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1. Status for ny spesialistutdanning for leger  

Ny ordning for spesialistutdanning for leger, del 1, ble innført for et år siden. I september 2018 
begynner de første legene i kommunehelsetjenesten etter å ha fullført del 1 i 
helseforetak/sykehus. Leger i spesialisering (LIS) vil bruke samme kompetanseportal (Dossier) i 
kommunehelsetjenesten som er brukt i helseforetakene. De fire regionale utdanningssentrene 
følger opp spørsmål fra helseforetakene/sykehusene om del 1 i egen region og er i gang med å 
evaluere del 1.  
  
Del 2 og 3 starter 1. mars 2019. Det er forskriftsfestet 4646 læringsmål for de 42 spesialitetene og 
Helsedirektoratet har gitt anbefalinger om læringsaktiviteter. For at helseforetakene skal kunne få 
oversikt over alle læringsmål, læringsaktiviteter og andre tilleggsopplysninger knyttet til den nye 
ordningen, har RHF-enes LIS-prosjekt utarbeidet et masterdokument i Excel for hver spesialitet. 
Helseforetakene bruker dette til følgende:  

- Finne ut hvilke læringsmål som kan oppnås i eget foretak og hvilke som må oppnås i 
annen virksomhet 

- Sammenligne og samordne læringsaktiviteter innen samme spesialitet mellom 
helseforetak/sykehus i hele regionen 

- Forberede søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet (frist 1. mars 2019) 

- Utarbeide utdanningsplaner for hver spesialitet 

- Overføre leger i spesialisering fra dagens til ny ordning  

- Forberede tekst som skal inn i kompetanseplanen/Dossier 
 
Alle helseforetak/sykehus i Helse Sør-Øst har opprettet mottaksprosjekt for etablering av del 2 
og 3 av ny ordning for spesialistutdanning av leger. Arbeidet følges opp av det regionale 
utdanningssenteret. Status for mottaksprosjektene leveres i august.  
 
Når LIS-prosjektet avsluttes den 30. november 2018, vil det være de regionale 
utdanningssentrene som bidrar til regional og nasjonal samordning av utdanningen. Det regionale 
utdanningssenteret i Helse Sør-Øst overtar det koordinerende ansvaret for de fire 
utdanningssentrene i februar 2019 og vil få et særskilt ansvar for den nasjonale koordineringen.   
 
Nærmere 300 kurs skal videreføres i ny ordning. De regionale utdanningssentrene forbereder 
administrering og koordinering av de anbefalte kursene for hver spesialitet, herunder påmelding 
og betalingsordning. Kursfordelingen mellom regionene fortsetter som i dag, med Helse Sør-Øst 
som ansvarlig for en stor del av kursene. Informasjon og påmelding til kurs vil skje på egen 
nettside for LIS på «spesialisthelsetjenesten.no». Nettsiden vil tas i bruk 1.oktober 2018 og vil 
erstatte bloggen til LIS-prosjektet  www.LIS-utdanning.info . Det regionale utdanningssenteret i 
Helse Sør-Øst har påtatt seg redaktøransvaret for den nye nettsiden.  
 
LIS-prosjektet har klargjøringen av kompetanseportalen/Dossier for del 2 og 3 som prioritert 
område frem til 30.11.18. Regionene går nå stegvis over på felles plattform hos Norsk Helsenett. 
Andre prioriterte oppgaver i LIS-prosjektet vil være standardavtaler mellom helseforetak og andre 
virksomheter om LIS-utdanningen, podcast om felles kompetansemål og klargjøring av 
overgangsreglene på 3 år for ny ordning.  
  

http://www.lis-utdanning.info/
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Helse- og omsorgsdepartementet har sendt brev til Helsedirektoratet, datert 30. juli 2018, som en 
oppfølging av vedtak i Stortinget om kvalitet i legenes spesialistutdanning:  

«Stortinget ber regjeringen sikre kvaliteten i spesialistutdanningen for leger gjennom nasjonalt 
standardiserte læringsaktiviteter, og følge opp at de regionale helseforetakene legger anbefalt antall 
læringsaktiviteter, benevnt som prosedyrelistene, til grunn for å sikre grunnleggende og lik kompetanse for 
alle legespesialister som utdannes i Norge.» 
 

Departementet ber i brevet om at Helsedirektoratet sørger for en nasjonal standardisering ved å 
anbefale minimumstall for gjennomførte praktiske kliniske ferdigheter, sammenstilt i 
prosedyrelister. Anbefalingene skal ivaretas i normerende dokumenter etter prosesser som kreves 
for slike dokumenter. Prosessen skal gjennomføres for å kvalitetssikre minimumtallene i 
prosedyrelistene. Det står videre at avvik fra minimumstallene bør ha en særlig begrunnelse. 
Helsedirektoratet bes også følge med at dette ivaretas i sin kvalitetsoppfølging av 
utdanningsvirksomhetene. Departementet vil følge opp saken i eierstyringen av RHF-ene.  
 
En normering av minimumstallene vil være et tiltak for å sikre grunnleggende og lik kompetanse 
for legespesialister som utdannes i Norge. Helse Sør-Øst RHF imøteser gode og involverende 
prosesser fra Helsedirektoratet om normering av minimumstallene for praktiske kliniske 
ferdigheter.   
 
Prosessen med å gjennomgå hvilke prosedyrer som bør være normert med hvilket antall vil ta tid. 
Departementet har ikke stilt krav om at de normerende prosessene skal være ferdig ved oppstart 
av del 2 og 3 den 1. mars 2019. Det forutsettes at utdanningen i ny ordning starter med 
utgangspunkt i dagens anbefalinger av minimumstall i prosedyrelistene. I mellomtiden (og senere) 
må helseforetakene/sykehusene følge anbefalingene om antall prosedyrer og kun fravike dette 
dersom det er særskilt begrunnelse.  
 
Helse Sør-Øst RHF vil, på lik linje med de tre andre regionale helseforetakene, følge opp at de 
regionale utdanningssentrene ivaretar sin rolle i LIS-utdanningen etter at LIS-prosjektet avsluttes 
30.11.18.   
 
 

2. Økonomi- og logistikkløsning (ERP) for Sykehusapotekene HF 

Den nasjonale innkjøps- og logistikkløsningen for apotekkjedene, FarmaPro, skal fases ut. I 
styresak 026-2018 ble det informert om pågående vurderinger av om Sykehusapotekene HF skal 
ta i bruk en større del av regional ERP-løsning enn kun økonomidelen som tidligere forutsatt. 
Det er et alternativ at foretaket anskaffer en lokal ERP-løsning som både dekker økonomi og 
logistikk og som i utgangspunktet kan være mer skreddersydd for apotekvirksomheten. I regional 
ERP-løsning må det utvikles ny funksjonalitet og nye integrasjoner der Sykehusapotekene HF har 
særskilte behov. 
 
Helse Sør-Øst RHF har gitt Sykehusapotekene HF beskjed om at det vil bli fremmet sak for 
styret i Helse Sør-Øst RHF, med anbefaling om at regional ERP tilpasses og tas i bruk for 
Sykehusapotekene HF. Dette innebærer at regional ERP tas i bruk ved alle helseforetakene i 
Helse Sør-Øst, inklusive Sykehuspartner HF og Sykehusapotekene HF. Det antas å være en 
merkostnad på investeringstidspunktet ved dette valget for Sykehusapotekene HF sammenliknet 
med en lokal løsning. Valget vil imidlertid bidra til å realisere målbildet for regional ERP-løsning  
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med felles løsning og prosesser i foretaksgruppen, med tilhørende gevinster ved stordrift, 
kontroll, transparens og kvalitet. De øvrige helseregionene har gjort tilsvarende valg for sine 
sykehusapotek. 

 
 

3. Utlysning av totalentreprise nytt klinikkbygg og protonsenter ved 
Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 011-2018 godkjenning av skisseprosjekt for nytt 
klinikkbygg på Radiumhospitalet og samordning med nytt protonsenter. Med basis i styrets 
vedtak er arbeidet med nytt klinikkbygg og protonsenter videreført. Anskaffelsen av utstyr for 
protonbehandling gjennomføres i et samarbeid mellom Helse Vest RHF/Helse Bergen HF og 
Helse Sør-Øst RHF. Konkurransen gjennomføres med forhandling i samsvar med forskrift om 
offentlig anskaffelse. Konkurransen ble kunngjort 3. juli 2018 med frist for å søke prekvalifisering 
13. august 2018. Kontraktsignering er forventet i april 2019.  
 
For nytt klinikkbygg er det i løpet av våren 2018 gjennomført et omfattende funksjonsprosjekt i 
samarbeid med ansatte og brukere, som ytterligere detaljerer sykehuset funksjoner på romnivå. I 
dette arbeidet er konsekvenser av protonsenterprosjektet innarbeidet slik at det foreligger et 
oppdatert skisseprosjekt for klinikkbygget og et romprogram for protonsenteret. I tillegg er det 
engasjert egen prosjekteringsgruppe for å utarbeide et skisseprosjekt for protonsenteret. 
Skisseprosjektet skal foreligge i august 2018 og vil legges fram for styret i Helse Sør-Øst RHF for 
behandling høsten 2018. 
 
I sak 011-2018 ble det også orientert om gjennomføringsmodell for en samordnet utbygging av 
nytt klinikkbygg og protonsenter. Styringsgruppen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus 
HF ble i møte den 25. mai 2018 orientert om at prosjektet planlegges gjennomført som en 
totalentreprise og gav sin tilslutning til dette. Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen har 
på denne bakgrunnen iverksatt arbeid med grunnlag for en totalentreprise for en samlet 
utbygging. Det er gjennomført en åpen dialogkonferanse om utbyggingen for å informere 
markedet om prosjektet. I tillegg er entreprenørene invitert til én-til-én møter i august. 
Konkurransen er planlagt kunngjort i september 2018 med forventet kontraktsignering i mars 
2019. Konkurransen gjennomføres med forhandling i samsvar med forskrift om offentlig 
anskaffelse. Det er lagt til grunn at totalentreprenøren skal videreutvikle prosjektet fra 
skisseprosjekt til forprosjekt. Forprosjektet skal legges fram for styret i Helse Sør-Øst RHF for 
godkjenning i høsten 2019. 
Administrerende direktør vil i samsvar med mandat gitt i styresak 071-2017 etablere et eget 
prosjektstyre for videreføring av prosjektet.   
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4. Tilleggsutredninger i konseptfasen for Aker og Gaustad basert på 
styrevedtak i Oslo universitetssykehus HF og brev fra Oslo 
universitetssykehus HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i sak 072-2017 videreføring av planer for utviklingen av Oslo 
universitetssykehus HF. Styrets vedtakspunkt 5 i sak 072-2017 lyder slik: 

5. Styret påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene og ber om at det 
ikke utelukkes alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus HFs tomtearealer om risikobildet 
tilsier dette. Styret skal holdes orientert underveis i utredningen og spesielt knyttet til gjennomføringsrisiko.    

Styret ble i møte 14. juni 2018 (sak 53-2018) orientert om status for prosjektet, inklusive 
risikoforhold knyttet til gjennomføring av byggeprosjektet. Som styret ble orientert om i saken, 
mener administrerende direktør det er viktig at det også etableres en god oversikt over 
risikoforhold knyttet til driften av Oslo universitetssykehus HF. Dette gjelder både driften ved 
Ullevål i fasen mellom etappe 1 og 2 og driften ved alle lokalisasjoner ved en eventuell 
faseforskyvning av utbyggingen på henholdsvis Aker og Gaustad.  

Oslo universitetssykehus HF gjennomførte en risikovurdering i juni 2018 for å identifisere risiko 
knyttet til driften på Ullevål i perioden mellom etappe 1 og 2. Denne risikovurderingen er et 
supplement til prosjektets risikovurdering av prosjektgjennomføringen.  Risikovurderingen ble 
tilrettelagt av prosjektorganisasjonen på vegne av Oslo universitetssykehus HF som er faglig og 
økonomisk ansvarlig for driften av helseforetaket. Resultatene fra risikovurderingen er 
dokumentert i en egen rapport [1].  

Styret i Oslo universitetssykehus HF behandlet risikovurderingen i sitt møte den 21. juni 2018, 
sak 42/2018. Styret i Oslo universitetssykehus HF fattet følgende vedtak:  

1. Styret tar status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til orientering. 

2. Styret ber administrerende direktør følge opp risikovurderingen i tett samarbeid med Helse Sør-Øst. 
Herunder å vurdere tiltak for å redusere risiko for gjenværende aktivitet på Ullevål, inkludert 
justering av innholdet i første etappe. I tillegg skal risikovurdering for drift i henhold til flytteplaner i 
første etappe på Aker og Gaustad, inkludert risiko ved en eventuell faseforskyvning i utbygging på 
Aker og Gaustad, gjennomføres. 

På bakgrunn av styrets vedtak har Helse Sør-Øst RHF mottatt en anmodning fra administrerende 
direktør i Oslo universitetssykehus HF [2] om tilleggsutredninger av forhold vedrørende 
konseptfaser for Aker og Gaustad og driften ved Ullevål etter etappe 1. Det vises til 
risikovurderingen av driften ved Ullevål sykehus etter fullført første etappe av utbygging på Aker 
og Gaustad og at denne viser spesielt høy risiko for øyeblikkelig hjelp for barn og fødselshjelp 
som i henhold til planlagt innhold i etappe 1 skal ligge igjen på Ullevål til etappe 2. Oslo 
universitetssykehus HF ønsker på denne bakgrunn at følgende tilleggsutredninger gjennomføres: 

a) Oslo universitetssykehus HF utarbeider en handlingsplan knyttet til risikovurderingen 
som er gjennomført for driften av barn og fødsler på Ullevål etter etappe 1. Til dette 
ligger at det utarbeides en plan for driften på Ullevål som viser behov for bemanning 
logistikk/transportløsninger mv. som kan være basis for å kunne vurdere 
driftsøkonomiske konsekvenser av alternative løsninger. 
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b) Helse Sør-Øst vurderer tidsaspektet mellom etappe 1 og 2 og vurderer effekten av en 

eventuell mellometappe for å kunne realisere deler av etappe 2 så tidlig som mulig etter 
etappe 1. Begge disse forhold vil kunne påvirke handlingsplanen og risikobildet for 
driften på Ullevål etter etappe 1 positivt. Det forutsettes at Oslo universitetssykehus HF 
deltar i dette arbeidet. 

c) Prosjektorganisasjonen vurderer endringer av deler av innholdet i etappe 1. Dette gjelder 
spesielt tilbudet til barn og fødende på Ullevål. 
 
Oslo universitetssykehus HF ber om at tilleggsutredningen tar utgangspunkt i at hele 
virksomheten for fødsler/gynekologi og barn flyttes i etappe 1, inkludert dag- og 
poliklinisk virksomhet, og at det vurderes om hele eller deler av virksomheten innen 
psykisk helse og rusbehandling kan vente til etappe 2 for å få plass til fødevirksomhet og 
virksomhet for kvinnesykdommer og barn innenfor forutsatte rammer for konseptfasen. 

Oslo universitetssykehus HF legger til grunn at tilleggsutredningene gjennomføres i parallell med 
den videre utviklingen av konseptfasen for Aker og Gaustad, slik at styrene i henholdsvis Oslo 
universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF kan behandle konseptfaseutredningen og 
sluttrapport for tilleggsutredningene mot slutten av 2018. 
 
Videre beskriver Oslo universitetssykehus HF at de vil utarbeide en handlingsplan for 
risikovurderingen av driften ved Ullevål sykehus mellom etappe 1 og 2. Denne vil kunne 
behandles i styret i Oslo universitetssykehus HF den 5. september. I tillegg vil Oslo 
universitetssykehus HF med bistand fra prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst utarbeide en 
risikovurdering av faseforskyvning av etappe 1. Denne vil kunne behandles i styret i Oslo 
universitetssykehus HF den 27. september.  
 
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har gitt sin tilslutning til at de foreslåtte 
tilleggsutredningene gjennomføres. Styret vil bli holdt orientert om saken, inkludert de ulike 
risikovurderingene etter at de er behandlet av styret i Oslo universitetssykehus HF.  
 
Referanser: 

[1] NSG-8001-Z-RO-0001 Risikovurdering av gjenværende virksomhet på Ullevål og SSE etter etappe 1. Revisjon 01 datert 
06.06.2018. 

[2] Brev fra Oslo universitetssykehus HF datert 12.07.2018 med anmodning om tilleggsutredninger etter styrebehandling 21. juni i Oslo 
universitetssykehus HF av forhold vedrørende konseptfaser for Aker og Gaustad og driften ved Ullevål etter etappe 1.  

 
 

5. Modernisert Folkeregister 

I 2019 får Norge et nytt Folkeregister. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for 
e-helse i oppdrag å koordinere arbeidet med modernisert Folkeregister i sektoren.  Helse Sør-Øst 
RHF planlegger nå oppstart av et regionalt prosjekt for å forberede nødvendige endringer 
forbundet med både lesing av personopplysninger i det nye Folkeregisteret og innsending av 
opplysninger til Folkeregisteret og tilknyttede registre hos Folkehelseinstituttet som 
Fødselsregisteret og Dødsårsaksregisteret. Det regionale prosjektet vil i første omgang kartlegge 
dagens behov for og bruk av Folkeregisterets personopplysninger i foretaksgruppen og forberede 
en koordinert innføring av nye løsninger for lesing og innsending av ovennevnte person- og 
folkehelseopplysninger. Folkeregisteret i dagens form vil etter planen opphøre å være i funksjon 
31.12.2021. 
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6. Skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller 
underliggende helseforetak besvart av helse- og omsorgsministeren 

Siden siste styremøte er følgende skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller 
underliggende helseforetak besvart av Helse- og omsorgsministeren: 
 

 
Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren 
Dokument nr. 15:1993 (2017-2018) 
Innlevert: 02.08.2018 
Sendt: 02.08.2018 
 
Spørsmål  
Tore Hagebakken (A): Hva mener statsråden om at bostedet ditt kan være avgjørende for hva slags 
medisinsk behandling du får, og hva vil statsråden gjøre for raskt å rette opp i de uakseptable forskjellene 
vi ser knyttet til unntaksordningen når man allerede har prøvd ut all godkjent behandling? 
 
Begrunnelse  
VG har avdekket store forskjeller mellom de regionale helseforetakene i hvordan unntaksbestemmelsen 
som ble innført i 2014 blir praktisert. Ordningen gjør det som kjent mulig å søke om å få behandle 
pasienter med medikamenter som ligger i kø for vurdering hos Beslutningsforum. Nylig kunne VG fortelle 
om kreftsyke Terje fra Nord-Trøndelag som har fått avslag på sin søknad, selv om samme behandling er 
gitt til flere pasienter på Østlandet. Dette strider mot prinsippet om likeverdige helsetjenester og framstår 
svært urettferdig overfor mennesker i en meget krevende livssituasjon 
 
Svar  
Bent Høie: Jeg har stor forståelse for at det er vanskelig å få avslag på unntaksordningen når all etablert 
behandling allerede er forsøkt. 
Medisiner som er under vurdering i system for Nye metoder skal i utgangspunktet ikke tas i bruk for nye 
pasienter. Unntaksordningen ble opprettet for å fungere som en sikkerhetsventil og ivareta individuelle 
behov. For å benytte unntaksordningen må pasienten skille seg klart fra pasientgruppen forøvrig. 
Ordningen vil derfor i sin natur kunne skape ulikheter i pasienters tilgang til nye medisiner og metoder. 
Målet er likevel minst mulig forskjellsbehandling. Derfor har jeg bedt helseregionene om å legge til rette 
for en mest mulig likeverdig praktisering av unntaksordningen. Departementet har allerede avtalt et møte 
med lederen av Beslutningsforum i august for å bli informert om dagens praktisering og hva som skal 
gjøres fremover for å forbedre ordningen.  
Jeg har også gitt helseregionene i oppdrag å etablere et ekspertpanel som kan gi pasienter med alvorlig 
livsforkortende sykdom en ny vurdering av behandlingsmulighetene de har. Det kan være enten etablert 
eller utprøvende behandling i Norge eller i utlandet. Panelet er under etablering. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren 
Dokument nr. 15:1990 (2017-2018) 
Innlevert: 01.08.2018 
Sendt: 02.08.2018 
Besvart: 09.08.2018 av helseministeren Bent Høie 
 
Spørsmål  
Tellef Inge Mørland (A): Har statsråden oversikt over hvorvidt det er mer risikofylt å føde om sommeren, 
og vil statsråden eventuelt gjennomføre tiltak som bedrer forholdene i fødselsomsorgen sommerstid, eller 
mener han at det allerede i dag er like trygt og oppfølgingen like god, dersom man føder i fellesferien? 
 
Begrunnelse  



 

 Side 8 av 11 

Sommeren er ferietid for mange, også helsepersonell. Tv2 har i flere nettsaker tatt opp spørsmålet om 
fødsler i fellesferien.  
I den ene saken uttaler politisk leder i Jordmorforeningen, Kirsten Jørgensen at «Jordmødrene gruer seg til 
å jobbe om sommeren, for mange føler at de ikke strekker til.» 
Jørgensen påpeker videre at: «De gjør så godt de kan i en utrolig vanskelig situasjon hvor pengene rår, og 
ressursene er veldig små.» 
Lederen av Jordmorforeningen peker altså på at den økonomiske situasjonen vanskeliggjør jobben de skal 
gjøre for de som føder om sommeren. I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2018 ble det lagt inn 
en samlet økning til sykehusene på 1,4 mrd, utover regjeringens forslag.  
Det er derfor interessant å få avklart om trange økonomiske rammer til sykehusene bidrar til at de som 
føder i fellesferien får et dårligere tilbud.  
 
Svar  
Bent Høie: Fødselsomsorgen i Norge holder høy kvalitet – også i internasjonal sammenheng. Vi har 
nasjonale kvalitetskrav som skal sikre et forutsigbart fødetilbud – også om sommeren. Helseforetakene har 
ansvar for at fødetilbudet er forsvarlig og at det tilfredsstiller de nasjonale kvalitetskravene. Helse- og 
omsorgsdepartementet har innhentet informasjon fra de regionale helseforetakene om hvordan de har 
sikret et godt fødetilbud i sommer.  
Helse Vest RHF opplyser at sommerferieavviklingen synes å ha gått som planlagt. Alle helseforetakene har 
jobbet systematisk med å planlegge fødetilbudet i sommer. Det er laget bemanningsplaner som sikrer god 
kvalitet og pasientsikkerhet. Strukturert ferieavvikling, faste ansatte som jobber ekstra om sommeren og 
innleie av vikarer har bidratt til forsvarlig bemanning i sommer, ifølge opplysningene fra Helse Vest. To av 
helseforetakene, Helse Stavanger og Helse Bergen, opplyser også at antall fødsler sommeren 2018 er noe 
lavere enn tidligere år. 
 
Helse Sør-Øst RHF opplyser at helseforetakene gir befolkningen et forsvarlig og trygt fødetilbud i 
sommermånedene. Helse Sør-Øst opplyser videre at et høyere antall fødsler i sommermånedene sammen 
med ferieavvikling byr på ekstra utfordringer, men at helseforetakene er godt forberedt på dette og 
håndterer det gjennom koordinert ferieavvikling, nøye planlagte turnuser med ekstra innsats fra egne 
ansatte og innleie av vikarer. Helseforetakene gjør avtaler med de ansattes organisasjoner om merarbeid 
om sommeren og det gis tilbud om fulle stillinger til de som arbeider i reduserte stillinger i 
sommermånedene. Helseforetakene leier inn vikarer fra vikarbyrå eller vikarer som er kjent på avdelingene 
fra tidligere, og de planlegger med at det er flere fra fast stab på vaktene. Fødeavdelingene ved sykehusene 
har også rutiner for å samarbeide året gjennom – både mellom helseforetak og innad i det enkelte 
helseforetak, og de kan trekke veksler på hverandre ved behov.  
Også i Helse Midt-Norge synes sommerferieavvikling å ha gått som planlagt. Det framgår av Helse Midt-
Norge RHFs tilbakemelding at alle helseforetakene har forsvarlig bemanning. Noen steder har det vært 
behov for innleie av ferievikarer, men det blir i størst mulig grad brukt vikarer som er kjente fra før og 
vaktteamene blir satt sammen med en blanding av fast ansatte og vikarer. Ett av foretakene, St. Olavs 
hospital, opplyser at fødetallet er noe lavere enn tidligere. På St. Olavs hospital har fødeavdelingens to 
seksjoner i deler av juli vært sammenslått for å samle kompetansen på jordmorsiden. Det har redusert 
behovet for innleie av jordmødre og var nødvendig for å sikre et trygt og godt fødetilbud.  
Helse Nord RHF opplyser i sin tilbakemelding at det har vært alternerende stengning av fødeavdelingene 
for å oppfylle nasjonale kvalitetskrav. Helse Nord opplyser videre at ordningen med 
alternerende/vekslende sommerstengning er godt innarbeidet og at de har et godt fødetilbud om 
sommeren. Følgende fødeavdelinger har vært stengt i sommer:  
•UNN Harstad: Stengt fra 25. juni til 23. juli 
•UNN Narvik: Stengt fra 23. juli til 20. august.  
•Helgelandssykehuset Sandnessjøen: Stengt 25. juni til 23. juli 
•Helgelandssykehuset, Føde- og barselstue i Brønnøysund: Stengt 23. juli til 20. august 
•Helgelandssykehuset, Mo i Rana: Stengt 23. juli til 20. august 
•Nordlandssykehuset Lofoten: Sommerdrift i perioden 9. juli til 6. august, og i den perioden er det ikke 
fødsler ved avdelingen. 
Beslutningen om sommerstenging er som nevnt gjort med bakgrunn i nasjonale kvalitetskrav som stiller 
større krav til beredskap og en høyere bemanning, også i sommerferien. Det framgår av opplysningene fra 
Helse Nord at det er utarbeidet detaljert informasjon til gravide og til primærhelsetjenesten om endringene 
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i sommermånedene. Det er også etablert følgetjeneste for å ivareta kvinner som må reise ut av sitt 
lokalsykehusområde for å føde.  
Ut fra den tilbakemeldingen jeg har fått fra de regionale helseforetakene, oppfatter jeg at helseforetakene 
har jobbet systematisk med å planlegge fødetilbudet for sommeren 2018 slik at det er trygt å føde. Det 
viktigste tiltaket er å lage gode bemanningsplaner, noe helseforetakene har laget for sommeren 2018. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren 
Dokument nr. 15:1965 (2017-2018) 
Innlevert: 29.06.2018 
Sendt: 29.06.2018 
 
Spørsmål  
Ingvild Kjerkol (A): Hvilken empiri har statsråden for at hemmelighold av legemiddelpriser vil kunne gi 
betydelig bedre rabatter enn åpenet ogm legemiddelpriser? 
 
Begrunnelse  
Helse- og omsorgskomiteen behandlet i vår representantforslaget Dokument 8:93 S (2017-2018). Da 
vektla en samlet komité åpenhet: "Komiteen viser til at Stortinget har sluttet seg til at vi i noen 
sammenhenger kan akseptere hemmelige priser. Komitten anerkjenner dilemmaet rundt innkjøp av 
legemidler og støtter et styrket nordisk samarbeid om innkjøp av legemidler, Komiteen vil understreke at 
det skal tilstrebes stor åpenhet i beslutningsprosessene, og at alle prosesser i ettertid skal være 
etterprøvbare." 
Siden 2016 har helseforetakene praktisert hemmelighold av legemiddelpriser. Helseforetakenes rapport om 
hvordan hemmeligholdet skal praktiserer er på høring. I den siste tiden har både Aftenposten og Bergens 
Tidende gjengitt at flere aktører bestrider lovligheten ved hhemmeligholdet helseforetakene legger opp til. 
 I sitt svar på spørsmål om denne problemstillingen fra Arbeiderpartiets representant Tuva Moflag 
(Domunet nr. 15:1860 (2017-2018)) skriver statråden at "et krav om åpenhet kan føre til at innkjøper av 
legemidler vil kunne gå glipp av til dels betydelige rabatter, og at legemidlene derfor ikke kan tilbys 
pasientene." Vi etterspør epmiri for denne påstanden, i form av forskning eller konkrete eksempler. 
 
Svar  
Bent Høie: Jeg ønsker i utgangspunktet at det skal være mest mulig åpenhet i beslutningsprosessene i 
helsetjenesten, også rundt legemiddelpriser. Det er viktig for legitimiteten til beslutningene. Samtidig kan 
åpenhet i visse situasjoner ha en kostnad, og det må tas et valg mellom fordeler og ulemper ved åpenheten 
i disse situasjonene. Dette er særlig aktualisert gjennom utviklingen i legemiddelmarkedet de siste årene, og 
da særlig i tilknytning til spørsmålet om ikke-offentlige rabatter.  
Som omtalt i Prioriteringsmeldingen har myndighetene og innkjøpere av legemidler de senere år erfart at 
legemiddelindustrien markedsfører sine produkter med svært høye priser, for deretter å kreve 
konfidensialitet i forhandlinger om rabatter. Dette er særlig tilfellet for nye, kostnadskrevende legemidler. 
Høye kostnader for nye legemidler kan føre til at produktene enten ikke kan tas i bruk, eller at andre deler 
av tjenesten må nedprioriteres til fordel for de nye produktene. Det er ikke en ønsket utvikling.  
Jeg vil i tillegg vise til erfaringene med overføring av finansieringsansvar for legemidler fra folketrygden til 
de regionale helseforetakene. Flere legemiddelgrupper er overført i løpet av de siste årene, og 
overføringene har vist å gi gode rabatter gjennom forhandlinger med industrien. Blant annet har 
helseforetakene fremforhandlet en avtale om legemiddel for behandling av hepatitt C som har gjort det 
mulig å tilby disse legemidlene til alle pasienter som vil ha nytte av det. 
Bruk av rabattavtaler mellom det offentlige og legemiddelindustrien må håndteres innenfor de rammer 
som dagens lovverk setter. Dette ble bl.a. drøftet i Prop. 83 L (2015-2016) Endringer i legemiddelloven 
(refusjonskontrakter og rabatter). Offentleglova, forvaltningsloven og legemiddelloven regulerer i hvilken 
grad legemiddelpriser kan unntas offentlighet.  
Jeg vil understreke at det er de regionale helseforetakene som må vurdere helt konkret hvilke rabatter som 
kan godtas i spesialisthelsetjenesten, og innenfor de rammer dagens lovverk setter, hvilken informasjon 
det er aktuelt å unnta fra innsyn. Dette er en del av deres sørge for-ansvar, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 
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2-1 a. Det er også disse som er nærmest til å vurdere i konkrete tilfeller hvordan graden av åpenhet 
påvirker rabattene. 
De regionale helseforetakene har nylig hatt på høring en rapport om Håndtering av enhetspriser for 
legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon. Jeg er kjent med at denne rapporten skal 
behandles på et møte mellom de administrerende direktørene i regionale helseforetak (AD-møtet) til 
høsten. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til helseministeren 
Dokument nr. 15:1937 (2017-2018) 
Innlevert: 26.06.2018 
Sendt: 27.06.2018 
 
Spørsmål  
Ivar Odnes (Sp): I Oppland Arbeiderblad 26.6.2018 står tillitsvalde ved Sjukehuset Innlandet sin avdeling 
på Reinsvoll fram med opplysningar av alvorleg karakter for avdelinga. Over 1 000 brot på 
arbeidstidsbestemmelsar hittil i år, 17 % langtidssjukemelde og fleire alvorleg voldshendingar. Avdelinga 
har også måtte nekte å ta i mot akuttinnleggingar pga. manglande kapasitet.  
Er helseministaren kjent med situasjonen, og har ministaren tenkt å forta seg noko for å avhjelpe den 
akutte situasjonen ved Reisvoll Sjukehus? 
 
Svar  
Bent Høie: Avdeling akutt/psykose Reinsvoll er en del av Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset 
Innlandet. Avdelingen har i alt fem sengeposter hvorav to av postene har ansvar for øyeblikkelig hjelp 
innleggelsene i Oppland. Divisjonen har tilsvarende avdeling på Sanderud som ivaretar øyeblikkelig hjelp 
innleggelsene i Hedmark. Befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp innleggelser innen psykisk helsevern 
blir ivaretatt samlet i Sykehuset Innlandet av disse to avdelingene. 
Helse Sør-Øst RHF opplyser at det i perioder kan det være behov for omdirigering av pasienter mellom 
disse avdelingene. Den første helgen i juni var det nødvendig å omdirigere disse øyeblikkelig hjelp 
innleggelsene for befolkningen i Oppland til avdelingen på Sanderud. Begrunnelsen for dette var mangel 
på personell til å ivareta oppfølgingen av innlagte pasienter, og ikke mangel på senger. Foretaksledelsen ble 
varslet og de varslet igjen Fylkesmannen i Oppland. Det var i alt to pasienter som ble omdirigert. Mandag 
morgen ble det gjort endringer i akuttposten ved Gjøvik DPS slik at denne sengeposten kunne avlaste 
avdelingen på Reinsvoll og ta imot pasienter med behov for mer intensiv oppfølging enn normalt. Denne 
avtalen er kontinuert og vil vedvare gjennom sommeren med ny evaluering medio august.  
Våren 2017 ble det meldt inn bekymring fra tillitsvalgte om omfattende bruk av vikarer på de to 
akutt/psykose avdelingene, dvs. både Reinsvoll og Sanderud. De har to akuttposter hver, og etter analyse 
og vurdering ble grunnbemanningen økt med fire årsverk per akuttpost. Hensikten med denne økningen 
var å kunne redusere behovet for vikarer, ekstravakter og pålagt overtid, og med håp om at dette også ville 
bidra til reduksjon i sykefravær.  
Helse Sør-Øst RHF opplyser at det har vært en økning på 20 prosent i pasientinntaket på avdeling 
Reinsvoll i 2018. Samtidig har pasientene hatt et behov for mer intensiv oppfølging under innleggelsene 
enn tidligere. Kombinasjonen alvorlig psykisk sykdom med akutt suicidalfare har ført til et økt behov for 
såkalt "kontinuerlig observasjon" (fastvakt). Disse forholdene har gitt behov for innleie av personell ut 
over grunnbemanning. Det er i disse situasjonene behov for personell med høyskolekompetanse for å 
kunne ivareta denne intensiv-oppfølgingen. Det har vært stabil overlegedekning i hele perioden.  
Sykefraværet i den ene av postene har i samme periode vært høyere enn normalt. Dette er analysert som 
en blanding av ordinært og arbeidsrelatert fravær. Resultatet av dette har vært en økning i antall AML-
brudd. Dette er begrunnet i hensynet til pasientsikkerhet og medisinskfaglige vurderinger av 
personellbehov for å kunne gi god behandling og oppfølging av pasientene.  
Lokal avdelingsledelse og divisjonsledelse har parallelt med den krevende driftsituasjonen fulgt nøye med 
på belastningen på personalet. Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging har hatt høy prioritet. HMS-avvik 
har vært noe økende og har vært fulgt opp i de ordinære fora, ledermøter, HMS-råd og Kvalitetsråd. Det 
ble i februar nedsatt en styringsgruppe for arbeidet med å redusere vold og trusler. Vernetjenesten og 
tillitsvalgte er representert i dette arbeidet, og det foreligger nå detaljerte handlingsplaner for alle 
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sengeposter ved avdelingen. Undervisning og trening innen området terapeutisk konflikthåndtering 
(TKH) har vært prioritert gjennom hele våren. Egen undervisningsdag innen dette temaet ble avholdt 
27.juni 2018 for alle ferievikarer.  
HR-ressurser gir omfattende lederstøtte i arbeidet med å øke arbeidsnærvær og redusere sykefravær, og 
dette arbeidet intensiveres med ytterligere innsats og pilotprosjekt i aktuelle avdeling i september 2018.  
Helse Sør-Øst RHF opplyser at det til tross for nulltoleranse for skade på personell, kan forekomme mer 
alvorlige episoder hvor personell blir skadet fra tid til annen. Disse hendelsene følges nøye opp og meldes 
Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet har tilsyn i etterkant av slike hendelser, og det har vært en slik oppfølging 
ved avdelingen i første halvår 2018, gjennomført 26. juni 2018.  
Psykisk helsevern er et prioritert område i spesialisthelsetjenesten. Dette fremgår av de årlige 
oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene. De overordnede føringene videreformidles fra 
Helse Sør-Øst RHF til helseforetakene gjennom årlige oppdrags- og bestillerdokumenter og i faste 
månedlige oppfølgingsmøter. For budsjettet i 2018 har Helse Sør-Øst RHF øremerket midler til vekst 
innenfor psykisk helsevern.  
Helse Sør-Øst RHF opplyser at situasjonen ved Reinsvoll er alvorlig, og at det de tillitsvalgte beskriver i 
Oppland Arbeiderblad bekreftes i stor grad av sykehuset.  
Helse Sør-Øst RHF konstaterer at Sykehuset Innlandet arbeider med en rekke tiltak for å bedre 
situasjonen ved Reinsvoll, og vil be om å bli holdt løpende oppdatert om situasjonen.  
Eventuelle tiltak for å avhjelpe situasjonen må vurderes av Sykehuset Innlandet og av Helse Sør-Øst RHF 
som har det overordnede sørge for ansvaret.  
 

 
 
Link til regjeringens side – spørsmål til skriftlig besvarelse:  

 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-
svar/?tab=Answerer&mid=HODH&page=1#list  
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