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1. Ny framskrivingsmodell innen psykisk helsevern 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har lagt til grunn at planlegging og dimensjonering av 
tjenestetilbudet skal gjøres med støtte i felles framskrivninger av befolkningens behov. 
 
Helse Sør-Øst RHF fikk i Oppdragsdokument 2019 – tilleggsdokument etter Stortingets 
behandling av Prop. 114 S (2018-2019), i oppdrag å lede arbeidet med å videreutvikle 
framskrivningsmodellen innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.   
 
En interregional arbeidsgruppe bestående av medarbeidere fra de regionale 
helseforetakene, helseforetak, representanter for brukere og tillitsvalgte, KS og Sykehusbygg 
HF har utarbeidet en ny modell for framskriving av psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Helsedirektoratet har hatt observatørstatus i arbeidet. 
 
Modellen legger til grunn aktivitetstall fra Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt 
pasient- og brukerregister (KPR). For å fange opp behov for helsetjenester, er det tatt 
utgangspunkt i forbruksanalyser av nasjonale data, samt estimater for framtidig forekomst 
av psykiske lidelser i Norge fra Global Burden of Disease (GBD) prosjektet (Institute for 
Health Metrics and Evaluation). Estimert forekomst av sykdom i befolkningen blir 
sammenholdt med aktivitetsdata (NPR og KPR) for å vurdere om det er pasientgrupper 
helsetjenesten trenger å videreutvikle tilbud til i årene frem mot 2040. 
Framskrivningsmodellens trinn og komponenter er vist i figuren under:  
  

 

Figur 1 Modell for framskrivning av aktivitetsbehov for psykisk helsevern og TSB 
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I modellen gjøres det trinnvise beregninger med utgangspunktet i dagens aktivitet. Det 
korrigeres for endringsbehov og variasjon i døgnbehandling i dagens tjenestetilbud, før den 
demografiske utviklingen framskrives. Det er stor variasjon i bruk av døgnbehandling 
mellom helseforetakene, og modellen reduserer derfor variasjon i bruk av døgnbehandling. 
Resultatet justeres deretter basert på forventninger til endringer i pasientbehandling, nye 
oppgaver og bruk av ny teknologi.  
 
For liggedøgn fremskriver modellen en moderat reduksjon i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling frem mot 2049, uendret nivå for psykisk helsevern for voksne og en vekst i 
antall liggedøgn i psykisk helsevern for barn og unge.  
 

 
 
For poliklinisk aktivitet fremskriver modellen en klar økning for alle tjenesteområder fram 
mot 2040, med en særlig vekst i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
 

 
 
Modellen blir brukt til framskrivninger som legges til grunn i sykehusenes arbeid med å 
dimensjonere og organisere tjenstenestilbudet i de lokale utviklingsplanene, jf. styresak 
043-2021. Modellen vil videre bli benyttet i arbeidet med å oppdatere regional 
utviklingsplan for Helse Sør-Øst, jf. styresak 085-2021.  
 
Det er etablert en interregional faggruppe som skal forvalte modellen og det er lagt opp til at 
modellen skal evalueres årlig. Det er etablert et fagnettverk for framskrivninger bestående 
av representanter fra alle de regionale helseforetakene, brukerrepresentanter, tillitsvalgte, 
KS, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.  
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2. Tilsyn med ambulanseflytjenesten 
 
De regionale helseforetakene har «sørge for»-ansvaret for ambulanseflytjenesten i Norge. 
De regionale helseforetakene eier og finansierer ambulanseflytjenesten gjennom det 
felleseide helseforetaket Luftambulansetjenesten HF.  

 
Statens helsetilsyn har ført tilsyn med om befolkningen i Nord-Norge får forsvarlige og 
koordinerte ambulanseflytjenester i situasjoner med behov for øyeblikkelig hjelp. 
Helsetilsynet har også vurdert ambulanseflytjenesten i perioden rundt bytte av operatør for 
ambulansefly våren og sommeren 2019. Rapporten Tilsyn med ambulanseflytjenesten – 
Undersøkelse av om befolkningen i Nord-Norge får forsvarlige ambulanseflytjenester 
(saksnummer 2020/545) ble oversendt de regionale helseforetakene 14. juni 2021.  

 
Helsetilsynet har funnet at pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp har fått forsinket 
transport til forsvarlig behandlingssted, og at forhold innenfor tjenestens kontroll har 
bidratt til forsinkelsene. Tilsynet konkluderer med at de regionale helseforetakene ikke har 
sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige, 
koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester.  

 
Tilsynet vurderer at praksis med rekvirering og igangsetting av oppdrag samlet sett er 
uhensiktsmessig tidkrevende og ikke i tilstrekkelig grad tilpasset og tilrettelagt for å ivareta 
behovene til pasienter på en forsvarlig måte.  

 
Tilsynet vurdere at de regionale helseforetakene ikke har oppfylt sitt ansvar for 
tilrettelegging og styring av ambulanseflytjenestens aktiviteter. Svikten gjelder plikten til å 
planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere ambulanseflytjenesten.  

 
Tilsynet har avgrenset tilsynet til Nord-Norge og det er pekt på avvik som spesifikt er 
knyttet til Helse Nord. Samtidig har de regionale helseforetakene et felles ansvar og eierskap 
til ambulanseflytjenesten. 

 
En av de grunnleggende utfordringene innen dette tjensteområdet knytter seg til hvordan 
kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten skal 
etterleves. Ambulanseflytjenesten hviler på et tett samarbeid mellom en rekke ulike aktører, 
herunder operatøren av flyet, medisinsk personell i flyet som er tilknyttet et helseforetak, 
akuttmedisinske kommunikasjonssentraler, prehospitale tjenester, 
flykoordineringssentralen i Tromsø (som er en del av Luftambulansetjenesten HF) og den 
medisinske koordineringen av ambulanseflyene.  

 
De regionale helseforetakene har, under ledelse av Helse Nord RHF, samarbeidet om å 
gjennomgå tilsynsrapporten. Det er laget en plan for oppfølging av rapporten og det er 
påbegynt et interregionalt prosjekt for å identifisere forbedringer og tiltak knyttet til 
medisinsk koordinering av ambulansefly. Prosjektet skal videre foreslå et system for 
kvalitetssikring og integrert avvikshåndtering i ambulanseflytjenesten som sikrer 
erfaringsoverføring gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid. 
 
  



 

 Side 5 av 10 

 

3. 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 

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 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvikle nye 
indikatorer i 
Sykehuspartner HFs 
virksomhetsrapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Sak og dato Oppfølging Tiltak Status 

063-2021 

Virksomhetsrapport per 
april 2021 

17. juni 2021 

Det må fortsatt være særlig 
oppmerksomhet på 
psykisk helsevern og særlig 
for tilbudet til barn og 
unge.  

 Under oppfølging 

064-2021 

Virksomhetsrapport for 
første tertial 2021 

17. juni 2021 

Styret ba om at det i senere 
risikovurderinger også blir 
kommentert om 
risikovurderinger fra 
helseforetakene avviker 
vesentlig fra den 
risikovurderingen som 
RHF-styret får presentert. 

Utviklingen i bruk av 
videokonsultasjoner må 
følges og forsknings-
prosjekter som kan 
dokumentere virkningen 
av bruken av dette 
verktøyet må prioriteres. 
Styret understreket at 
kvaliteten i behandlingen 
er viktig.  

Følges opp gjennom 
virksomhetsrapport 
for 2. tertial 2021 

Under oppfølging 

065-2021 

Tertialrapport 1 2021 
for regionale 
byggeprosjekter 

17. juni 2021 

Styret viste til at risikoen 
for manglende 
måloppnåelse for 
gevinstrealisering i 
organisasjonsutviklingspro
sjektene er minst like stor 
som risikoen i 
byggeprosjektene. Det er 
viktig at organisasjons-
utviklingen følges opp på 
en god måte. 

 Status 
gevinstrealisering 
rapporteres 
tertialvis, fra og 
med 
virksomhetsrapport
en per 1. tertial 
2021 

066-2021 

Økonomisk langtidsplan 
2022–2025 

17. juni 2021 

Arbeidet med 
gevinstrealiseringen i de 
planlagte investerings-
prosjektene må følges opp. 

Vedtaksforslagets punkt 8 
tas ut. Saken fremlegges for 
styret på et senere 
tidspunkt. 

 Status 
gevinstrealisering 
rapporteres 
tertialvis, fra og 
med 
virksomhetsrapport
en per 1. tertial 
2021 
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069-2021  

Samlokalisering av deler 
av Oslo universitets-
sykehus HFs virksomhet 
med Universitetet i Oslo 
i Livsvitenskapsbygget 

17. juni 2021 

Styret peker på at det har 
vært stor interesse for 
prosjektet i Oslo 
universitetssykehus HF. 
Styret legger vekt på at 
man får fremskyndet en 
samling av laboratorie-
funksjonene og styret 
legger vekt på at en slik 
løsning vil redusere 
investeringsbehovet i fase 
2 av videreutviklingen av 
Oslo universitetssykehus 
HF. Styret merker seg at en 
samlokalisering kan gi et 
godt samarbeid når det 
gjelder forskningsaktivitet 
mellom Oslo 
universitetssykehus HF og 
Universitetet i Oslo. Styret 
merker seg at det er en del 
uklarheter rundt 
økonomiske forhold og at 
styret forutsetter at man 
her finner rimelige 
løsninger. Disse forhold ble 
også presisert i vedtaket.   

 

 

Under oppfølging 

Forutsetninger for 
den 
kostnadsdekkende 
husleien behandlet i 
ekstraordinært 
styremøte 7. 
september 2021, jf. 
styresak 099-2021.  

070-2021 

Forskning og innovasjon 
til pasientens beste – 
rapport fra 
spesialisthelsetjenesten 
2020 

17. juni 2021 

Styret ba administrerende 
direktør ta opp med de 
øvrige RHF-ene hvordan 
medvirkning fra de 
konserntillitsvalgte kan 
ivaretas. 

For senere rapporter vil 
det også være interessant å 
få presentert noen 
internasjonale 
sammenligninger. 

 Under oppfølging 

071-2021  

Beslutningsforum for 
nye metoder – 
årsoppsummering 2020 

17. juni 2021 

Styret ba om at relevante 
problemstillinger knyttet 
til prinsipielle og 
overordnede spørsmål tas 
opp med styret og at 
evalueringer av systemet 
blir tatt opp i styret. 

 Under oppfølging 

072-2021  

Sykehuspartner HF – 
finansieringsfullmakt 
for videreføring av 
Windows 10 – fase 2 

17. juni 2021 

Styret ba om en orientering 
om hvordan fremtidige 
systemoppgraderinger vil 
bli håndtert innen plan for 
fase 3 legges frem.  

 Under oppfølging 
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078-2021 

Virksomhetsrapport per 
mai 2021 

1. juli 2021 

Styret ba om å få 
presentert evalueringen av 
Sykehuspartner HFs 
håndtering av utfordringer 
i pandemiperioden og viste 
til at det fremover må være 
særlig oppmerksomhet på 
uønskede hendelser i 
driften. 

 Under oppfølging 

079-2021  

Fordeling av 
bevilgninger i revidert 
nasjonalbudsjett 2021 
og gjenstående tilskudd 
til smittevern- og 
beredskapstiltak ved 
koronapandemien i 
2021 

1. juli 2021 

Styret ber om at 
administrasjonen følger 
nøye med på den videre 
utviklingen av pandemien 
og informerer Helse- og 
omsorgsdepartementet om 
eventuelle inntektsavvik og 
uforutsette utgiftsøkninger 
i helseforetakene i annet 
halvår 2021 som følge av 
dette. 

 Under oppfølging 

Følges opp i 
oppfølgingsmøter 
med helseforetak og 
Helse- og 
omsorgsdeparteme
ntet utover høsten 
2021 

084-2021  

Regional delstrategi for 
utdanning og 
kompetanseutvikling 

19. august 2021 

Styret mener det er viktig 
at delstrategien følges opp 
med konkrete krav i 
oppdrag og bestilling til 
helseforetakene.  

Styret ba om at en sak om 
oppfølging av delstrategi 
for utdanning og 
kompetanseutvikling 
legges frem for styret 
høsten 2022, hvor det gis 
en status for tiltak og 
aktiviteter.  

 Følges opp i 
arbeidet med 
oppdrag og 
bestilling 2022.  

 

Lagt til i årsplan for 
styresaker 

085-2021 

Plan for oppdatering av 
regional utviklingsplan 
for Helse Sør-Øst 2035 

19. august 2021 

Styret ber om at det ved 
behandling av den 
regionale utviklingsplanen 
legges frem en status for 
arbeidet med de fem 
innsatsområdene.  

Styret ber om at planen 
adresserer tjenestetilbudet 
til sårbare grupper og 
etniske minoriteter.  

 Lagt til i årsplan for 
styresaker 

086-2021 

Status og rapportering for 
regional IKT-
prosjektportefølje per 
første tertial 2021 

19. august 2021 

Styret ber administrerende 
direktør komme tilbake til 
styret med en sak om 
prioritering av prosjekter i 
den regionale porteføljen.  

 Kommer som 
temasak i februar 
2022 
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102-2021 

Virksomhetsrapport per 
august 2021 

23. september 2021 

Styret ba administrasjonen 
komme tilbake i neste 
ordinære rapportering 
med en redegjørelse om 
utviklingen i investeringer 
i Sykehuspartner HF, som 
også belyser de 
bakenforliggende årsakene 
til eventuelle manglende 
leveranser. 

 Under oppfølging 

104-2021 

Status for arbeidet med 
informasjonssikkerhet 
og regional 
handlingsplan for 
informasjonssikkerhet 

23. september 2021 

Styret viste til at det er 
viktig å se på hele 
verdikjeden i arbeidet med 
informasjonssikkerhet, 
herunder oppfølging av 
underleverandører. 

Styret ba om å holdes 
orientert om hvordan de 
administrerende 
direktørene i 
helseforetakene 
organiserer arbeidet med 
informasjonssikkerhet og 
om planene for å utvikle en 
felles sikkerhetskultur i 
regionen. 

Tilbakemeldinger 
innhentes i 
oppfølgingsmøter 
med HF-ene. 
 
Tilbakemelding til 
styret HSØ i 
forbindelse med 
statusrapportering 
på 
informasjonssikkerh
etsområdet i april 
2022 og oktober 
2022. 

 

Under oppfølging 

 

Tatt inn i årsplan 
for styresaker i 
2022.  

105-2021 

Mandat for konseptfase i 
arbeidet med 
videreutvikling av 
Sykehuset Innlandet HF 

23. september 2021 

Styret vektlegger at det i 
konseptfasen skal utredes 
et realistisk null-pluss 
alternativ som legger til 
rette for å belyse 
hovedalternativet på en 
god måte. 
Sammenlikningen av 
alternativene, inklusive 
null-pluss alternativet, skal 
gi grunnlag for prosjektets 
anbefaling om hvilket 
alternativ som videreføres 
til konseptfasens del 2. 
Beslutningen fattes av 
styret i Helse Sør-Øst RHF.  

Styret viste til mandatets 
kapittel 4.1 Hovedprogram 
og konseptuelle løsninger, 
og ba om at punkt f) i 
beskrivelsen av null-pluss 
alternativet endres til: 
Styringsgruppen vurderer 
eventuelle tilpasninger som 
er nødvendig for å 
opprettholde og 
videreutvikle et faglig 
forsvarlig tilbud, etter 
innspill fra Sykehuset 
Innlandet HF.   

 Mandat er 
ferdigstilt 
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Styret ba administrasjonen 
se på sammensetningen av 
styringsgruppen, men 
pekte på at gruppen ikke 
bør bli større.  

Styret ba administrasjonen 
vurdere hvordan 
prosjektet best kan 
kvalitetssikres gjennom 
prosjektets ulike faser. 

 
 

4. 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 Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2993 (2020-2021) 
Innlevert: 23.09.2021 
Sendt: 23.09.2021 
Besvart: 06.10.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Spørsmål 
Bjørnar Moxnes (R): Ber statsråden gi en oversikt over antall døgnplasser innen psykisk helsevern og 
hvordan utviklingen i antall plasser har vært årlig fra 2000 til 2021, ber også om en oversikt over 
døgnplasser fordelt på geografi og alder (barn og unge/voksne)? 
 
Svar 
Bent Høie: Svaret i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil] 
 
 
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  

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2020-2021/dok15-202021-2993-vedlegg.pdf
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/?tab=Answerer&mid=HHD&page=1#list
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/?tab=Answerer&mid=HHD&page=1#list
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