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1. Regional konferanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring   
 
Den 9. og 10. juni ble konferansen «Sammen om forbedring» arrangert for 1500 påmeldte 
deltakere. Den regionale digitale konferansen om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er 
den første av sitt slag i Helse Sør-Øst. Konferansen er en viktig oppfølging av den regionale 
delstrategien for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, som ble vedtatt i styret 4. februar 
2021 (sak 009-2021). Flertallet av deltakerne var fra helseforetak og sykehus i Helse Sør-
Øst, men det var også deltakere fra andre helseregionene og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 
 
Blant programpostene var innlegg fra brukere, pasienter og pårørende om hva som er viktig 
i møtet med helsetjenesten. Ledere i og utenfor helsetjenesten delte sine tanker og 
erfaringer om hva som skal til for å lykkes i arbeidet med pasientsikkerhet. Engasjerte 
medarbeidere fra helseforetak og sykehus i regionen delte eksempler på betydningen av at 
arbeidet med pasientsikkerhet må gå hånd i hånd med arbeid med HMS, og ga eksempler fra 
forbedringsarbeid i praksis både fra somatikk og psykisk helsevern. 
 
Konferansen ble avsluttet med utdeling av tre forbedringspriser. Priskomitéen, bestående av 
representanter fra Helse Sør-Øst RHF, regionalt brukerutvalg, konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud var enstemmig i valg av de tre som fikk tildelt priser.  
 
Akershus universitetssykehus HF, BUP-Øvre Romerike, fikk utdelt hovedprisen på 100 000 
kroner for arbeidet «All in - Forbedring av inntaksmodell». Den nye inntaksmodellen er 
utviklet i nært samarbeid med ungdomsrådet og førstelinjen, med målet «Riktig pasient til 
riktig tid». Pasientene opplever å bli hørt og ha innflytelse på egen situasjon, ettersom alle 
får minst en samtale på BUP. Pasienter som trenger spesialisthelsetjenester får tilbud om 
behandling og de får tilbudet raskere. Ventetiden fra henvisning til oppstart er redusert fra 
64 dager til 26 dager. Inntaksmodellen legger til rette for bedre samarbeid med førstelinjen, 
og skal sikre at de som trenger oppfølging i kommunen får det. Den nye inntaksmodellen 
tilbys alle kommuner i helseforetakets opptaksområdet fra august 2021, og har stor 
overføringsverdi til andre poliklinikker både regionalt og nasjonalt.  
 
Akershus universitetssykehus HF og avdelingene som har deltatt i forbedringsarbeidet 
pakkeforløp brystkreft mottok en pris på 50 000 kroner. Gjennom dette arbeidet har 
avdelingene gjort livet lettere for pasientene, og kan vise til svært gode og stabile resultater. 
Antall pasienter passert tentativ tid er redusert 1100 til 0, det er nær 100 prosent inklusjon 
av alle nye kreftpasienter i pakkeforløp, antall fristbrudd er betydelig redusert og 
utredningen starter raskere. 
 
Sykehuset Telemark HF og kommunene som har deltatt i samhandlingsprosjektet 
«Akuttkjedeprosjektet» mottok en pris på 50 000 kroner. Dette prosjektet har hatt som mål 
å skape Norges beste akuttkjede, og har hatt bred involvering fra alle aktører i kjeden, 
inkludert brukerrepresentanter. Det er gjennomført kurs for mer enn 3 000 personer i alle 
kommuner med instruktører fra sykehuset, og prosjektet har blant annet bidratt til at 
samhandlingen og tilliten mellom sykehuset og kommunene har blitt styrket, og til positivt 
omdømme lokalt, regionalt og nasjonalt. 
 
Det planlegges med at den regionale konferansen arrangeres årlig fremover.  
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2. Prinsipper for fordeling av tilskudd til smittevern- og beredskapstiltak ved 
koronapandemien i 2021  

 
I statsbudsjettet, Prop. 1 S (2020-2021) ble Helse Sør-Øst RHF bevilget 1 131,3 millioner 
kroner i tilskudd som kompensasjon for smittevern- og beredskapskapstiltak i forbindelse 
med koronapandemien i 2021. I styresak 126-2020 ble foreløpig fordeling av bevilgningen 
på 600 millioner kroner til helseforetak og sykehus omtalt. 531,3 millioner kroner ble holdt 
tilbake i Helse Sør-Øst RHF for å kunne håndtere eventuelle kostnadsutfordringer knyttet til 
koronapandemien i 2021. 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere styret om de prinsipper som er tenkt anvendt 
til fordeling av gjenstående bevilgning på 531,3 millioner kroner. Styret vil bli forelagt en 
egen styresak med faktisk fordeling basert på prinsippene fremlagt i denne orienteringen. 
 
Før tildeling til helseforetak og sykehus foreslås det å reservere deler av gjenstående beløp 
til opprettelse av 64 nye utdanningsstillinger i 2021. Videre foreslås det å reservere midler 
til Helse Sør-Øst RHF for merkostnader til priskompensasjon på regionale og nasjonale 
innkjøpsavtaler, ekstrakostnader i Forsyningssenteret, samt forsinkelseskostnader i 
regionale IKT-prosjekter og store byggeprosjekt. 
 
Ved tildeling i styresak 126-2020 var konsekvensene av koronapandemien i 2021 ukjent, 
men det ble ansett som nødvendig å tildele deler av tilskuddet slik at helseforetak og 
sykehus var satt i stand til å håndtere generelle merkostnader ved smittevern- og 
beredskapstiltak basert på opptaksområdeansvar og ansvar for regionale funksjoner. 
Fordelingsnøkkelen skulle gjenspeile dette. 
 
Gjennom den tredje smittebølgen har flere sykehus vært i høy beredskap og redusert sin 
elektive aktivitet. Dette har medført lavere aktivitetsbaserte inntekter enn planlagt samtidig 
som kostnadsnivået ikke er redusert som følge av smittevern- og beredskapstiltak. 
Økonomien preges av smittetrykk og innleggelser av covid-19 pasienter, men det er også 
andre forhold som virker inn, blant annet laboratorievirksomheten og innleie av 
helsepersonell.  
 
Helseforetakene rapporterer hver måned de økonomiske konsekvensene av pandemien. 
Rapporteringen viser at de samlede økonomiske effektene ikke nødvendigvis er størst hos 
helseforetak eller sykehus med høy belastning og smittetrykk. Andel inntektstap og andel 
kostnadsulemper er ikke samsvarende, og utvikler seg ulikt mellom måneder. De faktiske 
økonomiske konsekvensene av koronapandemien treffer de enkelte helseforetak og sykehus 
ulikt og annerledes enn de generelle tildelingsprinsippene i første tildeling av 600 millioner 
kroner i styresak 126-2020. Å fordele gjenstående beløp etter budsjettnøkkelen vil gi store 
skjevfordelinger i samlet bevilgning sammenlignet med de faktiske kostnadsulempene 
helseforetak og sykehus har fått. Det foreslås at tildelingen på 600 millioner kroner omtalt i 
styresak 126-2020 videreføres uendret, men at den gjenstående bevilgningen fordeles etter 
andre prinsipper. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å bevilge tilskudd 
til tapte ISF-inntekter som skal dekke inntektsbortfall første halvår. Helse Sør-Øst RHF er 
forslått bevilget 942 millioner kroner. Bevilgningen tar hensyn til ulik belastning av 
virusutbruddet i helseregionene, og Helse Sør-Øst RHF får derfor relativt sett høyest  
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kompensasjon av de fire regionale helseforetakene. For Helse Sør-Øst er det anslått av 
bevilgningen på 942 millioner kroner vil dekke om lag 98 prosent av estimert tapte ISF-
inntekter første halvår.  
 
Basert på rapporteringen per april estimeres en samlet økonomisk effekt av 
koronapandemien per første halvår til om lag 2,1 milliarder kroner i Helse Sør-Øst. Samlet 
vil Helse Sør-Øst RHF, gitt at forslaget til RNB vedtas av Stortinget, bli bevilget en til sammen 
2 073,3 millioner kroner til kompensasjon av smittevern- og beredskapstiltak og tapte 
aktivitetsbaserte inntekter i 2021. Regjeringen har med sitt forslag til revidert 
nasjonalbudsjett 2021 samlet styrket sykehusbudsjettene med om lag 7,3 milliarder kroner 
i 2021, og mener de økonomiske tiltakene skal gi kortere ventetid, mer aktivitet og dekke 
kostnadene knyttet til koronapandemien.  
 
Tildelt kompensasjon bør på bakgrunn av intensjonene i revidert nasjonalbudsjett 2021 ses 
i sammenheng med de samlede økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Det 
foreslås at de resterende midlene av tilskuddet til smittevern- og beredskapstiltak fordeles 
på en slik måte at dokumenterte merkostnader til smittevern- og beredskapstiltak 
hensyntas.  
 

 

3. Revidert nasjonalbudsjett 2021 – midler ultralyd, NIPT og pensjonskostnader  
 
I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2021 er det bedt om at 
innfasing av tidlig ultralyd og NIPT skal skje i løpet av høsten 2021. For å kunne starte 
behandlingstilbudene er det nødvendig med utstyrs- og arealinvesteringer, så vel som 
kompetansehevende tiltak for personellet som skal utføre tjenesten. Det foreslås å bevilge et 
tilskudd på 138,2 millioner kroner nasjonalt hvorav 60,7 millioner kroner til Helse Sør-Øst 
RHF. Det er videre foreslått å øke basisbevilgningen med 16,1 millioner kroner hvorav 8,7 
millioner kroner til Helse Sør-Øst RHF. I tillegg er det foreslått å øke bevilgningene til 
aktivitetsbaserte inntekter og refusjon for laboratorie- og røntgenvirksomhet. 
 
Basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF er foreslått økt med 592,5 millioner kroner som 
følge av økte pensjonskostnader. Den nasjonale tildelingen på 1,1 milliarder kroner er 
fordelt etter Magnussen-andeler. Økt pensjonskostnad forklares hovedsakelig ved endringer 
i de økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for beregning, herunder redusert 
forventet avkastning fra 3,8 prosent til 3,1 prosent. 
 
Nytt anslag for pensjonspremie for 2021 innebærer en økning på 5,1 milliarder kroner 
nasjonalt sammenlignet med saldert budsjett for 2021 og forklares hovedsakelig gjennom et 
økt anslag for lønnsvekst fra 1,6 prosent til 2,7 prosent, samt redusert grunnlagsrente. I 
tillegg kommer en engangseffekt på anslagsvis 900 millioner kroner som følge av 
regelendringene som ble innført i offentlig tjenestepensjonsordninger per 1. januar 2020.  
 
I sum gir den økte pensjonspremien på 5,1 milliarder kroner og den økte basisbevilgningen 
på 1,1 milliarder kroner et økt likviditetsbehov på fire milliarder kroner. For å dekke de 
regionale helseforetakenes likviditetsbehov foreslås det å gi helseforetakene anledning til å 
bruke to milliarder kroner av premiefond til betaling av pensjonspremier i 2021. Det betales 
ikke arbeidsgiveravgift av premie dekket gjennom premiefond, noe som reduserer  
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likviditetsbehovet med 282 millioner kroner. I tillegg foreslås driftskredittrammen til de 
regionale helseforetakenes økt med 1 718 millioner kroner. I sum legges det til rette for at 
det økte likviditetsbehovet som følge av økte pensjonspremier er dekket.  
 
Gitt at endret driftskredittramme også fordeles etter Magnussen-andeler, anslår Helse Sør-
Øst RHF en utvidet driftskredittramme på ca. 925 millioner kroner.  
 
Endelig pensjonspremie for 2021 vil først være kjent etter at lønnsoppgjørene i sektoren er 
ferdigstilt. Årets pensjonspremie vil også kunne påvirkes dersom det gjøres endringer i 
«Forskrift om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet 
og alderspensjon i folketrygden», slik det er foreslått. Regjeringen vil komme tilbake til 
håndtering av eventuelle endringer. 
 
 

4. Sykehuset Østfold HF – status byggeprosjekt akuttmottak  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 115-2019 Sykehuset Østfold HF – konseptrapport 
nytt akuttmottak, og tok redegjørelsen til orientering. Styringsrammen for prosjektet er 62,2 
millioner kroner (P50, prisnivå august 2019). Administrerende direktør ga Sykehuset 
Østfold HF fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektfasen og å gjennomføre denne. I 
henhold til gjeldende fullmaktstruktur, vil Sykehuset Østfold HF legge frem forprosjektet for 
godkjenning av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF etter styrebehandling i 
Sykehuset Østfold HF.  
 
Sykehuset Østfold HF opplyser at forprosjektet er i sluttfasen og i henhold til fremdriftsplan. 
Arbeidet er gjennomført med bred medvirkning av brukere, tillitsvalgte og vernetjeneste.  
 
Forprosjektet har bestått i å planlegge utvidelsen av dagens akuttmottak som et tilbygg i 
tilknytning til behandlingsbygget. Tilbygget vil være på ca. 655 kvadratmeter på ett plan, og 
skal forberedes for en eventuell senere påbygging i høyden. I tillegg kommer tekniske rom i 
underliggende etasje. Bærekonstruksjonene dimensjoneres for totalt fire etasjer. Det nye 
akuttmottaket vil bestå av et stort og funksjonelt venteområde med ekspedisjoner som er 
avlåst fra behandlingsområdet. Behandlingsområdet vil ha flere undersøkelses- og 
behandlingsrom, observasjonsrom og arbeidsområder, samt nødvendige støtterom. I tillegg 
medfører koronasituasjonen noen justeringer i forhold til konseptrapporten. Bl.a. planlegges 
behandlingsrommene med tilgang til oksygen, samt at det etableres et screening-rom med 
direkte adgang utenfra. Endringene bygger på klinikkens erfaringer og behov for å sikre 
trygg pasientbehandling og funksjonsvennlige og driftseffektive løsninger.  
 
Det er planlagt at utvidet akuttmottak ferdigstilles juni 2023.  
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5. Sykehuset Østfold HF – status St. Joseph 
 
Sykehuset Østfold HF samler pasienttilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling i St. 
Joseph-bygget i Fredrikstad. Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 20. august 2020 sak 089-
2020 Sykehuset Østfold HF – investeringer i St. Joseph-bygget, Fredrikstad og godkjente 
investeringen innenfor en styringsramme på 131 millioner kroner. Samlingen vil øke 
kvalitet og kapasitet i pasienttilbudet, og styrke det faglige innholdet. For å tilrettelegge 
lokalene er det behov for å utbedre og tilpasse lokalene til mer funksjonsdyktige og 
driftseffektive løsninger for pasientbehandlingen. Det er også et behov for å utbedre et 
større vedlikeholdsetterslep i bygningen. Tilnærmet 60 prosent av bygningsmassen har 
verneklasse 2 og følges særskilt opp i tråd med forvaltningsplan.  
 
Helseforetaket opplyser at prosjektet startet i januar 2020 og følger den planlagte 
fremdriftsplanen med ferdigstillelse i desember 2022. Det legges vekt på miljøvennlige 
løsninger og Sykehuset Østfold HF har fått innvilget 2 millioner kroner i Enovastøtte for 
bruk av siste tilgjengelig teknologi innen optimalisering av varme, ventilasjon og kjøling. 
Enovamidlene utbetales etter ferdigstillelse i 2022. Helseforetaket er også tildelt 35 
millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF til dette prosjektet, jamfør sak 078-2020 Revidert 
nasjonalbudsjett 2020 - økonomiske konsekvenser av Covid-19.  
 
Det er i løpet av første fase i ombyggingsprosessen avdekket større skadeomfang på enkelte 
bygningskomponenter enn opprinnelig kartlagt. Det gjelder i hovedsak bunnledninger og 
deler av tak og fasade. Videre er det et relativt stort omfang av farlig avfall, eksempelvis 
asbest, som er kostnadsdrivende å sanere. Nødvendige tiltak forventes ikke å 
påvirkeplanlagt fremdrift.   
 
Byggearbeidene pågår samtidig med at det er pasientbehandling i bygget. Det er etablert 
ukentlige møter med brukerne for å sikre god informasjonsflyt og tilrettelegging for 
støyende arbeider når dette er til minst sjenanse for klinikken.   
 
Rehabiliteringen av St. Joseph skal etter planen ferdigstilles i desember 2022.  
 
 

6. Revisjon og utvikling av regionale beredskapsplaner 
 
I henhold til protokoll fra foretaksmøte 14. januar 2021 skal de regionale helseforetakene 
videreutvikle sine beredskaps- og smittevernplaner i lys av erfaringer med og evalueringer av 
koronapandemien og tidligere hendelser og øvelser. I denne sammenheng ble det også vist til 
betydningen av at de regionale helseforetakene og helseforetakene systematiserer 
erfaringene de har gjort med beredskaps- og smittevernarbeid i lys av koronapandemien, og 
bruker disse aktivt for å forbedre sine beredskapsplaner.  
 
I styremøtene 25. juni 2020 (sak 069-2020) og 24. september 2020 (sak 109-2020) ble 
styret orientert om evalueringen av Helse Sør-Øst RHFs pågående håndtering av covid-19 
pandemien. Målet for evalueringen var å avklare forbedrings- og bevaringspunkter som vil 
være nyttig videre i den pågående håndteringen av pandemien, samt å avdekke spesifikke 
områder som er relevante for en sluttevaluering.  
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I evalueringen fremkommer flere relevante momenter for neste revisjon av den regionale 
beredskapsplanen i Helse Sør-Øst og tilhørende delplaner. Videre viser evalueringen behov 
for etablering av delplaner innenfor enkelte nye områder.  
 
På bakgrunn av dette er det iverksatt et samordnet løp for revisjon og planutvikling. 
Arbeidet ledes fra eieravdelingen og involverer aktuelle avdelinger med planansvar i Helse 
Sør-Øst RHF samt medlemmer i det regionale beredskapsutvalget. Arbeidet vil pågå 
gjennom 2021 og omfatter følgende beredskapsplaner: 
 
Eksisterende planer: 

• Regional beredskapsplan  
• Regional beredskapsplan for pandemi og alvorlig smittsom sykdom 
• Regional plan for forsyningsberedskap 
• Regional plan for IKT-beredskap 
• Regional plan for beredskapsmessig personellplanlegging 
• Regional plan for legemiddelberedskap 
• Regional beredskapsplan for prehospitale tjenester 
• Regional plan for sivilt-militært samarbeid 

 
Nye delplaner: 

• Regional beredskapsplan for økt behandlingskapasitet 
• Regional beredskapsplan for bildediagnostikk og laboratoriefag 
• Regional plan for kommunikasjon i beredskapssituasjoner  

 
I planrevisjonene legges også til grunn: 

• Oppfølgingsplan basert på evalueringen etter Nasjonal Helseøvelse 2018, som ble 
gjennomført i tilknytning til NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 

• Oppfølging etter Nasjonal Helseøvelse 2020, gjennomført med bakgrunn i et IKT-
scenario 

• Koronakommisjonens rapport, fremlagt 24. april 2021 
• Andre dokumenter og rapporter med relevans for den enkelte delplan 

Den regionale beredskapsplanen vil bli forelagt styret på vanlig måte høsten 2021. 
 
 

7. Anskaffelser i regi av Sykehusinnkjøp HF – uheldige monopoldannelser 
 
I protokoll fra styremøte 26. november 2020 fremkommer følgende i sak 139/2020 
Driftsorienteringer fra administrerende direktør:  
 

«Styremedlem Vibeke Limi tok i forlengelsen av driftsorienteringen opp 
vaskeritjenester til sykehus og utviklingen av en uheldig monopolsituasjon. 
 
Styret var enig om å be administrerende direktør etterspørre et notat fra 
Sykehusinnkjøp HF med en generell beskrivelse hvordan anskaffelser innrettes for å 
forhindre utvikling av uheldige monopoldannelser, gjerne med eksempler fra 
vaskeritjenester. På bakgrunn av notatet fra Sykehusinnkjøp HF fremlegges det en sak 
for styret i Helse Sør-Øst RHF.» 
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Helse Sør-Øst RHF ba 3. desember 2020 om en redegjørelse fra Sykehusinnkjøp HF. 
Sykehusinnkjøp HF har besvart henvendelsen fra Helse Sør-Øst av 3. desember 2020, der de 
bes om å beskrive hvordan anskaffelsene innrettes for å forhindre utvikling av uheldige 
monopoldannelser. Besvarelsen er vedlagt saken.  
 
Det er administrerende direktørs vurdering at Sykehusinnkjøp HF i det vedlagte notatet 
belyser de mest sentrale problemstillingene knyttet til temaet. Sykehusinnkjøp HF viser 
også til konkrete tiltak som er iverksatt, eller som det arbeides med å iverksette, for å bidra 
god konkurranse i leverandørmarked.  
 
Helse Sør-Øst RHF vil følge opp saken, blant annet gjennom sine representanter i 
Sykehusinnkjøps styre, helseforetakets arbeid med og gjennomføring av de tiltak som er 
beskrevet for å unngå uheldige monopoldannelser. Dette gjelder spesielt utvikling av 
kriteriesett for samordning av anskaffelser på regionalt og nasjonalt nivå, aktiv bruk av 
markedsdialoger i forkant av anskaffelser samt oppdeling av anskaffelser i delkontrakter.  
 
 

8. Saker til oppfølging etter styremøter 
 
Oversikten blir oppdatert for hvert styremøte. Fra sist rapportering er oppfølgingspunkter 
som er satt opp i årsplanen eller fulgt opp på annen måte fjernet fra listen. 
 

Sak og dato Oppfølging Tiltak Status 

126-2020 

Budsjett 2021 – 
fordeling av midler til 
drift og investeringer 

26. november 2020 

Styret ba om en nærmere 
redegjørelse for 
utviklingen i 
«overheadkostnader» i 
forbindelse med neste 
rullering av økonomiske 
langtidsplan. Styret ønsker 
en oversikt over og bedre 
innsikt i disse kostnadene. 

Utrede «overhead-
kostnader» som del 
arbeidet med 
økonomisk 
langtidsplan 2022-
2025. 

Kommentert i sak 
xxx-2021 
Økonomisk 
langtidsplan 2022-
2025 
 

132-2020 

Sykehuset Telemark HF 
– konseptfase for 
utbygging av somatikk 
Skien 

26. november 2020 

Styret ber om at Helse Sør-
Øst RHF er representert i 
prosjektstyret. 

 

Representasjon fra 
Helse Sør-Øst RHF i 
prosjektstyret tas 
inn i mandatet for 
forprosjektet. 

Under oppfølging 

133-2020 

Akershus 
universitetssykehus HF 
– konseptfase samling av 
sykehusbasert psykisk 
helsevern 

26. november 2020 

Styret ber om at Helse Sør-
Øst RHF er representert i 
prosjektstyret. 

Representasjon fra 
Helse Sør-Øst RHF i 
prosjektstyret tas 
inn i mandatet for 
forprosjektet. 

Under oppfølging 
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Sak og dato Oppfølging Tiltak Status 

145-2020 

Oppdrag og bestilling 
2021 – økonomiske 
resultatkrav 

17. desember 2020 

Styret understreker at 
helseforetakenes 
resultatkrav skal være 
styrebehandlet i de lokale 
helseforetakene før 
styrebehandling i Helse 
Sør-Øst RHF. 

Krav om 
styrebehandling av 
resultatkrav 
formidles til 
helseforetakene. 

Formidlet til 
helseforetakene. 
Tidspunkt for 
styrebehandling av 
resultatkravene i 
RHF-styret justeres 

017-2021 

Virksomhetsrapport per 
januar 2021 

11. mars 2021 

Styret ber administrerende 
direktør komme tilbake til 
styret med forslag til 
fordeling av resterende 
tilskudd øremerket 
beredskap ved Covid-19 
pandemien relativt raskt. 

Forslag til fordeling 
av resterende  
tilskudd utarbeides. 

Under oppfølging 

018-2021 

Status og rapportering 
for regional IKT-
prosjektportefølje per 
tredje tertial 2020 

11.mars 2021 

Styret ønsker at rapport fra 
ekstern kvalitetssikrer 
fremlegges for styret 
sammen med 
tertialrapportene.  

Styret ba om en nærmere 
orientering om arbeidet 
med arkitekturstyring. 

Rapport fra ekstern 
kvalitetssikrer 
fremlegges styret 
sammen med 
tertialrapporter. 

Det utarbeides sak 
til et kommende 
styreseminar om 
hvordan IKT 
arkitekturstyring 
utøves i Helse Sør-
Øst. 

Ivaretas i   
tertialrapport per 
første tertial 2021 
som behandles i 
augustmøtet 

 
Under oppfølging 

 

019-2021 

Status og rapportering 
tredje tertial 2020 for 
programmet STIM og 
prosjektet Windows 10, 
Sykehuspartner HF 

11. mars 2021 

Styret merket seg at 
administrerende direktør 
vil komme tilbake til styret 
med en vurdering av 
varigheten av STIM-
programmet. 

Dette beskrives i 
tertialrapport for 
første tertial 2021 
for programmet 
STIM i regi av 
Sykehuspartner HF. 

Ivaretas i   
tertialrapport per 
første tertial 2021 
som behandles i 
augustmøtet 

 

036-2021 

Virksomhetsrapport per 
mars 2021 

22. april 2021 

Det bør vurderes om det er 
nye indikatorer som bør 
inngå i Sykehuspartner HF 
sin virksomhetsrapport for 
å følge videre utvikling i 
driften. Viktig at løpende 
rapportering om 
utviklingen av 
investeringer i 
Sykehuspartner HF 
opprettholdes og at styret 
gjøres oppmerksom på evt. 
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Sak og dato Oppfølging Tiltak Status 

forsinkelser. Styret ber 
administrasjonen vurdere 
terskelverdiene for 
klassifisering av over- og 
underforbruk av 
investeringsmidler som 
rød/gul/grønn i 
målekortet. 

Styret ba om at det er tett 
dialog med myndighetene 
om planer og tiltak for 
gjenåpningen av samfunnet 
slik at belastningen på 
sykehusene ikke blir for 
stor. Styret ba også om at 
HOD blir gjort 
oppmerksom på de store 
økonomiske utfordringene 
som pandemien påfører 
Helse Sør-Øst. 

Utvikle nye 
indikatorer i 
Sykehuspartner HFs 
virksomhetsrapport 

Under oppfølging 

 

 

 

 

 

 

Ivaretatt i dialogen 
med Helse- og 
omsorgs-
departementet 

041-2021 

Regional fagplan psykisk 
helsevern og tverrfaglig 
spesialisert 
rusbehandling 

22. april 2021 

Styret understreket at det 
må være stor 
oppmerksomhet på 
gjennomføringen av planen 
og at det i rapporteringen 
til styret for dette 
tjenesteområdet blir en 
referanse til 
plandokumentet 

Vist til planen i 
foretaksmøtene 3. 
juni 2021. 

Oppfølgingen av 
planen tas i den 
ordinære 
virksomhetsorienter
ing. 

Under oppfølging.  

048-2021  

Regional løsning for 
helselogistikk, plan for 
gjennomføring og 
kostnadsramme for 
prosjektet 

22. april 2021 

Styret understreket at 
arbeidet med 
gevinstrealisering må 
prioriteres og følges opp.  

Styret ønsker å få seg 
forelagt en generell sak 
knyttet til 
gevinstrealisering.  

 Under oppfølging 
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9. Skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller 
underliggende helseforetak besvart av helse- og omsorgsministeren 

 
Følgende skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller underliggende 
helseforetak er besvart av Helseministeren: 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2358 (2020-2021) 
Innlevert: 02.06.2021 
Sendt: 03.06.2021 
Til behandling 
 
Spørsmål 
Tellef Inge Mørland (A): Hvordan følger Sørlandet sykehus opp Helsetilsynets konklusjon i den aktuelle 
tilsynssaken, hvilke tiltak er eller vil bli iverksatt, og hvordan sikrer helseministeren at Sørlandet sykehus 
faktisk iverksetter nødvendige tiltak, som følge av at nyfødtposten ved sykehuset i Arendal ble nedlagt i 
2015? 
 
Begrunnelse 
I brev av 23.april 2021 til Sørlandet sykehus har Helsetilsynet gjort en ny vurdering av en tilsynssak i 
forbindelse med en fødsel i september 2016, der mor ble overført fra Sørlandet sykehus Arendal til 
Sørlandet sykehus Kristiansand, etter at nyfødtposten i Arendal hadde blitt nedlagt. 
Helsetilsynet skriver følgende i sin avgjørelse: «Statens helsetilsyn har kommet til at Sørlandet sykehus HF 
ikke ga forsvarlig helsehjelp, og at det foreligger brudd på forsvarlighetskravet i 
spesialisthelsetjenesteloven §2-2.» Helsetilsynet viser i sitt brev til at barnet som ble født i dag er sterkt 
funksjonshemmet og har et omfattende hjelpebehov. 
 
I konklusjonen skriver Helsetilsynet videre at: «Statens helsetilsyn er klar over at hendelsen ligger langt 
tilbake i tid, men antar at Sørlandet sykehus HF har identifisert områder i fødselsomsorgen som kunne 
forbedres. Vi ber derfor opplyst om eventuelle endringer og tiltak Sørlandet sykehus HF har foretatt i den 
sammenheng, herunder om revisjon av egne prosedyrer, rutiner og praksis som gjelder overflytting av 
gravide med påviste komplikasjoner i svangerskap eller fødsel. Videre ber vi Sørlandet sykehus HF å 
opplyse hvordan sykehuset følger med på og sørger for at tiltakene bidrar til kvalitetsforbedring og økt 
pasientsikkerhet.» 
 
Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus opplyser i Agderposten 26.mai 2021 at evalueringen av 
flytting av nyfødtavdelingen fortsatt ikke er klar, selv flyttingen ble gjennomført i 2015. Denne 
problemstillingen er for øvrig tatt opp med helseministeren i skriftlig spørsmål både 29.november 2018 
og 24.juni 2020. Helseministeren har videre også nylig avvist at han vil vurdere en reetablering av 
nyfødtposten i Arendal i sitt svar på skriftlig spørsmål dokument nr 15:2262 (2020-2021). 
 
Svar 
Bent Høie: Svaret er ennå ikke tilgjengelig 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2354 (2020-2021) 
Innlevert: 02.06.2021 
Sendt: 03.06.2021 
Til behandling 
 
Spørsmål 
Tellef Inge Mørland (A): Hvordan fordeler planlagte og pågående investeringer i Sørlandet sykehus seg 
mellom de tre lokasjonene i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal? 
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Begrunnelse 
I svar på skriftlig spørsmål dok.nr 15:1909 (2019-2020) gir statsråden et utfyllende svar på hvordan 
tidligere investeringer ved Sørlandet sykehus har fordelt seg på de tre sykehusene for perioden 1.januar 
2010 til 31.mai 2020. Tallene viser en betydelig skeivfordeling av investeringer mellom de tre sykehusene, 
der Kristiansand kommer klart best ut, også korrigert for befolkningstall innenfor naturlig 
opptaksområde. 
 
Nå gjennomføres og planlegges nye store investeringer ved sykehuset i Kristiansand, gjennom nytt 
psykiatribygg, samt akutt- og intensivbygg. Samtidig jobbes det i enkelte kretser knyttet til sykehuset i 
Kristiansand også for nytt bygg til kvinneklinikk og barn- og ungdomsavdeling. 
 
Det vil i den forbindelse være interessant å få en samlet oversikt over hvilke investeringer ved hvert av de 
tre sykehusene som nå er i ferd med å gjennomføres, eller er under planlegging, og anslått størrelse på 
disse investeringene. Det ønskes en oversikt over hvert enkelt tiltak over 5 millioner, inkludert anslått 
størrelse på investeringene. Dette for å avdekke om pågående og fremtidige investeringer vil bidra til en 
ytterligere skeivfordeling av ressursene ved Sørlandet sykehus. 
 
Svar 
Bent Høie: Svaret er ennå ikke tilgjengelig 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2339 (2020-2021) 
Innlevert: 31.05.2021 
Sendt: 31.05.2021 
Besvart: 04.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål 
Morten Stordalen (FrP): Hvilke krav til anbud og kostnader har Helse- og omsorgsdepartementet til de 
regionale helseforetakene når de inngår nye leiekontrakter om kontorlokaler, og mener statsråden at 
Helse Vest sin nye dyre leieavtale av kontorlokaler i Stavanger sentrum er en fornuftig bruk av offentlige 
midler? 
 
Begrunnelse 
Aftenbladet avdekket 19. mai at Helse Vest har inngått en ny leieavtale over 15 år om kontorfasiliteter i 
Stavanger sentrum. Etter det avisen kjenner til ligger prisen i den nye avtalen på mellom 3000 og 4000 
kroner i per kvadratmeter for rundt 1500 kvadratmeter, i tillegg kommer en kostnad for å få tilgang til 
fellesarealer. Den årlige kostnaden for Helse Vest er over 5,5 millioner kroner, totalt 85 millioner kroner. 
 
En rapport fra Eiendomsmegler 1 Næringseiendom viser at kvadratmeterprisen i leieavtalen Helse Vest 
har inngått ligger langt over gjennomsnittprisen for næringslokaler i Stavanger sentrum og i regionen. I 
Stavanger sentrum er kvadratmeterprisen for næringseiendommer med høy standard mellom 1800 og 
2600 kroner, og for normal standard mellom 1200 og 1800 kroner. Leieprisen for næringslokaler er mye 
lavere i Sandnes og på Forus, og det er mulig å leie kontorlokaler med en normal standard på Forus til 
mellom 700 og 1000 kroner kvadratmeteren. 
 
Til Aftenbladet sier økonomi- og finansdirektøren i Helse Vest at de har brukt Eiendomsmegler 1 til å 
finne nye kontorlokaler, og at et av kriteriene var en leieavtale som var rimeligere enn den avtalen de har 
nå. Den nåværende leieavtalen til Helse Vest ligger ifølge økonomi- og finansdirektør langt over 
markedsprisen på Forus, som de holder til i dag. På bakgrunn av kriteriene som ble satt fra Helse Vest ble 
det holdt en konkurranse mellom kun to tilbydere i Stavanger sentrum, og kontorlokaler i andre deler av 
regionen ble ikke vurdert på tross av at Nord-Jæren er et felles bo- og arbeidsmarked. 
 
Svar 
Bent Høie: Jeg vil innledningsvis opplyse om at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har gitt noen 
særskilte krav til de regionale helseforetakene mht. inngåelse av leiekontrakter og heller ikke har hatt  
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noen befatning med denne konkrete saken. Departementet legger imidlertid til grunn at de regionale 
helseforetakene følger gjeldende lover og forskrifter, samt at de generelt søker å finne kostnadseffektive 
og gode løsninger for organiseringen av sin virksomhet. 
 
I forbindelse med ovennevnte spørsmål er det innhentet en orientering fra Helse Vest RHF om den 
aktuelle leieavtalen. De har orientert om at nåværende leieavtale for deres hovedkontor i Nådlandskroken 
11 på Forus utløper i august 2024. Helse Vest RHF iverksatte derfor sommeren 2020 en prosess for å 
inngå en ny leieavtale. De har i denne sammenheng lagt til grunn at lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser ikke gjelder for kontrakter om leie av kontorarealer, jf. forskriften § 2-4 bokstav a. Dette 
unntaket gjelder selv om kontorlokalene ikke er oppført på avtaletidspunktet, med mindre kontrakten 
reelt sett må klassifiseres som en bygg- og anleggskontrakt. For at avtalen skal klassifiseres som en bygg- 
og anleggskontrakt, må avtalen gi oppdragsgiver/leietaker avgjørende innflytelse på prosjekteringen av 
bygge- og anleggsarbeidet. I EU domstolens sak C-537/19, avsagt 22. april 2021, ble dette formulert slik: 
 
"Hvad angår den påtænkte bygning kan der identifiseres en afgørende indflydelse på dens utformning, 
hvis det kan påvises, at denne indflydelse udøves på denne bygnings arkitektoniske struktur, så som dens 
størrelse, dens ydermure og dens bærende vægge. Krav vedrørende de indvendige indretninger kan kun 
anses for at påvise en afgørende indflydelse, hvis de udmærker sig på grund af deres særpræg eller 
omfang". (premiss 53) 
 
For Helse Vest RHF har det vært viktig å velge kontorfasiliteter som gir de ansatte et godt arbeidsmiljø, 
som har nærhet til kollektivtransport og ellers er i tråd med deres miljøpolitikk. Videre har det for Helse 
Vest RHF vært viktig å velge kontorlokaler hvor de oppnår konkurransedyktige betingelser. Helse Vest 
RHF har ikke stilt noen krav som gir leieavtalen preg av å være en bygg- og anleggskontrakt, men valgte å 
henvende seg bredt til leiemarkedet. 
 
For å sørge for en god prosess valgte Helse Vest RHF blant annet å få bistand fra Eiendomsmegler 1 i søket 
etter egnede lokaler. I sluttfasen av denne prosessen sto konkurransen mellom to ulike leieobjekter i 
Stavanger sentrum. Helse Vest RHF vil imidlertid understreke at de underveis i prosessen vurderte flere 
ulike leieobjekter lokalisert ulike steder både i Sandnes og Stavanger kommune, og de har fått presentert 
mange ulike prospekter. Til slutt falt valget på kontorlokalene i «K8» i Stavanger. 
 
Det aktuelle bygget ligger i umiddelbar nærhet av rutebil- og togstasjonen i Stavanger, er prosjektert med 
en miljøvennlig, moderne og hensiktsmessig utforming, og er godt tilpasset Helse Vest RHFs bruk. 
Lokalene vil være innflyttingsklare før dagens leieavtale på Forus utløper. 
 
Helse Vest RHF opplyser videre at markedssituasjonen på Nord-Jæren gjør at det er mulig å få gode priser 
på kontorlokaler både på Forus og i sentrumsområdene. Helse Vest RHF har benyttet denne muligheten til 
å få en kontrakt på moderne og hensiktsmessige kontorlokaler i sentrum av Stavanger, til en kostnad som 
er lavere enn det de i dag betaler for lokalene på Forus. Informasjon de har innhentet fra Eiendomsmegler 
1, tilsier at prisen de har forhandlet seg frem til for de aktuelle lokalene er svært god. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2262 (2020-2021) 
Innlevert: 22.05.2021 
Sendt: 25.05.2021 
Besvart: 01.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål 
Tellef Inge Mørland (A): Vil helseministeren ta initiativ til en gjenåpning av nyfødtposten ved sykehuset i 
Arendal? 
 
Begrunnelse 
I den siste tiden har det vært stor oppmerksomhet rundt fødetilbudet i Kristiansand, der både 
bygningsmessig standard og plassmangel har vært tema. Samtidig har nyfødtposten i Arendal blitt lagt 
ned under den nåværende helseministeren. Dette har bidratt til å øke presset på sykehuset i Kristiansand. 
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Sykehuset i Arendal er videre ett av få store akuttsykehus uten et slikt behandlingstilbud for de aller 
minste. Dette er også med på å svekke beredskapen ved for eksempel ikke-planlagte risikofødsler. For å 
avbøte noe av problemene rundt plassmangel og kapasitetsutfordringer ved sykehuset i Kristiansand, 
fremstår det derfor klokt å starte en prosess med å gjenåpne nyfødtposten i Arendal. Det er også mulig at 
et forsterket fødselstilbud i Arendal kunne bidra til at flere kvinner søker seg dit for å føde, noe som 
ytterligere kan avlaste sykehuset i Kristiansand. 
 
Svar 
Bent Høie: I 2010 publiserte Helsedirektoratet nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i veilederen Et 
trygt fødetilbud. Helseforetakene har lagt direktoratets veileder til grunn for den videre utviklingen av 
fødselsomsorgen, og dette har ført til en mer hensiktsmessig oppgavedeling mellom sykehusene på dette 
området. 
 
I 2015 vedtok styret ved Sørlandet sykehus HF organisatoriske endringer for å redusere risiko for syke 
nyfødte. Endringene innebar at alle definerte risikofødsler skulle foregå på kvinneklinikken ved sykehuset 
i Kristiansand. Dette er i tråd med Helsedirektoratets veileder som anbefaler at alle risikofødende skal 
henvises til en kvinneklinikk. Kvinneklinikker har mer kompetanse og mer ressurser enn avdelinger som 
er definert som fødeavdelinger, slik som avdelingen i Arendal. I tillegg innebar endringene at syke nyfødte 
fra sykehuset i Arendal skulle overføres nyfødtenheten i Kristiansand. Denne beslutningen ble gjort av 
hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet. 
 
De ovennevnte endringene er gjort etter en faglig vurdering og behandling i styret for Sørlandet sykehus 
HF. Det er Sørlandet sykehus HF som har ansvaret for å sikre et forsvarlig tilbud. Det foreligger ikke 
planer om å gjenåpne nyfødtposten ved sykehuset i Arendal. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2201 (2020-2021) 
Innlevert: 12.05.2021 
Sendt: 14.05.2021 
Besvart: 31.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål 
Jorunn Gleditsch Lossius (KrF): Hvordan vil helseministeren sikre et trygt føde- og barseltilbud på 
Sørlandet? 
 
Begrunnelse 
Dagens kvinneklinikk ved Sørlandets sykehus ble bygget på 60-tallet og modernisert i 1989/1990. 
Byggets tilstand er svært dårlig, med både vannlekkasjer og problemer med varmtvann. Det var planlagt 
nye akuttbygg på Sørlandets sykehus til 2 mrd. Kroner. Det påstås i debatten at dette vil ikke Helse sør-øst 
klare. 
I debatten påstås det at akuttmottaket og intensivavdelingen vil kollapse innen 2025, og derfor kuttes 
barne- og kvinneklinikken i vedlikeholdsplanen. Familier i hele landet skal tilbys et godt føde- og 
barseltilbud, og det krever en moderne barselomsorg der også far kan være tilstede. 
 
Svar 
Bent Høie: Jeg viser til spørretimespørsmål fra representanten Kari Henriksen om samme sak som jeg 
besvarte 12. mai 2021. 
 
Sørlandet sykehus har fødeavdelinger i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord. Helseforetaket tar imot om 
lag 2900 fødsler i året. Fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansand, som representanten Henriksen viser 
til i sitt spørsmål, er den klart største og tar imot om lag 1800 fødsler i året. 
 
Helse Sør-Øst opplyser at det er behov for oppgraderinger ved kvinneklinikken i Kristiansand. Det 
utvendige taket på kvinneklinikken er nylig skiftet grunnet et lekkasjeproblem. Det har også nylig vært 
gjennomført utbedringer av avløp. Kvinneklinikken kan ikke tilby enerom til alle barselkvinner og det er 
ikke tilstrekkelig antall familierom i nåværende arealer i Kristiansand til at alle par kan tilbys dette i  
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perioder med høyt belegg. PasOpp-rapport 2018:72 viser at fødekvinner ved kvinneklinikken i 
Kristiansand angir en skår over landsgjennomsnittet på seks av åtte hoveddomener. Sykehuset skårer 
imidlertid lavere når det gjelder barselopphold for den fødende og partner. 
 
Det er rehabiliteringsbehov ved alle de tre sykehusene ved Sørlandet sykehus. Det bygges nå et nybygg for 
psykisk helse i Kristiansand som skal stå klart i 2023. Jeg er i tillegg kjent med at styret i Helse Sør-Øst 
nylig har behandlet en søknad fra Sørlandet sykehus om oppstart av prosjektinnramming for et nytt akutt- 
og intensivbygg. Nytt akutt- og intensivbygg er prioritert som følge av kapasitetsutfordringer. I 2018 ble 
det åpnet et modulbygg for skadepoliklinikk for å avhjelpe belastningen på akuttmottaket. I tillegg ble 
overvåkningsarealet ombygd og modernisert, nødstrøm innlagt og overvåkningsutstyret oppgradert. 
Noen sikringstiltak for mottak av utagerende pasienter ble også innført. Fortsatt er akuttmottaket svært 
trangt, og arbeidsforholdene for ansatte lite ergonomiske. 
 
Med de endringene som nå er gjennomført ivaretas pasientsikkerheten. Det vil imidlertid ikke gå mange 
år før arealet i akuttmottaket igjen er for lite. Dette er bakgrunnen for at akuttbygget gis prioritet. 
 
Når det gjelder stortingsrepresentantens uttalelse om at barne- og kvinneklinikken er fjernet fra 
vedlikeholdsplanen, har jeg fått opplyst at dette ikke stemmer. I mandat for prosjektinnrammingen for 
nytt akutt- og intensivbygg er det stilt krav om at prosjektet skal ha en helhetlig plan for en langsiktig 
utvikling av helseforetaket. Behovene for utvikling av kvinneklinikken og barne- og ungdomsavdeling vil 
dermed settes inn i denne helhetlige planen. 
 
Helse Sør-Øst opplyser at i en mellomfase arbeides det med vedlikeholdsplaner for kvinneklinikken og 
barne- og ungdomsavdelingen. Sørlandet sykehus utarbeider nå en etterbruksplan for utflyttede akutt- og 
intensivarealer i hovedbygget når nytt bygg for somatiske mottaksfunksjoner, intensiv- og 
intermediærbehandling i Kristiansand er ferdigstilt. Helseforetaket peker på at det i arbeidet med 
etterbruksplanen vil vurderes om det er mulig å flytte enkelte funksjoner i kvinneklinikken og barne- og 
ungdomsavdelingen til de tidligere akutt- og intensivarealene. 
 
Det er Helse Sør-Øst som har sørge for-ansvar for befolkningen i Agder og som må vurdere og prioritere 
bygningsmessige utbedringer. Jeg mener at Helse Sør-Øst og Sørlandet sykehus er de nærmeste til å ta 
gode beslutninger om driften av egen virksomhet. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2066 (2020-2021) 
Innlevert: 29.04.2021 
Sendt: 29.04.2021 
Besvart: 06.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål 
Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Hvor mange ansatte i administrasjonen ved Helse Sør-Øst har i dag reelt 
kontorsted i Hamar, Oslo og Skien, og vil statsråden ta ansvar for at en eventuelt ny administrerende 
direktør i Helse Sør-Øst får sitt kontorsted på Hamar? 
 
Begrunnelse 
Da Senterpartiet sist var i regjering, ble det det slått fast at Hamar og Skien skulle være de to 
administrasjonsstedene for Helse Sør-Øst RHF. I St.prp. 44 (2006-2007) ble det slått fast at: 
 
«Sammenslåingen innebærer at det vil bli etablert én ny samlet organisatorisk overbygning til erstatning 
for dagens to RHF-administrasjoner og styrer. Omfanget av arbeidsplasser i Hamar og Skien vil bli 
opprettholdt.» 
 
Oslo ble ikke nevnt som lokasjon i proposisjonen. På tross av dette har hovedtyngden av ledergruppen 
kontorsted på Grev Wedels Plass i Oslo. 
Da nåværende administrativ direktør i Helse Sør-Øst RHF ble ansatt i 2014, ble hun gitt tillatelse til å ha 
kontorsted i Oslo. Vedkommende har nå søkt på en annen stilling. 
 
Svar 
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Bent Høie: Jeg har vært i kontakt med Helse Sør-Øst RHF som opplyser følgende vedrørende spørsmålet 
fra stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum: 
 
"Helse Sør-Øst RHF eier helseforetak fra Sørlandet sykehus HF i sør til Sykehuset Innlandet HF i nord, noe 
som innebærer at regionen har sykehusdrift fra Flekkefjord til Tynset. I tillegg samhandler de med 
avtalespesialister, private leverandører og representanter fra primærhelsetjenesten fra alle disse 
geografiske områdene. Helse Sør-Øst RHF er følgelig opptatt av rekruttering av ansatte fra hele regionen 
og har per i dag kontorplasser i Skien, Tønsberg, Drammen, Skøyen i Oslo (IKT-ansatte som samhandler 
med Sykehuspartner HF) og Grev Wedels plass i Oslo (møtesenter), samt hovedkontor på Hamar. Antall 
ansatte ved de forskjellige lokalisasjonene er pt. som følger: 
 
• Hamar – hovedkontor med 70 ansatte 
 
• Skien – 13 ansatte 
 
• Oslo, Grev Wedels plass – 70 ansatte (herav 10 i konsernrevisjonen). I tillegg er det 6 stillinger som er 
felles for alle de fire regionale helseforetakene som har kontorsted i Oslo. Fire av disse stillingene er 
virksomhetsoverdratt fra Helsedirektoratet som også har kontorsted i Oslo. 
 
• Oslo, Skøyen (IKT) – 17 ansatte (delvis virksomhetsoverdragelse fra Oslo universitetssykehus – ansatte 
som arbeider med klinisk IKT) 
 
• Tønsberg – 9 ansatte 
 
• Drammen – 4 ansatte (virksomhetsoverdragelse fra Sykehuspartner – ansatte som arbeider med 
regional forsyningsløsning) 
 
Når det avholdes møter i regionale fagråd, utvalg, nettverk, møter med tillitsvalgte osv. der 
møtedeltakerne kommer fra ulike sykehus eller virksomheter med lang reisevei til Hamar, legges disse 
møtene i hovedsak til møtelokalene i Oslo etter ønske fra de eksterne deltakerne. Det betyr at det er mer 
møteaktivitet i Oslo. I tillegg til møtelokalene i Oslo er det også etablert faste kontorplasser, men det er 
ingen tvil om at hovedkontoret er på Hamar. Generelt holdes styremøter, ledermøter, allmøter og 
personalsamlinger på Hamar, men nå i pandemien har de fleste møtene vært digitale. Lederne i Helse Sør-
Øst oppfordres til å holde sine interne møter og avdelingsmøter på Hamar." 
 
Som stortingsrepresentanten ser av svaret og vurderingene over, er Helse Sør-Øst RHF tydelige på at 
deres hovedkontor ligger på Hamar. Det er også på Hamar de har sin besøksadresse. Innenfor de 
rammene som er fastsatt er det Helse Sør-Øst RHF som må gjøre de nødvendige vurderingene knyttet til 
hensiktsmessig og rasjonell drift når det gjelder aktivitet på ulike steder. Det er styret i Helse Sør-Øst RHF 
sitt ansvar å rekruttere administrerende direktør og som inngår kontrakt med denne. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2022 (2020-2021) 
Innlevert: 25.04.2021 
Sendt: 26.04.2021 
Besvart: 03.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål 
Tuva Moflag (A): Hvordan fordeles pasienter i Ahus’ opptaksområde etter oppstarten ved Ahus 
Gardermoen/LHL-sykehuset, og på hvilken måte håndteres trygge pasientreiser mellom de ulike 
lokasjonene i en situasjon med høyt smittetrykk i og rundt hovedstaden? 
 
Begrunnelse 
Vi har blitt kontaktet av en pasient som må reise med kollektivtransport fra Øvre Romerike til Ski for å få 
utført ortopedisk behandling. Det uttrykkes bekymring for det høye smittetrykket i hele området, og at  
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man må bruke flere ulike transportmidler for å komme fram til behandlingsstedet. Ifølge 
samarbeidsavtalen mellom LHL og Ahus som ble lansert høsten 2020, skal det etableres flere tilbud ved 
LHL-sykehuset, herunder ortopedisk behandling: https://www.ahus.no/nyheter/klart-for-ahus-
virksomhet-pa-lhl-sykehuset 
 
Svar 
Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet en orientering fra Helse Sør-Øst RHF om de 
forholdene som berøres i dette spørsmålet. Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har i denne 
sammenheng opplyst at de har virksomhet ved blant annet Nordbyhagen i Lørenskog, Ski, Kongsvinger, 
Gardermoen og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling (se nærmere på: 
https://www.ahus.no/om-oss). 
 
Behandlingstilbud som er spesialiserte er ofte fordelt mellom de ulike lokalisasjonene, slik at ett og 
samme tilbud som hovedregel ikke vil være tilgjengelig på mer enn én av virksomhetene/lokalisasjonene. 
Ahus opplyser at når pasienten er blitt henvist for å få utført ortopedisk behandling ved deres virksomhet 
på Ski, så er dette begrunnet med at den aktuelle behandlingen for pasienten utføres der og ikke ved 
Gardermoen. 
 
Når det gjelder den delen av spørsmålet som omhandler trygge pasientreiser, så opplyser Akershus 
universitetssykehus HF at praktiseringen er i tråd med gjeldende regelverk på området. Helse Sør-Øst 
RHF har delegert ansvaret for pasientreiser for pasienter ved Ahus til Oslo universitetssykehus HF. Oslo 
universitetssykehus HF betaler for alle pasientreiser som dekkes av regelverket for innbyggere som Ahus 
har ansvar for. 
 
I utgangspunktet er det pasienten eller pårørende som planlegger reisen til og fra behandling, og som i 
etterkant kan søke om å få dekket reiseutgiftene. Hvis pasienten skulle ha behov for transport på tider 
hvor det ikke er tilgjengelig kollektivtransport, så vil pasienten ha rett til drosjetransport til og fra 
behandling. Pasienter som benytter offentlig transport til og fra behandling, må følge de gjeldende 
smittevernsreglene for slik transport. 
 
Enkelte pasienter har behov for særskilt transport av medisinske grunner, for eksempel ved 
bevegelseshemning, svekkede kognitive ferdigheter eller fordi man er under en pågående behandling som 
nødvendiggjør slik tilrettelegging. Det blir i disse tilfellene rekvirert egnet transport til vedkommende fra 
helseforetaket. For dette transporttilbudet er det selvfølgelig også iverksatt nødvendige tiltak for å ivareta 
smittevernhensyn. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1970 (2020-2021) 
Innlevert: 20.04.2021 
Sendt: 20.04.2021 
Besvart: 27.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål 
Nicholas Wilkinson (SV): Fra 2015 kan det offentlige helse-Norge omskjære guttebarn. Hvor mange 
guttebarn har blitt omskåret i Norge etter 2015? 
 
Begrunnelse 
Jeg vil gjerne ha statistisk per år, og hvis det er større tall, jeg vil gjerne ha statistikken per helseregion. 
Vanligvis er omskjæring av guttebarn seremonielt, men det kan skje for medisinske grupper. Hvis det er 
mulig vil jeg gjerne ha disse talene hver for seg. 
 
Svar 
Bent Høie: Jeg vil her vise til mitt svar 28. september 2020 på spørsmål 2712 fra stortingsrepresentant 
Jenny Klinge om antall rituelle omskjæringer som er foretatt årlig 2015-2020. Av hensyn til situasjonen i 
de regionale helseforetakene i forbindelse med pandemien, har jeg ikke bedt de regionale helseforetakene 
om nye tall. I mitt svar av 28. september 2020 framgår det følgende: 
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Tilbakemeldingen fra de regionale helseforetakene i september 2020 viser at det i perioden 2015 og fram 
til september 2020 ble utført 613 rituelle omskjæringer av gutter. Samlet har de regionale 
helseforetakene rapportert følgende årlige antall rituelle omskjæringer fra 2015 og fram til 2020: 2015: 
113 omskjæringer, 2016: 129 omskjæringer, 2017: 134 omskjæringer, 2018: 107 omskjæringer, 2019: 92 
omskjæringer og hittil i 2020: 38 omskjæringer. Helse Sør-Øst RHF har i sin tilbakemelding lagt til grunn 
et gjennomsnitt på 71 rituelle omskjæringer i helseregionen per år fram til august 2020. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1944 (2020-2021) 
Innlevert: 16.04.2021 
Sendt: 19.04.2021 
Besvart: 29.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål 
Morten Stordalen (FrP): Kan statsråden bekrefte at regjeringen i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett for 2021, vil sikre at tilskuddet for å sikre det psykiske helsetilbudet for synshemmede 
på Gaustad sykehus legges inn med helårsvirkning i tråd med flertallets presisering om dette ved 
behandlingen av statsbudsjettet for 2021 og at tilbudet til synshemmede gjøres permanent? 
 
Begrunnelse 
Spørsmålsstiller har blitt gjort oppmerksom på at det er usikkerhet og bekymringer knyttet til det tilbudet 
Gaustad nå holder på å starte, hvor man frykter etableringen av et slikt tilbud kan bli stoppet igjen som 
følge av usikkerhet rundt hva som skjer i 2022. Gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2021 og 
forhandlingene mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene, ble det vist til behandlingen av revidert 
nasjonalbudsjett for 2020, hvor de samme partiene ble enige om å bevilge et tilskudd på 2,5 mill. kroner 
for å bedre det psykiske helsetilbudet for synshemmede på Gaustad sykehus. Flertallet viste til at 2,5 mill. 
kroner er videreført også i budsjettet for 2021, men at dette kun er en engangsbevilgning. 
Det ble i den forbindelse bedt om at regjeringen kommer tilbake til dette i revidert nasjonalbudsjett for 
2021, for å sikre at tilskuddet for å sikre det psykiske helsetilbudet for synshemmede på Gaustad sykehus 
legges inn med helårsvirkning. Spørsmålsstiller mener dette er viktig å fastslå, særlig når det er knyttet 
usikkerhet til hvorvidt tilbudet vil fortsette eller ikke. Dette tilbudet må videreføres årlig. 
 
Svar 
Bent Høie: Et eget psykisk helsetilbud til synshemmede er et viktig tiltak som departementet har fulgt opp 
overfor Helse Sør-Øst RHF, og også har hatt kontakt med Norges Blindeforbund om. 
 
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) ved Oslo universitetssykehus HF skal 
etablere et eget tilbud til synshemmede innen psykisk helsevern, på linje med det hørselshemmede har. 
 
Helse Sør-Øst RHF søkte 16. desember 2020 Helsedirektoratet om endring av innhold og navn på Nasjonal 
behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, og søknaden er til behandling i Helsedirektoratet. 
 
Det vil ikke være nødvendig på nytt å behandle saken i revidert nasjonalbudsjett. 
 
Helse Sør-Øst RHF opplyser at de har disponert 2,5 millioner kroner av basisrammen i 2021 til formålet, jf. 
styresak 126-2020 i Helse Sør-Øst RHF. Midlene videreføres til Oslo universitetssykehus HF gjennom eget 
tildelingsbrev. 
 
Helse Sør- Øst RHF har også informert departementet om at Oslo universitetssykehus HF i de siste 
månedene har arbeidet med å etablere et psykisk helsetilbud til voksne med synshemming. Det er ansatt 
personell til etableringen av tilbudet, og oppstart planlegges til 1. mai 2021. 
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Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1872 (2020-2021) 
Innlevert: 09.04.2021 
Sendt: 09.04.2021 
Besvart: 21.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål 
Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Vil statsråden bidra til å finne en løsning som sikrer et fortsatt tilbud med 
øyelege i Nord-Østerdalen? 
 
 
Begrunnelse 
Mange i Nord-Østerdalen er uroet for å miste tilgangen til øyelege i sin region. Øyelegen som så langt har 
drevet klinikk på Tynset, er i ferd med å avslutte sin praksis. Dersom det ikke etablerers nytt tilbud, vil 
flere pasienter i Nord-Østerdalen måtte reise seks-syv timer til og fra nærmeste øyelege. 
Antall henvisninger fra fastleger og optikere i regionen øker i likhet med antallet pasienter på ventelister 
til Sykehus Innlandet sin øyeavdeling. Den voksende ventelisten har hverken øyeavdelingene ved Sykehus 
Innlandet eller avtalespesialistene i Innlandet per nå kapasitet til å håndtere. 
For å sikre et godt tilbud til innbyggerne i Nord-Østerdalen og å avhjelpe de voksende ventelistene i 
Innlandet, har øyeavdelingen i Sykehuset Innlandet søkt om å opprette en øyepoliklinikk på Tynset 
sykehus. Dette vil kreve en samlet investering på om lag 7,5 millioner kroner. Driftskostnadene er ikke 
forventet å være høyere enn driftsinntektene. Gjennom tilpasning av turnusordninger ønsker sykehuset å 
bidra til å rekruttere øyelege og derigjennom skape en god løsning på utfordringen man nå står i. 
 
Svar 
Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at det har vært avtalespesialist i øyesykdommer på 
Tynset siden 1980. Hjemmelen er nå ledig og har vært kunngjort av Helse Sør-Øst RHF gjentatte ganger i 
2020 og 2021. Det har imidlertid ikke vært søkere til hjemmelen. 
 
Helse Sør-Øst RHF har videre opplyst at Sykehuset Innlandet HF nå undersøker mulige løsninger for å 
opprettholde et tilbud om spesialisthelsetjenester for øyepasienter i Fjellregionen. Et alternativ som 
vurderes er å opprette en satellitt av Sykehuset Innlandets øyeavdeling på Tynset. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren 
Dokument nr. 15:1855 (2020-2021) 
Innlevert: 08.04.2021 
Sendt: 09.04.2021 
Besvart: 15.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål 
Siv Mossleth (Sp): Det offentlige er en viktig innkjøper av transporttjenester og er dermed med å setter en 
standard for hvilken kvalitet vi kan forvente oss av transporttjenestene. Vi er kjent med at i anbud fra 
Helse Sør-Øst er kvalitet og gjennomføringsevne vektet med 0 % i anbudsdokumentene. Samtidig er pris 
vektet med 90 %. 
Mener statsråden at en slik prioritering av kvalitet av det offentlige transporttilbudet bidrar til et trygt og 
godt drosjetilbud i Norge? 
 
Begrunnelse 
Drosje er en svært viktig del av kollektivtilbudet i Norge. Og drosjen er tilstede i livets mest sårbare 
situasjoner, det er barn som kjøres til og fra skolen og pasienter som bringer til og fra sykehus. 
 
Svar 
Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF har orientert om at det er Sykehusinnkjøp HF som gjennomfører 
anskaffelser av pasienttransport for helseforetakene i deres regionen. Sykehusinnkjøp HF har høy 
kompetanse på anskaffelser, og har etter hvert også fått lang erfaring i å bidra ved anskaffelser av 
pasienttransport. Alle anskaffelser gjennomføres dermed med strenge krav til kvalitet og 
gjennomføringsevne, og likt for alle. 



 

 Side 20 av 22 

I de fleste anskaffelsene vurderes de aktuelle tilbyderne i to trinn. I første trinn av anskaffelser av 
pasienttransport, må alle tilbydere oppfylle en rekke obligatoriske kvalitetskrav for å bli kvalifisert til å 
delta i konkurransen. Disse kravene skal sikre at alle som deltar kan levere en tjeneste med god 
gjennomføringsevne og kvalitet for brukerne. 
 
Det stilles videre strenge krav til responstid og kapasitet, og det er krav om å kunne gi bistand til pasienter 
med særlige behov. Til kjøretøyet stilles det også strenge krav til miljø og utslipp. Dersom 
transportselskapene ikke oppfyller disse obligatoriske kravene, er de ikke kvalifisert til å delta i 
konkurransen. Dermed oppfyller alle som får delta i anskaffelsen allerede strenge kvalitetskrav. 
 
I andre trinn, når konkurransen gjennomføres, vurderes tilbyderne ut fra noen ytterligere 
tildelingskriterier. Ettersom kvaliteten på tjenesten allerede er godt sikret gjennom de obligatoriske 
kravene i første trinn, konkurrerer de hovedsakelig på pris når konkurransen gjennomføres i andre trinn, 
og eventuelt opp mot tilleggskriterier. Ved noen tilfeller kan pris vektes 90 prosent og ytterligere 
kvalitetskrav 10 prosent når tildelingskriteriene vurderes i konkurransen på andre trinn. Denne måten å 
gjennomføre anskaffelsene på, altså over to trinn, bidrar dermed til å ivareta hensynet til både kvalitet og 
pris. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1783 (2020-2021) 
Innlevert: 25.03.2021 
Sendt: 26.03.2021 
Besvart: 09.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål 
Ingvild Kjerkol (A): Planlegges det for tiden i noen av landets helseforetak å omdefinere hva en 
intensivseng/intensivplass er, som også medfører en endring i kravene som stilles til personell knyttet til 
hver intensivseng/intensivplass? 
 
Bent Høie (H) 
Svar 
Bent Høie: Etter at svaret ble oversendt Stortinget 9.april, har jeg mottatt ny informasjon fra de regionale 
helseforetakene. Nedenfor følger revidert svar hvor ny informasjon vedrørende prosess og framdrift for 
det videre arbeidet med tydeliggjøring av definisjoner innen intensivmedisin. 
 
I 2019 utarbeidet en interregional arbeidsgruppe rapporten «Regional intensivutredning: Status, 
utfordringsbilde og fremtidsperspektiv». Arbeidet ble gjort på oppdrag fra de fagdirektørene i de 
regionale helseforetakene, som vedtok mandat for arbeidet i oktober 2018. 
 
I oppdragsdokumentet for 2021 fikk de regionale helseforetakene blant annet i oppdrag å utrede det 
fremtidige behovet for intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten. Utredningen skal omfatte organisering, 
sammensetning av kompetanse, utforming og utstyrsnivå. Variasjoner i behov ved intensivenheter skal 
ivaretas i utredningen. Rapporten fra 2019 vil gi nyttig bakgrunnsinformasjon. 
 
De regionale helseforetakene melder om at arbeidet krever nasjonal koordinering, som å tydeliggjøre 
definisjoner og vurdere formalisering av kompetanseområde i intensivmedisin. Dette inkluderer en felles 
forståelse av de grunnleggende begrepene intermediærseng, intermediæravdeling, intensivpasient, 
intensivseng, intensivavdeling, nivåinndeling av intensivavdelinger og hvordan intensivkapasitet skal 
beregnes (sammenligningsgrunnlag). 
 
Primært var det planlagt å opprette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skulle legge frem en felles 
forståelse av begrepene nevnt ovenfor. De regionale helseforetakene gjennomførte et dialogmøte med 
fagpersoner innen intensivmedisin 22. mars 2021, og har mottatt ulike innspill i etterkant. På bakgrunn av 
dette er det konkludert med at det heller er ønskelig å organisere en bred og involverende prosess innen 
rammen av et større prosjekt. 
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Intensivavdelingene spesielt rundt hovedstadsområdet er i en presset situasjon for tiden, og arbeidet blir 
derfor utsatt til belastningen er redusert og det er mulig å legge opp til fysiske møter. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1700 (2020-2021) 
Innlevert: 18.03.2021 
Sendt: 19.03.2021 
Besvart: 07.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål 
Sylvi Listhaug (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvordan forskrift om «barns opphold i helseinstitusjon» 
har blitt implementert og blir fulgt opp? 
 
Begrunnelse 
Barns møte med helsevesenet kan være avgjørende for hvordan deres forhold og tillitt til disse 
institusjonene utvikler seg senere i livet. Spørsmålsstiller har fått henvendelser fra pårørende som er 
sterkt bekymret for at barn og deres familier ikke møtes som de skal i møte med helsevesenet. 
De pårørende peker på at dette er problemer som strekker seg over flere år, og ikke isolerer seg til den 
pågående pandemien. Det er svært bekymringsfullt. Det er 20 år siden forskriften «barns opphold i 
helseinstitusjon» ble iverksatt, og spørsmålsstiller har fått henvendelser om episoder rundt om i hele 
landet, som kan peke mot at forskriften på langt nær er implementert i alle ledd av helsetjenesten. 
De pårørende spørsmålsstiller har vært i kontakt med, har pekt på ulike forhold. Blant annet at det er liten 
tilrettelegging for barn i en oppvåkningssituasjon etter operasjon/narkose. At det er lite informasjon om 
hvilke rettigheter man har ved reise til og fra, permisjon og bytte av foresatte, at foreldrene ikke har 
tilgang på eget oppholdsrom ved flere HF, eller at barneavdelinger ikke er innredet som barnerom, når 
helseforetak bruker et bygg midlertidig over flere år. 
 
Det er derfor viktig at statsråden redegjør for hvordan det har blitt jobbet med å implementere 
forskriften, og hvordan dette følges opp i alle ledd av helsetjenesten. Slik at det sikres at barn og deres 
familier får gode opplevelser i møte med helsevesenet. Det ville vært bekymringsfullt om en over tjue år 
gammel forskrift ikke følges som den skal. 
 
Svar 
Bent Høie: Det er de enkelte helseforetak som har ansvaret for å følge opp forskriften om barns opphold 
på helseinstitusjon. Jeg har derfor bedt om en redegjørelse fra de regionale helseforetakene om hvordan 
forskriften følges opp. 
 
Helse Nord beskriver at forskriften er godt kjent og implementert i daglig drift, og at den gjøres kjent for 
foreldre og barn gjennom sykehusets nettside og informasjonsmateriell. 
 
I alle sykehusene er det tilrettelagt for barn med lekearealer. Barna kan ha besøk, og det praktiseres ikke 
faste besøkstider. En forelder kan overnatte ved behov, begge kan være hos barnet ved alvorlig sykdom. 
Det er imidlertid ikke egne foreldrerom alle steder. Barna skjermes fra andre pasienter ved oppvåkning 
etter operasjon. Det tilstrebes størst mulig kontinuitet når det gjelder personale. 
 
Når det gjelder reise- og oppholdsutgifter følges pasientreiseforskriften. Det gjøres imidlertid individuelle 
vurderinger, og ved behov kan helseforetakene dekke utgifter som ikke dekkes av pasientreiser. 
 
Helse Midt-Norge oppgir at helseforetakene gir inntrykk av at forskriften blir godt fulgt opp. Det er 
dedikerte ansatte som er opptatt av barnets beste. De er opptatt av at god ivaretakelse av foreldre fører til 
at barnet har en god opplevelse med sykehusoppholdet. De fysiske rammene for god tilrettelegging kan 
variere noe, men er stort sett tilpasset uansett alder på bygningsmassen. De større avdelingene har egne 
foreldrerom, i de mindre er det laget lokale løsninger. 
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Helse Vest angir at helseforetakene har stor oppmerksomhet på ivaretakelse av barn og deres rettigheter 
under sykehusopphold. Det er noen steder utfordringer knyttet til lokaler og til å kunne ivareta alle barn 
og unge i egne enheter. Samtidig har alle helseforetakene større utbyggingsprosjekter som vil forbedre 
dette. 
 
Helse Sør-Øst sier at forskriften er godt kjent, implementert og som hovedregel fulgt opp. Det rapporteres 
om god tilrettelegging, skjerming, og informasjon om rettigheter. Barne- og ungdomsavdelingene 
rapporterer at forskriften i hovedsak følges opp med tanke på organisering, arealplanlegging, innredning, 
utsmykning og tilrettelegging for aktivitet og foreldrekontakt. Det vises også til areal hvor pårørende kan 
oppholde seg, og overnattingsrom i tilfeller hvor pårørende ikke sover på pasientens rom. 
 
Min vurdering er at helseforetakene har stor oppmerksomhet om forskriften og oppfølgingen av denne. 
Hovedinntrykket er at barn, unge og deres familier får et godt tilbud under sykehusoppholdet. 
Utfordringen ligger først og fremst i å ha egnede lokaler, spesielt for foreldre. Imidlertid har nye 
sykehusbygg i stor grad prioritert fasiliteter for barn og unge, det samme gjelder bygg som er under 
bygging eller planlegging. I tillegg har, eller planlegger, flere helseforetak etablering av hjemmesykehus så 
barn kan unngå unødvendige sykehusopphold. 
 
 
Link til regjeringens side – spørsmål til skriftlig besvarelse:  
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-
svar/?tab=Answerer&mid=HHD&page=1#list  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Vedlegg til punkt 7 - Besvarelse fra Sykehuspartner HF 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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