.a. denne indikatoren 
til å redusere variasjoner. Sykehus som har jobbet med dette over tid har gode resultater. 
På bakgrunn av spørsmålet har jeg innhentet redegjørelser fra Helse Vest og fra Helse Sør-Øst.  
De to regionale helseforetakene viser til flere årsaker til de høye registreringene for forsinkelser i 
forhold til pasientavtaler. Blant annet vises det til ulik registreringspraksis mellom sykehusene. Begge 
regionale helseforetak mener at de registrerte tallene er for høye sammenholdt med den faktiske 
situasjonen. Det opplyses videre at kapasitet og logistikkutfordringer kan spille en viss rolle, bl.a. ved 
at planlagte avtaler av og til må vike ved akutte henvendelser og hastehenvendelser. Begge regionale 
helseforetak peker på behov for å gjennomgå rutiner og sette inn tiltak for å bedre situasjonen.  
De to regionale helseforetakene opplyser bl.a.: 
"Helse Sør-Øst RHF ser av redegjørelsene at de rapporterte tallene for indikatoren «passert planlagt 
tid» på flere helseforetak/sykehus er høyere enn hva som er den reelle situasjonen. Innen psykisk 
helsevern barn og unge er andelen kontakter som ikke er korrekt avsluttet i det pasientadministrative 
systemet omlag 42 pst, mot om lag 12 pst innen andre fagområder. Dette indikerer at det er behov 
for en gjennomgang av rutiner og registreringspraksis for dette fagområdet, noe flere helseforetak 
selv påpeker i sine svar. Videre er noe av forklaringen til at andelen er høyere innen psykisk helsevern 
barn og unge knyttet til konvertering fra BUPdata til DIPS.  
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Registreringspraksisen synes også å variere mellom sykehusene. Helse Sør-Øst er i dialog med 
helseforetakene/sykehusene for å undersøke årsakene nærmere, og det arbeides med å få på plass 
brukerveiledninger og regionale prosedyrer for ensartet og korrekt registrering og rapportering 
innenfor dette området, slik at tallene kan brukes som redskap for lokalt forbedringsarbeid..."  
"Helse Vest har sett nærmere på hva som ligger bak tallene om utsettelser. Det er flere grunner for at 
timer er passert, og det ser ut som at det meste ikke handler om reelle forsinkelser, men om måter å 
registrere på. Helseforetakene har nå satt inn tiltak for å rette opp det med registrering.  
En annen grunn til at timer er passert, er logistikkutfordringer. Man setter en tentativ time på ulike 
tester, legeundersøkelser, skoleobservasjon, der behandler umiddelbart ikke har en ledig time, og 
timene blir tildelt fortløpende. Dette handler om pasientflyt, og helseforetakene som har denne 
utfordringen legger nå opp til en omlegging av pasientflyten." 
Jeg er ikke tilfreds med at det på dette området er uklarheter og feil mht registreringene. Det er viktig 
at de regionale helseforetakene nå tar tak både i registreringspraksis og de faktiske forholdene rundt 
barn og unge som venter. Jeg har tatt opp dette med de regionale helseforetakene i oppfølgingsmøte 
og i møte med alle direktørene i helseforetakene. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1304 (2016-2017) 
Innlevert: 16.06.2017 Sendt: 16.06.2017 
Besvart: 27.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hva synes statsråden om situasjonen for "pilotsykehuset" Sykehuset 
Innlandet der Helse Sør-Øst har valgt et røntgensystem som er fullt av feil og mangler og hvilke tiltak 
vil statsråden foreta seg for å rette opp forholdene og sørge for trygghet for pasientene og sikrere 
arbeidsforhold for de ansatte i Sykehuset Innlandet? 
 
Begrunnelse  
Helse Sør Øst inngikk avtale med Carestream Health om å levere røntgendatasystemer på alle de 35 
sykehusene innen utgangen av 2016. Sykehuset Innlandet ble valgt som pilotsykehus og skulle være 
de første brukerne av systemet. 
Etter testing gjennom flere år er det blitt avdekket en rekke feil. Det har ikke manglet på advarsler fra 
de ansatte, men likevel ble prosjektet igangsatt høsten 2016. Resultatet er at systemet ikke er til å stole 
på. Røntgenbilder har fulgt feil pasient og bilder fra gammelt arkiv er ikke tilgjengelig i nytt system 
pga. feil i bildeoverføringen. Ikke minst gjelder dette mammografiscreening der mange hundre bilder 
fra 2013 og 2015 ligger skjult for legene. 
Dette er svært alvorlig og kan i verste fall gå ut over pasientenes liv og helse. 
Så langt er det kun SI som har innført systemet siden de andre sykehusene har nektet innføring. 
De andre helseforetakene har valgt andre system, men det var altså Carestream som vant anbudet for 
Helse Sør-Øst. 
Fra media er vi også kjent med andre saker knyttet til digitale prosjekter i Helse Sør-Øst som gjør at 
man må stille spørsmål ved om den digitale kompetansen er tilfredsstillende. 
 
Svar  
Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF har informert Helse- og omsorgsdepartementet om at regionalt 
radiologiprosjekt i Helse Sør-Øst ble startet våren 2013. Prosjektets mål er å innføre et felles 
radiologisystem for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Dette vil understøtte deling av bilder og annen 
informasjon mellom helseforetakene, og også bidra til standardisering og derved reduksjon i uønsket 
variasjon. For pasientene betyr dette at informasjon vil være tilgjengelig på tvers av helseforetak og at 
man slipper å ta samme undersøkelse flere ganger.  
 
Radiologisystemer består av to deler: et system for billedlagring og behandling (PACS) og et system 
for radiologisk informasjonshåndtering (RIS). Forut for prosjektets start ble det gjennomført et 
anskaffelsesprosjekt med bred involvering fra helseforetakene i regionen, og som resulterte i at det 
ble inngått en regional avtale om kjøp av nytt radiologisystem. Dette arbeidet ble gjennomført i   
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henhold til de krav lover og forskrifter stiller til slike anskaffelser. Systemet som ble valgt, fra 
leverandøren Carestream, har lenge vært i bruk ved Vestre Viken HF. Carestream er en internasjonal 
leverandør med flere anerkjente sykehus i verden blant sine kunder. 
 
Både Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF hadde sterkt behov for ny 
radiologiløsning. Sykehuset Innlandet HF ble valgt som første helseforetak for den nye løsningen, og 
det ble planlagt at Akershus universitetssykehus HF skulle være det neste helseforetaket som tok 
løsningen i bruk. 
 
Helse Sør-Øst RHF har opplyst at pilotering av løsningen på Sykehuset Innlandet HF har vist seg 
langt mer krevende enn ventet. Dette knytter seg både til feil i løsningen, tilpasning av løsningen til 
organisasjonen og feil i overføring av bilder fra eksisterende system. De fleste av utfordringene i 
prosjektet har knyttet seg til etableringen av den administrative (RIS) delen av løsningen. Dette er den 
delen av systemet som i størst grad skreddersys for hver enkelt installasjon for å understøtte lokalt 
tilpassede arbeidsprosesser, slik som timebestilling og arbeidslister, logistikk og planlegging, 
billedbeskrivelser, virksomhetsstyring og rapportering, koding for aktivitetsrapportering og økonomi 
osv. Her er det avdekket feil, både i løsningen som sådan, men ikke minst i måten løsningen fungerer 
sammen med andre systemer som benyttes ved Sykehuset Innlandet HF.  
 
Det har også vært feil knyttet til tilgang til bilder som er tatt tidligere. Når et nytt radiologisystem tas i 
bruk, så må gamle data og bilder flyttes over i den nye løsningen, såkalt migrering. Dette arbeidet er 
omfattende og tar lang tid, typisk flere måneder. De feil som har vært rapportert knyttet til 
manglende bilder etter oppstart av ny løsning skyldes ifølge Helse Sør-Øst RHF i all hovedsak at 
dårlig datakvalitet i den gamle løsningen har medført feil i migreringen. 
 
Akershus universitetssykehus HF skulle være sykehus nummer to i innføringen av regional 
radiologiløsning i Helse Sør-Øst. Driftssituasjonen for radiologiløsningen på Akershus 
universitetssykehus HF har vært tiltakende krevende også etter 2013, og dette er særlig knyttet til 
PACS-delen av deres løsning. Ut fra dette besluttet man derfor høsten 2016 å bytte ut PACS ved 
Akershus universitetssykehus HF med regional PACS-løsning fra Carestream. Samtidig ble det 
besluttet at man skulle beholde den gamle RIS-løsningen fra annen leverandør (Siemens). Den 
regionale PACS-løsningen fra Carestram ble vellykket satt i drift primo juni i år, og Akershus 
universitetssykehus HF rapporterer ifølge Helse Sør-Øst RHF om et velfungerende system med god 
ytelse og uten alvorlige feil. Således er systemet fra Carestream nå i drift ved Vestre Viken HF og 
Akershus universitetssykehus HF, i tillegg til Sykehuset Innlandet HF. 
 
Innføring av nye IKT-løsninger i sykehusene griper inn i behandlingshverdagen og innebærer 
integrering mot mange andre løsninger som er i bruk. Dette gjør arbeidet svært krevende. Planer for 
en eventuell videre innføring av regional radiologiløsning er ifølge Helse Sør-Øst RHF ikke besluttet. 
Det er nå første prioritet å forbedre løsningen ved Sykehuset Innlandet HF, slik at denne har en 
tilfredsstillende kvalitet og ivaretar god pasientsikkerhet. Plan for videre innføring vil bli bygget på de 
erfaringer man har fått fra Sykehuset Innlandet HF, men også fra Akershus universitetssykehus HF 
og Vestre Viken HF. 
 
Avslutningsvis vil jeg nevne at Helse Sør-Øst RHF har til hensikt å gå gjennom prosjektene i sitt 
regionale program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi - Digital 
fornying. De vil da vurdere tidsplaner og ressursbruk for å sikre at den samlede IKT-porteføljen kan 
gjennomføres og realiseres innenfor et akseptabelt risikonivå. Det er viktig at regionen lykkes med å 
etablere felles løsninger på tvers av helseforetakene som støtter opp under trygge, effektive og 
helhetlige pasientforløp, men samtidig gjøre prioriteringer for å sikre et akseptabelt risikonivå på 
IKT-utviklingen. 
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Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1303 (2016-2017) 
Innlevert: 15.06.2017 Sendt: 16.06.2017 
Besvart: 28.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Olaug V. Bollestad (KrF): Hva tenker statsråden om at hjertepasienter som tilhører Sykehuset i 
Østfold, Helse Fonna og Bodø ikke får komme til hjertekontroller/pasientavtaler innen det 
tidsrommet som en mener er medisinsk forsvarlig, og hva vil statsråden gjøre med situasjonen? 
 
Begrunnelse  
I Sykehuset Østfold er det 31 % av alle pasientavtaler som ikke er overholdt. I Helse Fonna venter 28 
% av alle pasientavtaler lenger enn medisinsk forsvarlig, og i Bodø er det også mange pasienter som 
ikke får sine kontroller innen tidsfristen. 
 
Svar  
Bent Høie: Indikatoren «passert planlagt tid» måler antall og andel pasientavtaler som er forsinket i 
forhold til planlagt time – både nyhenviste og pasienter som er i et forløp. Tallene, som ble publisert 
nasjonalt for første gang 15. juni 2017, viser at om lag ni av ti planlagte pasientkontakter skjer til 
planlagt tid, per 30. april 2017. 
 
Tallene gir oss nyttig informasjon om sykehusenes evne til å planlegge og gjennomføre gode 
pasientforløp. Det viktigste er likevel at sykehus bruker resultatene til å bli enda bedre. For å sikre 
gode og helhetlige pasientforløp og forutsigbarhet for pasientene, er det nødvendig med god og 
langsiktig planlegging. Tallene viser at det er til dels store variasjoner mellom sykehus og fagområder. 
Helseregionene har i 2017 fått i oppdrag å bruke kunnskap om resultater fra bl.a. denne indikatoren 
til å redusere variasjoner. Sykehus som har jobbet med dette over tid har svært gode resultater. 
 
Representanten trekker fram tall for fagområdet hjertesykdommer ved Sykehuset i Østfold HF, Helse 
Fonna HF og Bodø. Jeg har forelagt spørsmålet for Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse 
Nord RHF for redegjørelse for hvilke tiltak som iverksettes for å forbedre situasjonen.  
 
Helse Sør-Øst opplyser at Sykehuset i Østfold er klar over omfanget av pasienter som har passert 
planlagt tid på poliklinikk og tar dette på største alvor. De opplyser videre at det er en stor økning i 
volum på hjertepoliklinikken både i antall henvisninger og kontroller. Per dags dato er det ubesatte 
stillinger for hjertespesialist som gjør at kapasiteten er redusert. Det er derfor utlyst stillinger og 
igangsatt ansettelsesprosesser. Videre brukes både vikarer, avtalespesialister og private aktører for å 
øke kapasiteten. Pasienter som risikerer å oppleve fristbrudd får tilbud om helsehjelp andre steder 
med ledig kapasitet.  
 
Helse Vest opplyser at Helse Fonna legger stor vekt på at pasientene er i forsvarlige forløp for videre 
utredning eller behandling for sykdommen etter at pasientene er undersøkt eller behandlet første 
gang. I følge Helse Vest kan det imidlertid være kapasitetsutfordringer knyttet til kontroller. De 
opplyser at hjertepoliklinikken har utviklet et «hjelpesystem» for å sikre at de følger opp de mest 
trengende pasientene med kontroller. Videre vises det til avansert oppgaveplanlagging for optimal 
utnyttelse av helsepersonellets arbeidstid og oppgavedeling hvor f.eks. sykepleiere kan gjøre 
tradisjonelle legeoppgaver etter spesialopplæring. Andre tiltak er bedre samarbeid med fastlegene og 
avtalespesialister, kveldspoliklinikk og bedre samarbeid med andre sykehus i Helse Fonna.  
 
Helse Nord opplyser at de av tekniske årsaker ikke har kunnet rapportere like detaljert informasjon til 
indikatoren som de øvrige regionene. Tallene kan ikke fordeles på fagområder. Helse Nord opplyser 
at dette vil rettes opp ved neste rapportering til denne indikatoren. Generelt oppgir Helse Nord at de 
vil ta tak i den nye indikatoren gjennom god planlegging for å i enda større grad sikre at avtalte timer 
og innleggelser ikke utsettes. Sammen med klinikkene har ledelsen i Nordlandssykehuset identifisert 
flere fagområder med kapasitetsproblemer. De har derfor i 2016 og 2017 økt legebemanning 
innenfor flere fagområder, enten med opprettelse av nye stillinger eller ved bruk av vikar der det ikke 
har lykkes å rekruttere til stillingene.  
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Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1260 (2016-2017) 
Innlevert: 09.06.2017 Sendt: 12.06.2017 
Besvart: 22.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden sørge for opprydding etter oppslagene i Dagens Næringsliv (DN) 
23. og 24. mai 2017 om at Oslo universitetssykehus ikke har oversikt over ansettelsesforholdene til 1 
100 leger i spesialisering og vil statsrådene pålegge alle sykehusene å sikre lovlige ansettelsesforhold, 
holde full oversikt over ansettelsesforholdene og praktisere full åpenhet om disse ovenfor de ansattes 
representanter? 
 
Begrunnelse  
I oppslaget i Dagens Næringsliv (ON) 23. mai 2017 fremgår det at over 900 leger i spesialisering ved 
Oslo universitetssykehus (OUS) kan være midlertidig ansatt. Det fremgår også at sykehuset ikke har 
fullstendig oversikt og at de ansatte i 15 måneder har bedt om en oversikt uten å få dette.  
HR- direktøren sier i ON oppslaget at: "- vil bli lettere å få oversikt over legene når ny ordning med i 
hovedsak fast stilling er innført. Han sier en overgangsfase vil ta noe tid, og peker på at enighet med 
legeforeningen om fremgangsmåte vil påvirke tiden det tar."  
Spørsmålsstilleren mener statsråden ikke kan akseptere at sykehuset viser til Legeforeningen slik det 
fremstår i intervjuet. Faste stillinger må på plass raskt og statsråden må bidra til at dette skjer. 
Sykehusene må uavhengig av når dette skjer og etter dette har skjedd, ha full oversikt over og full 
åpenhet om sine ansettelsesforhold. Den tillitskrisen som er mellom ledelse og ansatte ved norske 
sykehus, og som kom til uttrykk under legestreiken i 2016, må statsråden som øverste leder for 
sykehusene bidra til at løses. 
 
Svar  
Bent Høie:  
Svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil] 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1256 (2016-2017) 
Innlevert: 09.06.2017 Sendt: 12.06.2017 
Besvart: 19.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Kjersti Toppe (Sp): Hva er begrunnelsen for at den nyopprettede stillingen som viseadministrerende 
direktør i Norsk Helsenett ikke ble utlyst, mener statsråden det var en riktig avgjørelse og mener 
statsråden at ny viseadministrerende direktørs erfaring som ansvarlig teknologidirektør for 
outsourcingen av IKT i helse Sør-Øst, gjør vedkommende særlig skikket til å ivareta nasjonal 
informasjonssikkerhet? 
 
Begrunnelse  
Helse Sør-Øst outsourcet kritisk IKT- infrastruktur mot mange advarsler og med Helse- og 
omsorgsministerens godkjenning. 
Det resulterte i at IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa fikk tilgang og rettigheter til datasystemet til 
Helse Sør-Øst og dermed pasientopplysningene til 2,8 millioner nordmenn. 
Advarslene om farene ved outsourcing ble lenge tilbakevist av Helse Sør- Øst og teknologidirektøren 
(div. oppslag NRK april, mai 2017), men etter NRKs opprulling ble en av konsekvensene at Helse 
Sør- Øst måtte innrømme alvorlig svikt og teknologidirektøren gikk av. 
Teknologidirektøren fikk umiddelbart ny stilling som viseadministrerende direktør i statsforetaket, 
Norsk Helsenett, som til enhver tid skal sikre trygg og tilgjengelig helseinformasjon for alle 
helseforetakene og de private sykehusene, alle landets kommuner, alle fastleger og en rekke andre 
helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. 
23. mai meldte NRK at IKT- skandalen i Helse Sør- Øst var enda større en først antatt:  
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"IT-arbeidere i Malaysia, India og Bulgaria har ikke bare hatt tilgang til pasientdata, de har også hatt 
tilgang til e-post og hjemmeområder for over 70.000 ansatte i Helse-Norge. Dessuten kan langt flere 
enn tidligere kjent hatt fulle tilganger til sensitive pasientopplysninger om 2,8 millioner nordmenn." 
Helse- og omsorgsministeren legger i svar på skriftlig spørsmål fra undertegnende (Dokument nr. 
15:1169 (2016-2017) 8.06.17) til grunn en likestilling av offentlig og privat og innenlandsk og 
utenlandsk, drift av IKT- systemer for samfunnskritisk og sensitiv pasientinformasjon og skriver: 
"Det er viktig at norske pasienter gis tilgang til disse teknologiske mulighetene. Dette krever også at 
vi klarer å bruke internasjonale leverandører av teknologi på en god måte. Spørsmålet er etter min 
oppfatning ikke om vi skal ha internasjonale leverandører, men om vi gjør dette på en god måte der 
hensynet til informasjonssikkerhet ivaretas. 
Når det gjelder de konkrete vurderingene rundt bruk av private, det være seg norske eller 
internasjonale leverandører, så må disse gjøres av de som har ansvaret for tjenesten."  
Spørsmålsstilleren viser til at den som hadde ansvaret for tjenesten i Helse Sør-Øst, som førte til det 
statsråden beskriver som: "en svikt i Sykehuspartner HF sitt arbeid med planlegging av overføringen 
av drift av IKT-infrastruktur til den private leverandøren(Dokument 15:1169)", nå har fått en ny 
betrodd stilling med å ivareta helseinformasjon for et statsforetak eid av Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
Svar  
Bent Høie: Norsk Helsenett SF er som kjent et statsforetak. Statsforetak er ikke underlagt 
tjenestemannsloven, men arbeidsmiljøloven. Dette fremgår av statsforetaksloven § 4, annet punktum. 
Arbeidsmiljøloven inneholder ikke bestemmelser som krever at ledige stillinger skal lyses ut, slik 
tjenestemannsloven gjør. Derfor er ikke Norsk Helsenett SF pålagt å lyse ut ledige stillinger. Den 
ulovfestede plikten om å følge kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser gjelder for tilsettinger etter 
tjenestemannsloven, men altså ikke etter arbeidsmiljøloven. Denne problemstillingen knyttet til 
statsforetak har også tidligere vært oppe i forbindelse med en tilsvarende ansettelse i SIVA SF, hvor 
tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe ble tilsatt i en nyopprettet stilling som 
innovasjonsdirektør i selskapet uten forutgående utlysing. I følgende artikkel ble det redegjort for 
vurderingene knyttet til denne ansettelsen: 
http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2013/11/14/ga-jobb-til-borten-moe 
 
Når det gjelder den konkrete ansettelsen i Norsk Helsenett SF, så har virksomheten orientert om at 
det ble gitt tilbud om stillingen 17. februar i år og at dette ble akseptert den 1. mars i år. Dette 
innebærer at ansettelsesforholdet var etablert før det var konstatert at det hadde vært svikt i 
Sykehuspartner HF sitt arbeid med planlegging av overføringen av drift av IKT-infrastruktur til 
privat leverandør. Norsk Helsenett SF har informert om at de flere ganger har hatt dialog med 
vedkommende om mulig ansettelse i virksomheten, og at dette har strukket seg over ett år. Han har 
tidligere mottatt et tilbud etter en ansettelsesprosess knyttet til en tidligere utlyst lederstilling i 
virksomheten. Norsk Helsenett SF er med dette godt kjent med hans kvalifikasjoner m.v. 
Avslutningsvis vil jeg understreke at Helse- og omsorgsdepartementet som eier av Norsk Helsenett 
SF ikke har noen rolle knyttet til ansettelser i virksomheten. Eier velger styret i foretaksmøte, jf. 
statsforetakslovens § 19, tredje ledd, mens styret jf. § 23 forvalter foretaket, påser at virksomhetene 
drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter og retningslinjer fastsatt av foretaksmøtet. Styret 
har også ansvaret for en tilfredsstillende organisering og fører tilsyn med administrerende direktørs 
ledelse av virksomheten. Administrerende direktør forestår den daglige ledelse av foretaket, jf. § 27. 
 
 
 
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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