
1 

 
 

 
 

Årlig melding 

fra Helse Øst RHF 
til Helse- og omsorgsdepartementet  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Hamar 15. februar 2005 
 



2 

SAMMENDRAG OG HOVEDPUNKTER 
 

1.1 Rapport 2004  

 
Helse Øst`s mål og prioriteringer for 2004 var bygd på de rammer som følger av 
statsbudsjettet samt departementets styringsdokument for 2004. 
 
Siden starten har Helse Øst vært i kontinuerlig prosess og utvikling for å oppfylle 
befolkningens behov for helsetjenester, i lys av helsereformens intensjoner, politiske 
styringsbudskap og gitte rammebetingelser.  
 
Gjennom de tre årene som er gått siden helsereformen har Helse Øst hatt forskjellig 
hovedfokus for å oppfylle de mål som er satt, og løse de oppgaver som er gitt fra eier:  
 
Helse-
refor-
men 

Hovedfokus 
og hoved-
aktiviteter 

Strategiske dokumenter og 
aktiviteter 

Styring Nye  
aktiviteter 

2002 Struktur 
Balansekrav 

Etablering av visjon og 
suksesskriterier, 
4 fagprosjekter, 3 geografiske 
strukturprosjekter IKT-strategi 
Innkjøpsstrategi 

Driftsavtaler 
Kvalitets- og 
aktivitets-
rapport 

Helsereformen 
Gjennomføring av 
alle omstillings-
aktiviteter parallelt 
med god drift. 

2003 Funksjons- 
og oppgave-
fordeling 

23 ulike prosjekter  
Strategisk fokus 
Kvalitetsstrategi 
Kommunikasjonsplattform 
Samlet plan for større 
byggeprosjekter 
Etablering av bestillerenhet 

Driftsavtaler 
Kvalitets- og 
aktivitets-
rapport 

Pasienttransport 
Behandlings-
hjelpemidler  
Opptrenings-
institusjoner  
 

2004 Prioritering 
Samhandling 

Revidert IKT-strategi 
Strategi – private aktører 
Kvalitetsstrategi 
Samhandlingsvedtak og avtaler 
Omorganisering av fødselsomsorgen 
Etablering av nye opptaksområder 

Driftsavtaler 
Kvalitets- og 
aktivitets-
rapport 

Endring i Lov om 
pasientrettigheter 
Opptrenings-
institusjoner 
Rus 

2005 God 
virksomhets- 
styring 
Åpenhets-
kultur 

Organisering av internrevisjon 
Klargjøring av roller eier/bestiller 
Evaluering av styringsmodellen 
Prioritering 

Driftsavtaler 
Foretaks-
møter 
Kvalitets- og 
aktivitets-
rapporter 
LIS 

Laboratorietjenester
Opptrenings-
institusjoner. 
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I tråd med gitte føringer har Helse Øst i 2004 prioritert reduksjon av ventetid, reduksjon av 
overbelegg og korridorpasienter, moderat økt omfang av pasientbehandlingen, god 
virksomhetsstyring og organisering, god økonomisk styring (driftsresultat i balanse), 
brukermedvirkning og utvikling av gode samarbeidsrelasjoner innen utdanning og forskning.  
 
Helse Øst har videreført sine mål og prinsipper om god økonomisk styring. Tatt i betraktning 
de krevende økonomiske rammebetingelser en er underlagt, har foretaksgruppen samlet sett 
en tilfredsstillende økonomisk status ved årsskiftet 2004/2005. Det må bemerkes at det er 
ulikt hvor store utfordringer de enkelte helseforetak står overfor for å imøtekomme kravet om 
balanse i 2005. Pr. utgangen av januar 2005, tilsier en foreløpig årsprognose for 2004 at 
driften vil gå i balanse. Det må imidlertid tas forbehold om nivået på avskrivningskostnadene 
som følge av nye forskrifter om regnskapsføring av anleggsmidler. 
 
Disse forhold gjenspeiler seg i rapporten (kap. 3, 5 og vedlegg 1). Helse Øst kan vise til 
reduserte ventetider og økt omfang av behandlingen både innen psykiatri og somatikk. En vil 
også fremheve den positive utviklingen innen forskning, hvor ressursinnsatsen og aktiviteten 
er økt betydelig i 2004.  
 
Høyt tempo og store krav til omstilling og effektivisering har lett for å ensrette fokus mot 
økonomi- og aktivitetstall. En erkjenner derfor utfordringen om å balansere innsatsen, slik at 
også humankapitalen ivaretas på best mulig måte, gjennom gode arbeidsordninger, innsats 
for redusert sykefravær samt fokus på god kvalitet. Selv om det vises gode resultater på de 
fleste felter er det også behov for et sterkere fokus og øket innsats innen enkelte områder. 
Dette gjelder særlig:  
 

• Antall korridorpasienter er for høyt. Til tross for konkrete mål og inngåtte avtaler med 
helseforetakene har en ikke fått til en ønsket utvikling.  

• Epikrisetid er et tilsvarende område, hvor en må øke det ledelsesmessige fokus for å få 
til forbedringer. 

• Ventetid for barn og unge til psykiatrisk vurdering og behandling vurderes fortsatt som 
uakseptabelt lang.  

• Kvaliteten og kapasiteten på tilbudet innen psykisk helsevern til det økende antall 
spesielt krevende pasienter som kan representere en fare for seg selv eller 
andre. Helse Øst har tatt initiativ til en faglig vurdering i nasjonal sammenheng.  

• Innen psykisk helsevern ligger aktivitet, tilgjengelighet og produktivitet under de mål 
som er satt. 

• Andelen av pasienter med individuell plan er gjennomgående lav og det er store 
variasjoner mellom helseforetakene. 

• Det er ved årsskiftet fortsatt 1400 pasienter som er registrert som ventende over 1 år. 
463 av disse er pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. 

• Antall reinnleggelser er fortsatt for høyt.  
• Manglende realisering av investeringer innen opptrappingsplanen. 
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Ut fra den samlede rapportering for 2004 anser styret for Helse Øst RHF at 
 
• Helsedepartementets bestilling gjennom Styringsdokumentet for 2004 og 

foretaksmøtene er fulgt opp. 
• ”Sørge for”-ansvaret som er pålagt Helse Øst innenfor det juridiske og faglige 

rammeverket er i sum oppfylt for 2004. 
• Helse Øst har styrt virksomheten iht. de gitte økonomiske rammebetingelser og styret er 

tilfreds med de resultater som er presentert i Årlig melding for 2004 til 
Helsedepartementet. 

• De gode resultatene er skapt gjennom stor innsats og i et gjensidig samspill mellom 
Helse Øst RHF og de enkelte helseforetakene, og i et konstruktivt samarbeid med 
brukere og ansatte. Dette er gjennomført i et år som har vært preget av krevende 
omstillinger for ledere og ansatte. 

 

1.2 Plandokumentet  

 
Plandokumentet har i første rekke et perspektiv mot 2007. Lovgrunnlag og rammer for 
virksomheten beskrives og det gjøres rede for befolkningsutvikling, medisinske 
utviklingstrender, kapasitetsbehov og spesielle utfordringer i et langsiktig perspektiv.  
 
De økonomiske rammene som følge av statsbudsjettet for 2005 har medført et 
effektiviseringskrav i overkant av 300 mill kroner. Dette er bl.a. relatert til økte avskrivninger, 
endret utbetaling av sykelønn og pensjonskostnader, ny inntektsmodell og bortfall av 
overføring tildelt i RNB for 2004. De samlede økonomiske utfordringer på helseforetaksnivå 
omfatter i tillegg konsekvenser av bl.a, nye lovkrav og etterslep på bygnings- og 
utstyrsmessig standard og vedlikehold. Det er iverksatt tiltak for omstilling og det forutsettes 
balanse i 2005 for foretaksgruppen.  
 
Det er i samarbeid med de øvrige regionale helseforetak beregnet et aktivitetsnivå / behov 
for 2006: 
 
• Somatiske tjenester: En økning på 6,9 % sett i forhold til nivå 2003 
• Psykiatriske tjenester: En videreføring i samme takt som før med 2,7 % per år. 
• Tilbud til rusmiddelavhengige: En økning på 10 % sett i forhold til nivå 2005, 

tilsvarende om lag 150 mill kroner på landsbasis. 
 
Tallene ovenfor er beregnet med utgangspunkt i realvekst og vekst som følge av endringer i 
folkemengde og aldersfordeling, samt en overordnet kapasitetsvurdering innen rusområdet. 
Tallene reflekterer ikke en evt. styrt omprioritering mellom områdene slik det legges opp til i 
Bestillerdokumentet for 2005. Helse Øst legger til grunn at de kartlagte behov vil gjenspeiles i 
fremlegget til statsbudsjett for 2006 og kommer til uttrykk i tildeling av rammer og fastsetting 
av aktivitetsmål.  
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I Strategisk fokus for Helse Øst fremheves foretaksgruppens overordnede mål og 
prioriteringer innen pasientbehandling, organisasjon og ledelse, kompetanse, ressurser og 
kvalitet. Gjennom disse prioriteringene har Helse Øst etablert sin plattform for å innfri de 
lovmessige krav og eiers styringsbudskap . Det er utviklet konkrete delmål for 2005. 
 
I et langsiktig perspektiv frem mot 2020, pekes det på de store utfordringene som alle deler 
av helsetjenesten vil stå overfor som følge av utviklingen i befolkning og 
alderssammensetning. Denne utviklingen vil innebære en dramatisk vekst i etterspørselen 
etter helsetjenester og ha konsekvenser for sykehusenes kapasitet og utformingen av tilbud 
og behandlingsmetoder. Det vil også være nødvendig å legge til rette for en sterkere 
samordning mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Utviklingsbildet 
krever et realistisk fokus på investeringsbehovet og foretaksgruppens kapitalfundament. De 
regionale helseforetakene må gis handlefrihet og rammebetingelser til å styre de langsiktige 
bygningsmessige utviklingsbehov. Helse Øst er bekymret over at disse utfordringene ikke 
avspeiles i de rammebetingelser og styringsbudskap som gis.  
 
Helse Øst har vurdert forslag til forskrift for regulering av foretakenes regnskapsføring av 
avskrivninger og verdsetting av åpningsbalansen. Slik forskriften er utformet vil den ikke 
reflektere reelt kapitalslit i regnskapene til helseforetakene. Helse Øst har derfor anbefalt at 
den forslåtte lovendringen med tilhørende forskrift revurderes slik at realitetene blir mer i tråd 
med de intensjoner som ligger i regnskapsloven. 
 

1.3 Felles utfordringer for et bedre pasienttilbud 

 
Helse Øst vil ha en planmessig oppfølging av styringsbudskap gitt i Bestillerdokument og 
foretaksmøter. Dette må skje i et samspill mellom helsepolitikken og de regionale 
helseforetakene. I forhold til dette vil styret for Helse Øst RHF bemerke følgende: 
 
• Helse Øst slutter seg til statsrådens klare budskap i foretaksmøtet i januar 2005 om i enda 

større grad enn tidligere å prioritere de svakeste gruppene, og helt spesielt pasienter 
innen psykisk helsevern og rus. Det er enighet om at det er store udekkede behov i denne 
sektoren. Helse Øst er i ferd med å starte opp en kartlegging og revisjon av det 
akuttpsykiatriske tilbudet i hele regionen for å sikre at dette er tilfredsstillende både 
kvalitativt og kvantitativt. 

 
• Helse Øst har også nylig tatt et initiativ overfor Helse- og omsorgdepartementet når det 

gjelder det økende antall spesielt krevende pasienter som kan representere en fare for 
seg selv eller andre. Helse Øst stiller spørsmål ved om dagens behandlingstilbud er 
tilstrekkelig godt egnet for disse pasientene, og ønsker en faglig vurdering i nasjonal 
sammenheng.  

 
• Helse Øst har hatt prioritering som et hovedtema gjennom hele 2004, og vil følge dette 

aktivt opp i 2005. En er beredt til å ta det styringsmessige ansvaret, men savner en mer 
grunnleggende og helhetlig helsepolitisk diskusjon. Når noen grupper skal få mer 
ressurser må andre prioriteres ned så lenge det ikke tilføres friske ressurser. Økningen av 
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ISF-satsen til 60 % gjør dette styringsmessig mer krevende. Det er derfor bra, men ikke 
tilstrekkelig, at statsråden peker på de grupper som skal prioriteres opp. Fra brukerhold 
blir det også minnet om at det er på tide å gå inn i de vanskelige diskusjonene og tørre å 
utfordre hverandre om hva som er god og riktig prioritering. Det er nødvendig at en i 2005 
kommer et stykke videre i utviklingen av en felles forståelse og gjennomføring av reell 
åpen prioritering. 

 
• Det er positivt at statsråden i sitt styringsbudskap gir klart uttrykk for at sykehusreformen 

har vært riktig, og at de regionale helseforetakene har en viktig rolle å spille fremover med 
å sikre god styring og nødvendig samordning både internt i regionene og også nasjonalt. 
Det stilles samtidig store krav mht kontroll og oppfølging. Helse Øst vil ivareta dette. Det 
er imidlertid viktig at en klarer å holde tilstrekkelig fokus på den primære oppgaven som er 
å sikre et best mulig tilbud til pasientene både kvalitativt og kvantitativt. For at de 
regionale foretakene skal kunne gjøre en god og fremtidsrettet jobb i tråd med oppdraget 
fra eier, er det nødvendig med forutsigbarhet og klare roller og ansvar. Det er derfor svært 
uheldig dersom det nå skapes politisk usikkerhet om foretakenes fremtid i forkant av den 
evaluering som er planlagt i 2006. 

 
• Helse Øst har i 2004 medvirket aktivt, og vært en pådriver i prosessen med å vurdere 

ulike modeller som kan sikre en bedre samordning av sykehusene i hovedstadsområdet 
og en ser frem til en avklaring i forbindelse med RNB. Det er imidlertid allerede utviklet et 
viktig samarbeid mellom Helse Sør og Helse Øst, og flere viktige prosesser om funksjons- 
og oppgavefordeling er gjennomført, og nye pågår. Det er allerede inngått avtale om 
pasientbehandling i Oslo-området for 2005 for å sikre felles ressursutnyttelse. Og det 
arbeides med å utvikle en langsiktig rammeavtale for samordning og forpliktende 
samarbeid. En har ambisjoner om at samarbeidet skal videreutvikles på stadig nye 
områder, og begge parter er opptatt av at det ikke fattes beslutninger om nye 
investeringer eller endring i kapasitet uten av det har vært dialog på tvers av 
regiongrensen. Dette til tross er en enig med statsråden i at det er stort potensial for 
ytterligere samarbeid og ressursoptimalisering mellom Oslo-sykehusene.  

 
• Også det nasjonale samarbeidet har kommet langt i løpet av de tre år reformen har virket. 

De regionale foretakene har på eget initiativ iverksatt mange prosjekter der en har nytte 
av å samordne seg og finne felles løsninger. Dette gjelder for eksempel områder som IKT, 
nasjonalt helsenett, luftambulansetjeneste, innkjøp, forholdet til legemiddelindustrien, 
prioritering, samhandling med primærhelsetjenesten, psykiatri og rusomsorg, felles 
lederopplæring, nasjonal forskningsstrategi og organisering av høyspesialiserte 
funksjoner. På noen av disse områdene har en et nært og godt samarbeid også med 
departement og direktorat, men det er viktig å få frem at de regionale foretakene har stor 
egeninteresse i dette samarbeidet fordi det gir økt kompetanse og bedre 
ressursutnyttelse. 

 
• Helse Øst har store ambisjoner for utvikling av det samlede tjenestetilbudet i regionen. En 

stor hindring for dette ligger i altfor stor bygningsmasse med dyrt og krevende vedlikehold 
i forhold til de midler som blir stilt til disposisjon gjennom tildelingen i statsbudsjettet. Dette 
er problemstillinger en ikke kan skyve foran seg. Mange av dagens sykehusbygg er 
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pengesluk som ”stjeler” penger fra pasientbehandling i tillegg til at de har en standard som 
det ikke egner seg å behandle syke mennesker i. Med utgangspunkt i det politiske 
oppdrag som er gitt er det en utfordring å finne det nødvendige handlingsrom i dette 
arbeidet. Helse Øst etablerer nå et eget prosjekt for å kartlegge hvor og hvordan 
nødvendig kapitalrasjonalisering kan gjennomføres for å sikre tidsriktige og effektive 
bygninger til å drive medisinsk virksomhet i fremtiden. Gjennom dette arbeidet vil en også 
vurdere nødvendige strukturelle endringer i regionen. 

 
• Store krav til omstilling og effektivisering har preget reformens tre første år. Stramme 

ressursrammer stiller krav til fortsatt fokus på dette. Det gis mange tilbakemeldinger om 
slitne ledere og ansatte. Det meldes videre om at et sterkt fokus på økonomi skaper 
ugunstige arbeidsordninger, større sykefravær og at kvaliteten på tjenestetilbudet kommer 
i skyggen. Helse Øst ønsker å ta dette på alvor. En ønsker derfor å senke tempo i 
omstillingen for å evaluere arbeidet som er gjort så langt. Det ligger likevel store 
utfordringer foran oss. Nye oppgaver, økte og endrede behov, samt nye pasientrettigheter 
stiller krav til fleksibilitet og endringsevne, men også til at en har en organisasjon som 
fungerer godt.  

 
• Samhandling mellom den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er i 

mange tilfeller ikke god nok, og mange av effektivitets- og kapasitetsutfordringene i 
helsetjenesten kan løses ved en bedre samhandling. Samtidig ser en at helseforetakene 
har store utfordringer i å bedre den interne samhandlingen i spesialisthelsetjenesten, 
herunder også mot privatpraktiserende spesialister, private sykehus og private 
institusjoner innenfor rehabilitering. Helse Øst vil derfor prioritere dette arbeidet. En vil 
også bemerke at helsemyndighetene må ha styringsfokus mot alle nivåer i helsetjenesten 
og utvikle styringsmessige virkemidler eller andre tiltak slik at tjenestene bedre kan 
samhandle, evt. at ressursene mer effektivt kan sees under ett. 

 
• Ansattes opplevelse av en ”lukkethetskultur” og frykt for represalier har blitt fremmet 

hyppig det siste året. Helse Øst tar dette på alvor fordi det gis et bilde av en virksomhet 
som ikke er i samsvar med Helse Øst`s grunnverdier som er respekt, åpenhet og ærlighet, 
eller med ønsket ledelses- og organisasjonskultur i Helse Øst. En øker nå innsatsen på 
leder- og organisasjonsutvikling, og setter fokus på en ønsket åpenhetskultur med trygge 
og motiverte medarbeidere. Det må aldri være tvil om at Helse Øst ønsker medarbeidere 
som bidrar til konstruktiv dialog, og ledere som aktivt etterspør informasjon, også om 
negative forhold når det er berettiget. 

  
• Helse Øst mener medvirkning fra brukere og ansatte fortsatt er en stor og uutnyttet 

ressurs i utviklingen av gode helsetjenester. En vil i 2005 fortsatt arbeide for å utløse dette 
potensialet gjennom åpenhet og inkluderende prosesser, slik at en sikrer reell 
medvirkning i alle ledd. Brukerrådet i Helse Øst og de regiontillitsvalgte har bidratt i 
prosessen med utarbeidelsen av Årlig melding på en konstruktiv og god måte, og det er 
en felles oppfatning at de signaler som brukere og ansatte har gitt, på en tilfredsstillende 
måte er ivaretatt i dette dokumentet. Helse Øst vil i 2005 søke å videreutvikle samarbeidet 
med brukerorganisasjoner og arbeidstakere både på region- og helseforetaksnivå.  
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1.4 Uttalelse fra brukerrådet for Helse Øst RHF. 

Brukerrådet er oppnevnt av styret for Helse Øst RHF etter forslag fra organisasjonene og de 
fylkeskommunale eldrerådene. Rådet har i 2004 hatt 8 møter, hvorav et fellesmøte med 
styret.   
 
Rådet har vært involvert i viktige planprosesser på tidlig tidspunkt, herunder utarbeidelse av 
årlig melding, psykiatriplanarbeidet og rusplanarbeidet.  Representanter fra Brukerrådet 
deltar som fullverdige medlemmer i styringsgruppa for regionale utviklingsprosjekt, og 
brukere er også representert med minst to medlemmer i alle prosjekt som angår 
behandlingstilbudet. To av Brukerrådets medlemmer deltar i styreseminar og har 
observatørstatus i Styret for Helse Øst RHF. 
 
Brukerrådet registrerer med tilfredshet at det nå er etablert Brukerråd/utvalg i alle 
helseforetakene. Brukerrådet er således tilfreds med utvikling av den formelle 
representasjonen, men registrerer at det fremdeles er utviklingspotensial med hensyn til å få 
synliggjort brukersynspunktene for besluttende organ. Rådet ser også et potensial i at det 
etableres et årlig formelt møtepunkt mellom Brukerrådet og Helse Øst RHF’s øverste 
administrative ledelse, i forbindelse med revisjon av årlige planer og årlig melding. 
 
Av alle viktige saker som Helse Øst arbeider med vil Brukerrådet rette spesiell 
oppmerksomhet mot at arbeidet med å styrke samhandlingen mellom tjenestenivåene 
videreføres. Arbeidet med individuell planer må styrkes.  Det må arbeides aktivt med å øke 
kvalitet på tjenester, i et faglig perspektiv men også den opplevde kvaliteten vurdert ut fra 
brukerperspektiv. Brukerrådet følger prioriteringsarbeidet nøye og vil spesielt rette 
oppmerksomhet mot fortsatt utvikling av re-/habiliteringstjenesten og andre tjenester til 
pasienter med funksjonshemninger og kroniske sykdommer, samt brukere innenfor psykisk 
helsevern og rus.  Det må også rettes oppmerksomhet mot tilbudene til familiene når noen 
rammes av sykdom og/eller funksjonshemning. Brukerrådet ber om at Helse Øst utformer en 
mer proaktiv politikk mht opplæring og mestring og forebyggende helsearbeid, primært rettet 
mot eldre og andre grupper som er storforbrukere av helsetjenester, for å øke livskvalitet og 
hindre reinnleggelser.  Denne politikken må inneholde økonomiske incentivordninger som 
gjør det økonomisk mulig å drive tjenesten.  
 
Brukerrådet støtter Helse Øst sitt arbeidet med etablering av ”halvannenlinjetjenester” , slik 
det beskrives i plandelen i årlig melding.  Rådet er av den oppfatning at mange pasienter vil 
være tjent med å få tjenester på dette nivået.  
 
Brukerrådet uttrykker bekymring for at kravet om effektivitet og økonomisk oppfølging kan gå 
på bekostning av kvalitet og resultere i økt antall ”svingdørspasienter”, og ber om at dette 
forholdet overvåkes nøye. 
 
Brukerrådet ser også med bekymring på at Helse- og omsorgsdepartementets tildeling av 
midler til Nye Ahus i 2005 er betydelig lavere enn Helse Øst RHF har lagt til grunn, og at den 
lave bevilgningen vil kunne føre til at Helse Øst RHF må bruke av driftsmidlene for å dekke 
investeringene. Dette kan få betydelige konsekvenser for helsetilbudet til befolkningen i 
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regionen. En støtter også fullt ut den bekymring Helse Øst fremfører i Årlig melding om 
kapitalrasjonalisering og nødvendige investeringer. 
 
Rådet støtter også Helse Øst RHF sitt arbeid for å tydeliggjøre skillet mellom rollen som eier 
og rollen som bestiller for å sikre fokus på ansvaret for å sørge for spesialisthelsetjenester til 
befolkningen i regionen.  
 
Brukerrådet vurderer at fremstillingen i foreliggende årlig melding gir en dekkende 
beskrivelse av tjenestetilbudet og de utfordringer og mål som er satt for utviklingen. 
 

1.5 Melding fra pasientombudene i Helse Øst 

Helse Øst har et godt samarbeid med pasientombudene i Helse Øst. Det avholdes faste 
møter for informasjonsutveksling og utvikling av brukerrettede tiltak. 
 
I henhold til vedtektene for Helse Øst skal melding fra pasientombudene vedlegges årlig 
melding. 
 
Pasientombudene i Helse Øst har utarbeidet felles melding for 2004. Denne legges ved 
oversendelsen av Årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet som vedlegg 2.
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OM ÅRLIG MELDING 
 
I henhold til Lov om helseforetak (§ 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert år 
sende melding til Helsedepartementet om foretaket og foretakets virksomhet. Meldingen skal 
også omfatte de helseforetak som det regionale helseforetaket eier. Dette er nærmere 
beskrevet i vedtektene for Helse Øst.  
 
Helsedepartementet har ikke gitt noen anvisninger for utformingen av, eller innholdet i Årlig 
melding. Det forutsettes imidlertid at Årlig melding skal:  
- Gi departementet det nødvendige faglige underlaget for å kunne medvirke i regjeringens 

forberedelse av det årlige forslaget til statsbudsjett 
- Inngå i grunnlaget for de styringsbudskap som tas inn i Stortingsproposisjon nr. 1 og i det 

årlige styringsdokumentet. Planene skal gi grunnlag for identifikasjon av viktige politiske 
problemstillinger som bør behandles i foretaksmøte, eventuelt legges frem for Stortinget  

- Gi departementet rapportering på oppfølgning av styringsdokumentet. 
 
I samsvar med vedtektene skal Årlig melding behandles i foretaksmøte innen utgangen av 
juni 2005. Dette foretaksmøtet skal også behandle årsregnskap 2004 for Helse Øst.  
 
Tilsvarende bestemmelser er tatt inn i helseforetakenes vedtekter. Med bakgrunn i dette har 
helseforetakene utarbeidet årlig melding for 2004 og oversendt denne til Helse Øst. Årlig 
melding og årsregnskap for helseforetakene skal også behandles i foretaksmøte innen 
utgangen av juni 2005.  
 
Rapporten om virksomheten i 2004 viser  
- Hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i styringsdokument, fortaksmøtet eller satt 

som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp.  
- Virksomhetens utvikling i forhold til helseforetakets plandokumenter. 
 
Rapporteringen tar utgangspunkt i styringsdokumentet for 2004 og formålet med gitte 
bevilgninger og de ulike resultat- og styringskrav.   
 
Plandokumentet  
- Er strategisk og overordnet og viser hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift 

innenfor rammebetingelser gitt av eier. 
- Gir beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og av 

den helsefaglige utviklingen på fagområdene. 
- Viser behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets 

vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering. 
 
Styret for Helse Øst behandlet Årlig melding i møte 14. februar 2005. Frist for innsending av 
Årlig melding er 15. februar 2005. I utarbeidelsen av Årlig melding er det lagt vekt på god 
samhandling med og deltakelse fra brukerråd og tillitsvalgte.  
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RAPPORT FOR 2004 
 

2. ORGANISERING OG STYRINGSMODELL 
Helse Øst er landets største helseregion og omfatter Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og 
Oppland med 1,6 millioner innbyggere, som er drøyt 35 prosent av landets befolkning. Helse 
Øst – gruppen har ca 31 000 medarbeidere og et årlig budsjett på ca 22 milliarder kroner.  
 
Helse Øst RHF har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 et ”sørge for”-ansvar i 
regionen. Helse Øst er både eier av helseforetakene og bestiller av tjenester. 
 
Helse Øst – gruppen består av følgende helseforetak: 
 
• Sykehuset Innlandet HF  
• Sykehuset Østfold HF  
• Aker universitetssykehus HF  
• Akershus universitetssykehus HF. 
• Sykehuset Asker og Bærum HF  
• Ullevål universitetssykehus HF  
• Sunnaas sykehus HF  
 
I tillegg er det inngått driftsavtaler med fire private ikke-kommersielle sykehus: 
 
• Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 
• Diakonhjemmets Sykehus AS 
• Martina Hansens Hospital AS 
• Revmatismesykehuset AS 
 
Det er inngått avtaler med privatpraktiserende spesialister, kommersielle sykehus, 
laboratorier og røntgeninstitutter. Dette omfatter til sammen 831 avtalespesialister og til 
sammen ca 100 enkeltavtaler innen rus, psykiatri, kirurgi, lab/røntgen, opptrening, 
habilitering og rehabilitering. Alle avtalene er inngått med det regionale helseforetaket. 
 
Sykehusapotekene er organisert i et felleseid selskap sammen med Helse Sør. Helse Øst er 
også medeier i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS i Vadsø, Helseforetakenes nasjonale 
luftambulansetjeneste ANS i Bodø og Norsk Helsenett AS. 
 
Helse Øst sin rolle som eier av helseforetakene utøves gjennom vedtekter og beslutning i 
foretaksmøte. Rammer for helseforetakenes virksomhet fastsettes også i årlige driftsavtaler 
hvor det avtales nærmere om aktivitet, prioritering, økonomiske og organisatoriske forhold.  
Et viktig ledd i styringsmodellen i Helse Øst er ordningen med interne styreledere i 
helseforetakenes styrer. I tillegg er det etablert arenaer for å ivareta en nærmere og mer 
løpende kontakt mellom Helse Øst RHF og helseforetakene. 
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3. MÅL OG PRIORITERINGER FOR 2004  

3.1 Innledning 

I Strategisk fokus beskriver Helse Østs overordnete mål og strategiske fokusområder for 
perioden 2003 – 2006. En har gjennom prosess og forankring i driftavtalene for 2004 
forutsatt at helseforetakene skal utforme og operasjonalisere sine strategier med 
utgangspunkt i dette dokumentet. 
 
Arbeidet i Helse Øst er basert på 4 gjennomgående suksesskriterier: 
 

• Økt tilgjengelighet og likeverdig tilbud 
• Økt kvalitet og større pasienttilfredshet 
• Bedre ressursutnyttelse og effektivitet 
• Større valgfrihet og bedre kapasitetsutnyttelse 
 

3.2 Visjon og virksomhetsidé 
Helse Øst har valgt grunntanken i helsepolitikken som sin visjon: 
 
Helse Øst skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de 
trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 
 
Helse Østs virksomhetsidé er definert gjennom spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte 
oppgaver: Pasientbehandling, Utdanning, Forskning, Opplæring av pasienter og pårørende. 
 

3.3 Verdigrunnlag 
Helsetjenestens kvalitet måles i møtet 
med den enkelte pasient. 
Helsetjenesten har ansvar for å ivareta 
velferdsstatens grunnleggende etikk og 
moral i tillegg til å forvalte samfunnets 
ressurser. Helse Øst vil drive sin 
virksomhet verdibasert.  
 
Eier har nedfelt kvalitet, trygghet og 
respekt som de tre kjerneverdiene for 
spesialisthelsetjenesten. Disse tre 
verdiene skal prege tjenesten og vil 
danne den verdimessige forutsetning 
for befolkningens opplevelse av 
helsetjenesten. I Helse Øst vil disse 
overordnete verdiene bety:  
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3.4 Prioriterte mål for 2004  
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Helse Øst skal gi pasientene et godt og likeverdig tilbud i samsvar med deres behov for 
helsetjenester 
 
• Etablere helhetlige behandlingskjeder, slik at pasientene opplever en helsetjeneste med godt 

samarbeid mellom ulike nivåer og avdelinger.  
• Oppnå god intern pasientflyt i sykehuset, slik at pasientene opplever ingen unødvendig, 

ventetid, at diagnosen stilles raskt, og at det gis god informasjon i alle ledd. 
• Oppnå medvirkning for pasienter, pårørende og deres organisasjoner, slik at pasientenes og 

pårørendes ønsker og behov ivaretas både i behandlingen av den enkelte pasient og i 
utviklingen av helsetjenesten. 
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Helse Øst skal være en attraktiv arbeidsgiver og gi ledere og medarbeidere muligheter til å ta 
ansvar og til å levere resultater 
 
• Gjennomføre fullmakts- og rolleavklaring i RHF/HF, for robuste og effektive helseforetak. 
• Ta helhetlig lederansvar Rekruttere og utvikle de beste lederne 
• Aktiv bruke belønningssystemer som motiverer til å drive Helse Øst mot definerte mål, skape 

omstilling og nyskapning, for å utvikle godt arbeidsmiljø, gi ledere og medarbeidere innflytelse 
over egen arbeidsplass og legge til rette for omstilling 
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Helse Øst skal legge forholdene til rette for utvikling, forskning og utdanning som ledd i 
kvalitetsforbedringen av pasienttilbudet 
 
• Opprettholde kvaliteten på utdanning av helsepersonell i helseforetakene, for å utnytte samlet 

kompetanse til å fortsatt være den største, og bli den beste utdanningsinstitusjonen for 
helsepersonell. 

• Tilrettelegge for kompetanseoverføring, for å identifisere kritiske prosedyrer, sikre systematisk 
kunnskapsoverføring og sette mål på beste praksis 

• Prioritere forskning og fagutvikling, for å drive forskning og fagutvikling som er målrettet i 
forhold til pasientbehandling 
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Helse Øst skal tilby sine tjenester innenfor tilgjengelige ressursrammer med mål om å forbedre 
ressursutnyttelsen 
 
• Etablere et rettferdig internt finansieringssystem i Helse Øst, som er åpent, oppleves rettferdig, 

belønner god kvalitet, effektiv drift og omstilling  
• Utvikle og implementere et system for god ressursutnyttelse og økonomistyring, som gjør oss i 

stand til å ivareta våre overordnede mål innenfor tilgjengelige ressursrammer 
• Fokusere på medarbeidere som ressurs, for en forutsigbar og langsiktig satsing på utvikling av 

ledere og medarbeidere – både for grupper og individuelt. 
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Helse Øst skal kjennetegnes av kvalitet i alt vi gjør 
 
• Utvikle helhetlig kvalitetssystem, for å oppnå god kvalitet som kan dokumenteres etter et felles 

system. 
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4. ØKONOMI OG AKTIVITET 2004 
 

4.1 Økonomi – pr desember 2004  
 
Pr. utgangen av januar 2005, tilsier en foreløpig årsprognose for 2004 at driften vil gå i 
balanse. Det må imidlertid tas forbehold om nivået på avskrivningskostnadene som følge av 
nye forskrifter om regnskapsføring av anleggsmidler. 
 

4.2 Aktivitet for Helse Øst  

4.2.1 Akkumulerte aktivitetsdata for 2004 (foreløpige tall) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.2 Kommentarer til aktivitetstall for 2004 
 
Rus 
Den tverrfaglige spesialiserte behandlingen av rusmiddelavhengige i Helse Øst hadde 
høyere aktivitet i 2004 enn planlagt både når det gjelder utskrevne pasienter (8,3%), 

 Aktivitetsoversikt per desember

Dato: 28.01.05

Alle virksomheter (ET) Tid:

Beskrivelse Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

Somatikk:

DRG-poeng innlagte pasienter 264 360 273 245 -8 885 -3,3 % 260 032

DRG-poeng dagbehandlinger 41 449 37 238 4 211 11,3 % 40 050

Sum DRG-poeng 305 809 310 483 -4 674 -1,5 % 300 082

Antall polikliniske konsultasjoner 1 050 347 1 061 203 -10 856 -1,0 % 1 136 630

VoP: *)

Ant. utskrevne pasienter dognbehandling 13 746 12 887 859 6,7 % 13 291

Ant. liggedogn dognbehandling 614 950 618 985 -4 035 -0,7 % 631 502

Ant. oppholdsdager dagbehandling 57 499 59 601 -2 102 -3,5 % 56 265

Ant. polikliniske konsultasjoner  268 766 259 944 8 822 3,4 % 242 413

BUP: *)

Ant. utskrevne pasienter dognbehandling 545 498 47 9,4 % 548

Ant. liggedogn dognbehandling 44 088 46 210 -2 122 -4,6 % 44 732

Ant. oppholdsdager dagbehandling 20 171 20 305 -134 -0,7 % 23 012

Ant. polikliniske konsultasjoner  97 099 95 472 1 627 1,7 % 92 781

Rus: *)

Ant. utskrevne pasienter dognbehandling 7 610 7 041 569 8,1 %

Ant. liggedogn dognbehandling 246 654 238 033 8 621 3,6 %

Ant. oppholdsdager dagbehandling 5 928 5 656 272 4,8 %

Ant. polikliniske konsultasjoner  75 185 69 717 5 468 7,8 %

*) Aktivitetsdata fra 2003 er korrigert - bl.a. som følge av at rusområdet nå er skilt ut som eget område.

    Aktivitet i 2004 skal nå vise sammenlignbare tall som aktivitet i 2003.

Unntaket her er Østfold - som ikke har gitt korr. data for 2003 for å hensynta endret registreringspraksis

ved dagbehandling BUP og rusaktivitet som tidligere var reg. som VOP ("gammel rus").

Akkumulert per desember 2004 Akk. per 

desember 

2003  **)
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liggedager (3,6%) og polikliniske konsultasjoner (7,8%). Det har vært nedlagt et stort arbeid 
for å få talloversikter som sammenligner aktiviteten i 2004 med aktiviteten i 2003.  I 
forbindelse med helsereformen fra 2002 fulgte noen rusinstitusjoner med over i den nye 
helseforetaksstrukturen. Dette var institusjoner som var etablert i henhold til lov om psykisk 
helsevern. I 2002 og 2003 ble den aktivitet som ble utført ved Helseforetakene innen rus i 
Helse Øst innrapportert som aktivitet innen voksenpsykiatri. I tillegg har Helse Øst avtaler 
med mange private rusinstitusjoner som ikke tidligere har rapportert aktivitetsdata månedlig.  
 
Psykisk helsevern 
Innen psykisk helsevern har det gjennomgående vært høyere aktivitet enn planlagt i 2004, 
og høyere enn den samlede aktiviteten i 2003. I psykisk helsevern for voksne er antall 
utskrivninger og polikliniske konsultasjoner høyere enn budsjetterte måltall og høyere enn i 
2003. 
 
Det har vært mer enn 28 % flere nyhenviste til barne- og ungdomspsykiatrien sammenliknet 
med året før. Den polikliniske aktiviteten er økt i løpet av 2004 og ligger ved årets slutt 1,7 % 
over budsjetterte måltall.  Det er gjennomført over 4 000 flere poliklinikkonsultasjoner enn i 
2003. Flere pasienter enn planlagt har blitt utskrevet, men antallet er det samme som i 2003.  
Omfanget av dagbehandling er øket i 2. halvår, og er ved årets slutt kun 0.7% lavere enn 
planlagt, og lavere enn i 2003.  
 
Den betydelige økningen i antall nyhenvisninger gir grunn til å anta at bedret tilbud virker til å 
avdekke behov.  Den videre utviklingen bør derfor ha stor oppmerksomhet. 
 
Både i BUP og VOP er det utvikling i retning mot mer utadvendte arbeidsformer ved 
etablering av ambulante team. Disse teamene blir som regel godkjent som en del av 
poliklinikken og arbeider blant annet for å hindre innleggelser. Det forventes derfor fortsatt 
større vekst poliklinisk enn i døgn/dagbehandling. 
 
Somatikk 
Det har i 2004 vært økt aktivitet innen somatisk sektor målt i DRG-poeng sammenlignet med 
2003. Aktiviteten i 2004 er samlet for helseforetaksgruppen 2,1% lavere enn  planlagte 
måltall men høyere enn i 2003. Antall polikliniske konsultasjoner er 1 % lavere enn 
budsjetterte måltall. Tallene er foreløpig og vil øke når de siste DRG-registreringene og 
poliklinikkonsultasjonene er innarbeidet. 
 

4.2.3 Gjestepasient - aktivitet 

Pasienter fra Helse Øst har mottatt behandling i andre helseregioner i omtrent samme 
omfang som tidligere år. Det er særlig Rikshospitalet og Radiumhospitalet som behandler 
pasienter fra Helse Øst. Det er et mål at omfanget av pasientbehandlingen utenfor Helse Øst 
holdes om lag på samme nivå som i 2001.  
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Antall kostnadsførte DRG-poeng pr 2. tertial i 2003 og 2004 fra andre regioner

(Ikke korr. DRG-tall fra SINTEF)

2003 Totalt 2004

1. tertial 2. tertial Totalt 1. tertial 2. tertial

Helse Sør:

Rikshospitalet - Akershus pasienter 5 129 10 033 15 267 4 703 8 945 13 937

Rikshospitalet - Andre pasienter 4 797 9 332 14 638 5 322 10 464 16 248

Rikshospitalet - Hjertesenteret 460 917 1 375 558 980 1 429

Radiumhopsitalet 2 547 5 425 8 673 2 631 5 409 8 187

Andre HF Helse Sør 1 080 2 346 3 116 1 269 2 329 3 271

Sum Helse Sør 14 013 28 053 43 069 14 483 28 127 43 072

Helse Vest 400 762 1 195 384 709 1 198

Helse Midt-Norge 484 916 1 398 459 1 059 1 525

Helse Nord 133 260 369 139 190 375

Sum totalt 15 030 29 991 46 031 15 465 30 085 46 170

2003 2004

 
Kjøp av tjenester fra private sykehus med og uten ISF-refusjon og spesialister med avtale 
om dagkirurgi, utgjorde i 2004 om lag 14.500 DRG-poeng (ca. 446 mill kroner). I 2003 
utgjorde dette om lag 18.400 DRG-poeng (ca. 466 mill kroner), og i 2002 11.900 DRG-poeng 
(ca. 303 mill kroner).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Andre styringsparametere 

Helseforetakene rapporterer månedlig følgende parametere: 
 
• Ventetider; gjennomsnittelig ventetid og antall på venteliste over 1 år. 
• Antall korridorpasienter ved medisinske avdelinger 
• Utskrivningsklare pasienter: antall pasienter og antall liggedøgn 
 
Tertialrapporteringen inneholder i tillegg: 
• Beleggsprosent medisinsk avdeling 
• Sykefravær: kort og lang 
• Ventetidsutvikling per fagområde 
 

Kjøp fra private sykehus og spesialister, 

somatikk
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Nasjonale kvalitetsindikatorer rapporteres tertialvis og publiseres etter helseforetak/ 
sykehusenhet   
 

4.3.1 Sykefravær 

Sykefraværet i Helse Øst har vært relativt stabilt, men på et for høyt nivå. I 2002 hadde 
Helse Øst en fraværsprosent på 8.7 %, fordelt med 2,4 % på korttidsfravær og 6,3 % på 
langtidsfravær. Per 2. tertial 2003 viser tallene 8,7 %, herav langtidsfravær 6,8 % og 
korttidsfravær 1,9 %. I desember 2004 er det totale sykefraværet på 8,4 %. 
Korttidssykefraværet er 2,4 % og langtidsfraværet 6,0 %. 
De ansatte er en viktig ressurs og alle helseforetak har forpliktet seg til økt innsats for å 
redusere sykefraværet med 10 %.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er avsatt 20 mill kroner til selektive stimuleringstiltak mot sykefravær i 2004, hvorav 5 mill 
kroner benyttes til en felles arbeidsmiljøundersøkelse for hele Helse Øst. 
 

4.3.2 Ventelister og ventetider  

Den positive utviklingen for å øke tilgjengeligheten til helsetjenesten har fortsatt også i Helse 
Øst i 2004.  Totalt antall på venteliste har gått betydelig ned de siste årene, men en ser nå 
en liten øking.  Det er et felles trekk i alle regioner at nedgangen var størst fra 2002 og 2003.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mens en ser en liten øking i antall ventende, fortsetter gjennomsnittlig ventetid å gå ned både 
innen psykisk helsevern og somatikk. Gjennomsnittlig ventetid for de som er på venteliste i 
desember 2004 er 82 dager. Det er 7 dager kortere enn ved samme tid i 2003 og lavest i 

Akk. per desember Antall årsverk Korttidsfrav. Langtidsfrav. Sum fravær

per utgangen av 

perioden Mulige dagsv. Korttid Langtid Totalt

Akershus universitetssykehus HF 3 712,8 864 993,0 20 924,0 55 796,0 76 720,0 2,4 % 6,5 % 8,9 %

Aker universitetssykehus HF 3 012,0 729 985,0 17 923,0 40 515,0 58 438,0 2,5 % 5,6 % 8,0 %

Sykehuset Asker og Bærum HF 1 891,6 457 974,0 11 133,5 28 537,4 39 670,9 2,4 % 6,2 % 8,7 %

Sykehuset Innlandet HF 5 867,8 1 417 575,0 29 799,2 87 466,9 117 266,1 2,1 % 6,2 % 8,3 %

Sunnaas sykehus HF 508,0 123 286,0 2 235,2 9 010,7 11 245,9 1,8 % 7,3 % 9,1 %

Sykehuset Østfold HF 3 822,0 920 717,0 20 616,0 62 864,0 83 480,0 2,2 % 6,8 % 9,1 %

Ullevål universitetssykehus HF 7 270,0 1 703 218,0 46 857,0 91 339,0 138 196,0 2,8 % 5,4 % 8,1 %

Helse Øst RHF 45,8 11 112,0 136,6 91,9 228,5 1,2 % 0,8 % 2,1 %

Sum egne foretak 26 130,0 6 228 860,0 149 624,5 375 620,9 525 245,4 2,4 % 6,0 % 8,4 %

Martina Hansens Hospital 254,0 60 085,0 1 282,0 3 099,0 4 381,0 2,1 % 5,2 % 7,3 %

Lovisenberg Diakonale sykehus AS 986,0 270 283,5 6 500,3 13 380,4 19 880,7 2,4 % 5,0 % 7,4 %

Diakonhjemmets sykehus AS *) 0,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Revmatismesykehuset 81,0 22 686,0 300,9 1 318,9 1 619,8 1,3 % 5,8 % 7,1 %

Sum Helse Øst 27 451,0 6 581 914,5 157 707,7 393 419,2 551 126,9 2,4 % 6,0 % 8,4 %

*) Ikke mulighet til å avgi data - Vil bli gjort fra og med 2005

Fraværs%

des.03 des.02 des.03 des.04 endring % 03-04

Somatisk Antall ventende 68009 57005 49275 53157 8 %

Gj.snittlig ventetid 148 124 87 83 -4

Psykisk helsevern, VOP Antall ventende 3063 2325 2017 2227 10 %

Gj.snittlig ventetid 148 112 90 54 -36

Psykisk helsevern, BUP Antall ventende 983 705 919 1186 29 %

Gj.snittlig ventetid 123 87 91 80 -9

Alle fagområder Antall ventende 72935 60504 52624 57041 8 %

Gj.snittlig ventetid 148 124 89 82 -7
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landet. Dette er en hyggelig utvikling da gjennomsnittlig ventetid er det beste målet en har på 
graden av tilgjengelighet. Mellom fagområdene er det store forskjeller og det er viktig å 
forsikre seg om at det er de rette køene som reduseres. 
 
Antall på venteliste per 31. desember 2004 er 57 041 i Helse Øst. Det er en øking på 8 % fra 
samme tid i fjor. Utviklingen i antall ventende i Helse Øst følger innenfor somatiske 
fagområder og barne- og ungdomspsykiatrien samme mønster som landet for øvrig. Det er 
en svak øking innen somatikk, mens antallet ventende innen BUP har økt med 29 % siden 
samme tid i fjor.  Antall ventende innen voksenpsykiatrien har økt med 10 %.  
 
Økningen innen BUP er ikke akseptabel og påkaller særlig oppmerksomhet. Helseforetakene 
har styrebehandlet saker og iverksatt tiltak for å øke kapasiteten. Det er gjennomført 
forbedringer når det gjelder inntaksrutiner, vurdering av ressursbruk og samhandling med 
kommunehelsetjenesten. Helseforetakene har redegjort for budsjettmessig prioritering av 
BUP. Barne- og ungdomspsykiatrien bli prioritert ved tildeling av opptrappingsmidler til 
driftsformål for 2005. Det er i driftsavtalene for 2005 satt som mål om at dekningsgraden 
innen BUP skal økes 4 % innen utgangen av 2005.   
 
Ventetiden til plastikk kirurgi, ortopedi og behandling for øyelidelser har økt det siste året. 
Dette skyldes i hovedsak etterspørselsutviklingen og en søker å avdempe dette ved 
begrenset kjøp i det private markedet.  Økning i øyesykdommer er et overgangsfenomen i 
forbindelse med sammenslåing av avdelingene ved Rikshospitalet og Ullevål 
universitetssykehus. Helse Øst har gjennomført forhandlinger med Omnia om 
funksjonsfordeling mellom Ullevål universitetssykehus og OMNIA. 
 
Endringene i pasientrettighetsloven som trådte i kraft 01.09.2004, krever tettere oppfølging 
av prioriteringsforskriften. Pasienter som vurderes til å ha rett til nødvendig helsehjelp, skal 
nå få en individuell frist for når helsehjelpen skal gis. Ved fristbrudd vil helseforetakene stå 
økonomisk ansvarlig for den tjenesten som formidles gjennom RTV. Intensjonen med 
lovendringen er å øke tilgjengeligheten til helsehjelp for de sykeste pasientene. Det betyr at 
ventetid til behandling for pasienter som ikke har rett til nødvendig helsehjelp kan bli lengre.  
 
Hvor stor andel av pasientene som vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp varierer 
fortsatt stort mellom helseforetakene, og mellom avdelinger.
På Ullevål universitetssykehus HF blir hver femte pasient vurdert som rettighetspasient, 
mens Sykehuset Asker og Bærum HF gir nesten alle pasienter denne retten.  
På det enkelte helseforetak har andelen som blir vurdert som rettighetspasient, vært relativt 
stabil. Helse Øst rapporterer andel rett til nødvendig helsehjelp tertialvis til styret i Helse Øst. 
 
Det er en utfordring for Helse Øst å få til en mer enhetlig praktisering av prioriterings-
forskriften. Det har vært fokusert på dette i arbeidet med å innføre lovendringene. En vil bl.a 
følge opp enkelte fagområder og samarbeide med spesialistforeningene og helseforetakene 
med sikte på en mer enhetlig praksis til nasjonale omforente retningslinjer innen ulike 
fagområder for individuelle frister og operasjonalisering av prioriteringsforskriften. Det er 
inngått et samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet og legeforeningen om prosjektet ”Rett 
prioritering i RHF”.   



21 

Andel pasienter på venteliste ved hver HF  med rett til helsehjelp
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Fig Utviklingen av andel pasienter på venteliste, med rett til nødvendig helsehjelp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventende over 6 måneder    
Mål: 50 % reduksjon av antall ventende over 6 måneder i løpet av 2003 
 
Målet om å redusere antall ventende over 6 måneder i løpet av 2003 med 50 % er nesten 
oppnådd.  3 tertial i 2002 var det over 10 600 som hadde ventet mer enn 6 måneder. I 
desember 2003 var antallet redusert til 5809. Det er en reduksjon på 45 %. I løpet av 2004 
har både antall og andel som har ventet mer enn 6 måneder blitt ytterligere redusert.  90 % 
av alle som står på venteliste i Helse Øst har ventet mindre enn 6 måneder. 
 
Ventende over 1 år    
Mål: Antall ventende over 1 år = 0  
 
Det er et mål i Helse Øst at det ikke skal være noen som har ventet mer enn et år. Dette 
målet er ikke nådd i 2004 tross alle tiltak som er iverksatt ved helseforetakene for å oppfylle 
målet. Pr 31. desember er det samlet 1400 pasienter som står registrert som ventende over 
1 år i Helse Øst. Av disse er 463 registrert som pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. 
Det er store variasjoner mellom helseforetakene og mellom hoveddiagnosegrupper. Det er 
særlig mange som har ventet lenge til øyebehandling, ortopedi og plastikk-kirurgi 
 
Ulike tiltak vurderes fortløpende. Helse Øst har bl.a. bedt helseforetakene om å identifisere 
pasientene slik at en får grunnlaget for å målrette tiltak og gjennom det øke måloppnåelsen. 
Dette er en prioritert oppgave.   
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4.3.3 Korridorpasienter, medisinsk avdeling 

Helse Øst skal som regel ikke ha korridorpasienter, men det viser seg at dette er vanskelig å 
unngå i de store sykehusene med akuttmottaksfunksjon. Antallet korridorpasienter varierer 
både fra måned til måned, og mellom helseforetakene. Det er fra 25 – 45 pasienter hver dag 
i korridor på medisinske avdelinger i Helse Øst. Det anslås at om lag halvparten av disse 
pasientene er utskrivningsklare.   
 
Den nasjonale kvalitetsindikatoren ”korridorpasienter” omfatter alle somatiske avdelinger. I 
Helse Øst varierer det gjennomsnittlige antall korridorpasienter fra 0 til 20 mellom de ulike 
helseforetakene. Prosentandelen i forhold til total antall senger varierer fra 0 til 5 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helse Øst anser at en pasienttilværelse på korridor er uverdig og uønsket. En vil derfor 
fortsatt ha stor oppmerksomhet mot dette. En forventer at en forbedret og systematisk 
samhandling med kommunehelsetjenesten vil bidra til en høyere mål oppnåelse på dette 
området. 
 

4.3.4 Utskrivningsklare pasienter 

 
Helseforetakene har til enhver tid om lag 20 utskrivningsklare pasienter. Ulike tiltak som er 
satt i gang for å bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten, har gitt resultater. Det 
må likevel arbeides videre for å bedre pasientgjennomstrømningen. 
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4.3.5 Nasjonale kvalitetsindikatorer 

Ny nasjonale kvalitetsindikatorer ble innført i 2004;  
Innhenting og kvalitetssikring av data har skjedd i samarbeid med eksterne institusjoner.  
 
Epikrisetid 
Målet er at 80 % av alle epikriser skal være sendt innen 7 dager etter utskrivning. For 2. 
tertial i 2004 var andelen epikriser som var sendt i innen den tid 41 % samlet for hele 
helseregionen.  Fortsatt er datakvaliteten dårlig og flere helseforetak har ikke tilfredsstillende 
registreringssystem.  Uansett har Helse Øst satt i gang flere tiltak for å forbedre situasjonen. 
Alle helseforetak har styrebehandlet handlingsplaner for å nå det fastlagte målet.  
 
Det er arrangert et seminar i regi av Helse Øst RHF. Målet er at epikrisene skal bli faglig 
forbedret og sendes ut tidligere fra sykehuset. Alle helseforetak var tverrfaglig representert. 
 
Elektronisk integrasjon mellom PAS/EPJ og spesialsystemer, samt systemer for elektronisk 
epikrise til primærhelsetjenesten er prioriterte satsningsområder i ny IKT-strategi 2004-2007. 
Dette forutsetter at utarbeidet plan iverksettes. 
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Strykninger fra operasjonsprogrammet 
Indikatoren er en strukturindikator og er først og fremt viktig styringsinformasjon for lederne 
av de kirurgiske avdelingene. Samlet for Helse Øst var det 9 % av de planlagte operasjonene 
som ble strøket i rapporteringsperioden. Måltallet er 5 %. Det er mange grunner til at 
planlagte operasjoner ikke gjennomføres. Årsakene skal ikke rapporteres, men registreres 
for internt forbedringsarbeid. 
  
Individuelle plan for barnehabilitering 
Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester har etter helselovgivningen 
krav til å få utarbeidet en individuell plan. Ved rapportering 2. tertial var det kun 26 % av 
pasientene innen barnehabilitering som hadde fått slik plan. En anser at dette ikke er 
tilfredsstillende. Det er satt i gang et nasjonalt tverrfaglig implementeringsarbeid for å følge 
opp lovbestemmelsene både innen somatikk og psykisk helsevern. Et eget 
opplæringsopplegg er utarbeidet. Helse Øst vil følge opp det nasjonale arbeidet. 
 
Sykehusinfeksjoner  
Sykehusinfeksjoner kartlegges som punktprevalens som er en upresis registreringsmåte, og 
gir kun et ”øyeblikksbilde” av situasjonen. Tallene er små, og resultatene blir sårbare for 
variasjon i registreringsmåte, men indikatoren gir likevel et overordnet bilde av 
infeksjonsraten på hver enkelt institusjon/helseforetak og kan brukes til å følge 
infeksjonsraten over tid for hver institusjon. Landsgjennomsnittet de senere år har vært 5,3%. 
Nasjonalt gjennomføres registreringen to ganger pr år.  Samlet for foretakene i Helse Øst var 
gjennomsnittet for sykehusinfeksjoner 5.4 % ved første og 4,3 % ved andre måling. 
Resultatene på institusjonsnivå påvirkes lettere av tilfeldige faktorer.  
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Preoperativ liggetid ved lårhalsbrudd 
Indikatoren angir andelen av pasienter over 65 år med lårhalsbrudd, som blir operert i løpet 
av 48 timer etter at de ble innlagt på sykehus som øyeblikkelig hjelp.  
 
Lårhalsbrudd har alvorlige konsekvenser, ikke bare i form av smerter og ubehag, men også 
tapt funksjon, redusert livslengde, øket hjelpebehov og øket behov for institusjonsomsorg. 
Ventetid over 1,5 - 2 døgn for operasjon har i noen sammenhenger vist seg å ha 
sammenheng med dårligere resultat. Målsettingen er derfor operasjon innen 2 døgn (48 
timer). I foretakene i Helse Øst varierer andelen som blir operert innen denne fristen fra 87 % 
til 100 %. Middelverdi er 96 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å stimulere til en god utvikling av hele behandlingskjeden vil en i 2005 også rette fokus 
mot ventetiden for tilbud om rehabilitering.  
 
Tvungen innskrivning i psykiatrisk institusjon 
Registreringen omfatter total andel voksne pasienter med tvungen innskriving i psykiatrisk 
institusjon hjemlet i lov om psykisk helsevern. Landsgjennomsnittet for total andel tvungen 
innskrivning er 25 %. I Helse Øst varierer andelen fra 13 % til 63 %. Det er ulike 
underliggende faktorer som kan forklare variasjoner i bruken av tvangsinnskrivninger mellom 
institusjoner og regioner. På grunn av forskjellig organisering og størrelse på institusjons- og 
helseforetaksnivå er et tvil om indikatoren egner seg for sammenligning mellom den enkelte 
virksomhet. Indikatoren bør derfor vurderes.  En plan for reduksjon av bruk av tvang ble 
vedtatt i 2003. Resultater vil bli rapportert i 2005. 
 
Pasientrapporterte kvalitetsindikatorer – brukere av poliklinikk innen somatikk og 
psykisk helsevern 
Det har i løpet av høsten vært gjennomført to omfattende tilfredshetsundersøkelser blant 
polikliniske pasienter både innenfor somatikk og psykisk helsevern. Det er spurt om mange 
forhold, og sluttdokumentet er viktig i helseforetakenes forbedringsarbeid.   
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Undersøkelsen viser at pasientene er godt fornøyde med de polikliniske tjenestene. Mest 
fornøyd er de med tilgjengelighet og standard ved de somatiske poliklinikkene. Mens 
pasienter innen psykisk helsevern var mest fornøyd med utbyttet av behandlingen og 
relasjonen til behandler.  
 
Begge gruppene er minst fornøyd med informasjonen som blir gitt og erfaringer før besøket 
ved poliklinikken. God service for timebestilling, for endring av time og at poliklinikken 
overholder avtaler, gir fornøyde pasienter innen somatikken.  Å møte den samme 
behandleren som de møtte ved forrige konsultasjon, er også viktig for at pasienten skal være 
fornøyd. Dette gjelder både for somatikk og psykisk helsevern.  
 
Pasienter som mener at de er feilbehandlet, er naturlig nok mer misfornøyde enn de som 
ikke har hatt slike opplevelser.  
 
Brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet som synes de har fått passende antall 
konsultasjoner var mer fornøyd enn de som syns de har fått for få. De som opplevde tvang i 
forhold til behandlingen var mindre fornøyde enn de som opplevde behandlingen frivillig. 
 
Pasienterfaring, somatisk 

poliklinikk  

(score 0 -100) 

 
Høyest 

score 

Erfaring før besøket 77,7 100 

Informasjon 80,2 100 

Standard 88,0 100 

Tilgjengelighet        88,4 100 

Organisering 85,7 100 

Kommunikasjon 85,1 100  

 
Pasienterfaring, psykisk 

helsevern poliklinikk  

(score 0 -100) 

 
Høyest 

score 

Informasjon 61,6 100 

Behandler relasjon 69,3 100 

Utbytte 69,7 100 

Hovedindeks      68,0 100  

 
Det er små forskjeller i pasienttilfredshet mellom helseforetak og institusjoner innad i hver 
helseregion. Fordi pasienter ved alle sykehusene i tre helseregioner er med, kan resultatene 
sammenliknes. Dette kan være nyttig informasjon for kvalitetsarbeidet i de regionale 
helseforetakene og sykehusene. Det er viktig å være klar over at det kan være store 
variasjoner i pasienttilfredshet mellom poster og avdelinger ved samme sykehus. Det kan 
derfor være vanskelig å bruke institusjonsdata i kvalitetsarbeid på avdelings- og postnivå. En 
må videre være oppmerksom på at en gjennom en slik undersøkelse ikke når de som har 
behov men som av en eller annen grunn ikke får behandlingstilbud. Det er derfor viktig at 
undersøkelsen også sees i lys av en bred oppfatning om at tilbudet er i utakt med behovene. 
 
Tilbakemelding fra pasientene er bare én av flere kilder i arbeidet med å bedre kvaliteten ved 
norske sykehus. Informasjonen som kommer fram, må ses i sammenheng med andre forhold 
som produktivitet og behandling og ikke minst i forhold til lokal kunnskap om sykehuset.  
Helse Øst vil samle alle helseforetak til en felles presentasjon av resultatene, og drøfte 
hvordan det videre arbeid bør foregå. Evaluering av nytte og bruk av PASOp regionalt og 
nasjonalt 2004. 
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5. SENTRALE BESLUTNINGER OG OPPFØLGING AV 
STYRINGSDOKUMENTET FOR 2004 - KONKLUSJON 

 

5.1 Viktigste saker i 2004  
 
Styret for Helse Øst behandlet i 2004 til sammen 150 saker. I styremøtene er det videre gitt 
omfattende driftsorienteringer og behandlet en lang rekke temasaker. I tillegg til økonomi og 
aktivitetsoppfølging, budsjett mv. vises det nedenfor til et utvalg av sentrale saker:  
 
• Opplegg for evaluering av styringsmodellen i Helse Øst 
• Revidert hovedfremdriftsplan og likviditetsplan for utbyggingen av Nye Ahus samt opplegg 

for styring og rapportering ved Nye Ahus og andre større byggeprosjekter i Helse Øst 
• Oppfølging av myndighetskrav, avviksbehandling, god virksomhetsstyring i Helse Øst bl.a. 

gjennom kvalitetssystem  
• Fordeling av midler til forskning i 2004 i Helse Øst  
• Tilgjengelighet og kapasitet i barne- og ungdomspsykiatrien og tiltak for å bedre 

tilgjengelighet og kapasitet. 
• Funksjonsfordeling Helse Øst Helse Sør - hjertefag 
• Fremtidig organisering av nyfødtmedisinen i Helse Øst 
• Strategisk plan for utvikling av behandlingstilbudene til rusmiddelavhengige i Helse Øst, 

samt handlingsplan for tverrfaglig spesialiserte tjenester til rusmiddelavhengige 
• Nytt inntektssystem i Helse Øst - valg av modell og implementering 
• Avtaler med Helse Sør RHF for 2004 og 2005 
• Bedre samordning av sykehus i hovedstadsområdet med utgangspunkt i rapport fra 

prosjektgruppe nedsatt av Helsedepartementet 
• Evaluering av brukerrådet i Helse Øst RHF 
• Evaluering av samarbeidsordningen med tillitsvalgte på regionalt nivå 
• Rullering av kommunikasjonsplattform med tiltak for 2005.  
• Rullering av IKT-strategi. Nasjonalt helsenett og samarbeid med PHT. 
• Etiske retningslinjer for innkjøp i Helse Øst, samt gjennomføring av innkjøpsstrategi med 

en samlet besparelse i foretaksgruppen på kr 130 mill kroner i 2004 
• Strategi for bruk av private leverandører av spesialisthelsetjenester. 
• Regulering av bierverv. Rapport med kartlegging og utarbeidelse av retningslinjer. 
• Arbeid med riktig koding av DRG, riksrevisjonens merknad og SINTEFS synspunkt 
• Gjennomføring av nye opptaksområder for helseforetakene fra 01.04.2004. 
• Investeringsplan opptrapping psykisk helsevern 
• Ledelse og styring 
 

5.2 Oppfølging av styringsdokumentet for 2004 
Helsedepartementets styringsdokument til Helse Øst for 2004 ble behandlet i styremøte 11. 
februar 2004 (RHF-sak 008/2004). Det ble fattet følgende vedtak:  
 

1. Styret tar Helsedepartementets styringsdokument for 2004 til etterretning 
2. Oppfølging av styringsdokumentet vil skje gjennom 
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• Implementering og oppfølging av Strategisk fokus 2003 - 2006 for Helse Øst 
samt strategisk plan som del av Årlig melding 

• Driftsavtaler og rapporteringssystem innen Helse Øst-gruppen. 
 
Det ble foretatt en detaljert gjennomgang av styringsdokumentet for å klargjøre oppgavene 
og angi oppfølging både overfor styret og helseforetakene. Oppgavene er innarbeidet i 
virksomhetsplaner og i de årlige driftsavtaler med helseforetakene.  
 
Endelig rapportering om virksomheten i 2004 i forhold til styringsdokumentet følger som bilag 
til Årlig melding. Denne er bl.a. utarbeidet på grunnlag av rapporteringer/årlig melding fra 
helseforetakene som følger saken som utrykte vedlegg.  
 

5.3 Måling av omdømme 

Helse Øst har i 2004 gjennomført en måling av sitt omdømme blant befolkningen i regionen. 
Målingen er foretatt i regi av MMI. Undersøkelsen viser følgende hovedresultater: 
 
Helse Øst er på høyde med eller bedre enn andre etater det er naturlig å sammenligne seg 
med. 
- 4 av 10 har et godt totalinntrykk av Helse Øst. 
- Befolkningen har best inntrykk av faglig nivå og kompetansen (6 av 10 har godt inntrykk), 

mens informasjonen utad bedømmes som dårligst (2 av 10 har godt inntrykk) av de 
faktorene som er målt.  

 
Tiltroen til at Helse Øst skal kunne oppnå forbedringer på viktige områder innen helsetilbud 
og behandling er relativt liten. 
- Dette kan dels tilskrives manglende kjennskap/informasjon.  De som har god kjennskap, 

har noe større tiltro til organisasjonen. 
- Det er størst tiltro til forbedringer innen psykisk helsevern og omtanke for pasienter og 

pårørende. 
 
Svært mange har meninger om endringstiltakene i helsesektoren. 
- 64% mener det er behov for omorganisering, men det er noen færre (52-53%) som er 

enige i at spesialisering er veien å gå for økt kvalitet og effektivitet.  23% er enige i at 
nedleggelser vil kunne gi et bedre totaltilbud. 

 

5.4 Tilsyn og avvik 
Helse Øst har et godt samarbeid med Helsetilsynet. Det avholdes jevnlige møter med 
fylkeslegene hvor aktuelle problemstillinger tas opp.  
 
Tilsynsvirksomheten har særlig fokus på rettighetsklager med utgangspunkt i 
pasientrettighetsloven, bruk av tvang, og tilsynssaker med utgangspunkt i 
pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven.  
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Omfanget av tilsynssaker og rettighetsklager i Helse Øst ligger i underkant av 
landsgjennomsnittet. Det gjelder også utfall i form av definerte pliktbrudd, oversendelse til 
Statens helsetilsyn og systemkritikk mot direktør eller faglig leder. 
 
I tillegg til oppfølging av konkrete meldte saker, bla. Innen psykisk helsevern, er det i 2004 
gjennomført landsomfattende tilsyn av fødetilbudet.  
 
Helse Øst anser det som svært viktig at definerte avvik lukkes så snart som mulig. Det 
fremgår av oversikter fra helsetilsynet at det fortsatt er åpne avvik også fra tidligere år. En vil 
derfor ha en snarlig gjennomgang av disse for å vurdere status og evt. tiltak for lukking.  
 
På bakgrunn av enkelthendelser innen psykisk helsevern ønsker Helse Øst RHF å forsikre 
seg om at en har et tilstrekkelig godt kvalitativt og kvantitativt behandlingstilbud innen 
akuttpsykiatrien og vil utvide de planlagte faglige revisjonene med fokus på akuttpsykiatrien. 
 
Det er videre stilt spørsmål ved om de føringer som ligger til grunn for opptrappingsplanen 
ivaretar særlig ressurskrevende brukere av akuttpsykiatriske tjenester godt nok. De regionale 
helseforetakene har alle utfordringer med henblikk på å skaffe tilstrekkelige 
behandlingstilbud til en eller flere av disse pasientgruppene. Helse Øst RHF har derfor 
fremlagt behovet for å få en nasjonal vurdering og oppsummering av dagens 
kunnskapsgrunnlag med sikte på å avdekke pasientgrupper hvor det er et spesielt behov for 
å styrke behandlingstilbudet. Helse Øst RHF har tatt dette opp med eier i foretaksmøte 
14.01.2005.  
 
Meldeplikt iht. spesialisthelsetjenestelovens § 3-3 omfatter betydelig personskade og 
hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade. Det er store relative ulikheter mellom 
helseforetakene når det gjelder antall meldinger. En vil i 2005 ha et ledelsesmessig fokus på 
oppfølging av meldeplikten i helseforetakene.  
 

5.5 Rapport for 2004 – styrets hovedkonklusjon 

I tråd med gitte føringer har Helse Øst i 2004 prioritert reduksjon av ventetid, reduksjon av 
overbelegg og korridorpasienter, moderat økt omfang av pasientbehandlingen, god 
virksomhetsstyring og organisering, god økonomisk styring (driftsresultat i balanse), 
brukermedvirkning og utvikling av gode samarbeidsrelasjoner innen utdanning og forskning.  
 
Som det fremgår ovenfor og av rapporteringen på styringsdokumentet for 2004 (vedlegg 1), 
har Helse Øst fulgt opp forventningene på de fleste punkter. 
   
Helse Øst kan vise til reduserte ventetider og økt omfang av behandlingen både innen 
psykiatri og somatikk. En vil også fremheve den positive utviklingen innen forskning hvor 
ressursinnsatsen og aktiviteten er økt betydelig i 2004.  
 
Helse Øst har videreført sine mål og prinsipper om god økonomisk styring. Tatt i betraktning 
de krevende økonomiske rammebetingelser en er underlagt, har foretaksgruppen samlet sett 
en tilfredsstillende økonomisk status ved årsskiftet 2004/2005. Det må bemerkes at det er 
ulikt hvor store utfordringer de enkelte helseforetak står overfor for å imøtekomme kravet om 
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balanse i 2005. Pr. utgangen av januar 2005, tilsier en foreløpig årsprognose for 2004 at 
driften vil gå i balanse. Det må imidlertid tas forbehold om nivået på avskrivningskostnadene 
som følge av nye forskrifter om regnskapsføring av anleggsmidler. 
 
Høyt tempo og store krav til omstilling og effektivisering har lett for å ensrette fokus mot 
økonomi- og aktivitetstall. En erkjenner derfor utfordringen om å balansere innsatsen, slik at 
også humankapitalen ivaretas på best mulig måte, gjennom gode arbeidsordninger, innsats 
for redusert sykefravær samt fokus på god kvalitet. Selv om det vises gode resultater på de 
fleste felter er det også behov for et sterkere fokus og øket innsats innen enkelte områder. 
Dette gjelder særlig:  
 

• Antall korridorpasienter er for høyt. Til tross for konkrete mål og inngåtte avtaler med 
helseforetakene har en ikke fått til en ønsket utvikling.  

• Epikrisetid er et tilsvarende område, hvor en må øke det ledelsesmessige fokus for å få 
til forbedringer. 

• Ventetid for barn og unge til psykiatrisk vurdering og behandling vurderes fortsatt som 
uakseptabelt lang.  

• Kvaliteten og kapasiteten på tilbudet innen psykisk helsevern til det økende antall 
spesielt krevende pasienter som kan representere en fare for seg selv eller 
andre. Helse Øst har tatt initiativ til en faglig vurdering i nasjonal sammenheng.  

• Innen psykisk helsevern ligger aktivitet, tilgjengelighet og produktivitet under de mål 
som er satt. 

• Andelen av pasienter med individuell plan er gjennomgående lav og det er store 
variasjoner mellom helseforetakene. 

• Det er ved årsskiftet fortsatt 1400 pasienter som er registrert som ventende over 1 år. 
463 av disse er pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. 

• Antall reinnleggelser er fortsatt for høyt.  
• Manglende realisering av investeringer innen opptrappingsplanen. 
 
 

 
Ut fra den samlede rapportering for 2004 anser styret for Helse Øst RHF at 
 
• Helsedepartementets bestilling gjennom Styringsdokumentet for 2004 og 

foretaksmøtene er fulgt opp. 
• ”Sørge for”-ansvaret som er pålagt Helse Øst innenfor det juridiske og faglige 

rammeverket er i sum oppfylt for 2004. 
• Helse Øst har styrt virksomheten iht. de gitte økonomiske rammebetingelser og styret er 

tilfreds med de resultater som er presentert i Årlig melding for 2004 til 
Helsedepartementet. 

• De gode resultatene er skapt gjennom stor innsats og i et gjensidig samspill mellom 
Helse Øst RHF og de enkelte helseforetakene, og i et konstruktivt samarbeid med 
brukere og ansatte. Dette er gjennomført i et år som har vært preget av krevende 
omstillinger for ledere og ansatte. 
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STYRETS PLANDOKUMENT 2005 - 2007 
 

6. RAMMER FOR VIRKSOMHETEN - LOVGRUNNLAG OG ANDRE 
OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP 

 
Virksomheten i Helse Øst er basert på overordnede helsepolitiske mål nærmere nedfelt blant 
annet i Lov om Helseforetak §1.1, Lov om pasientrettigheter §1-1, Lov om 
spesialisthelsetjenesten m.m. §1-1, Lov om psykisk helsevern §1 og i øvrig helselovgivning 
og annen lovgivning som retter seg mot foretakets virksomhet. Lov om 
spesialisthelsetjenesten angir (§3-8 Sykehusenes oppgaver) at sykehusene særlig skal 
ivareta følgende oppgaver: Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og 
opplæring av pasienter og pårørende. 
 
Videre er rammer for virksomheten fastsatt gjennom  
 
• Vedtektene for Helse Øst RHF,  
• Vedtatt statsbudsjett for 2005, med særlig vekt på kapittel 7 Plan og meldesystem for 

regionale helseforetak  
• I foretaksmøter, med særlig vekt på foretaksmøtet i januar 2005 hvor eier klargjør det 

overordnede styringsbudskap og prestasjonskrav for 2005 samt krav og 
rammebetingelser knyttet til organisering og økonomi 

• Bestillerdokument for 2005 hvor eier bl.a. stiller krav til ivaretakelse av ”sørge for”-
ansvaret,  og klargjør tildelingen av midler og ressursgrunnlag. 

 
Helse Øst har som intensjon å oppfylle eiers bestilling på alle punkter og løse oppgavene ut 
fra en helhetlig forståelse og tenkning til beste for befolkningen.  
 

7. PLANENS INNHOLD OG TIDSHORISONT  
 
Det er forutsatt at styrets plandokument skal: 
 
- Være strategisk og overordnet og viser hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift 

innenfor rammebetingelser gitt av eier. 
- Gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og av 

den helsefaglige utviklingen på fagområdene. 
- Vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten samt 

styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering. 
 
Tidsperspektivet for plandokument og bevilgningsbehov skal være 2-3 år, dvs. 2006 -2007.  
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Styret for Helse Øst RHF er enig i at dette er et riktig tidsperspektiv for best å kunne 
imøtekomme endringer og behov i det detaljerte pasienttilbudet og utviklingen i den enkelte 
virksomhet.  
 
Imidlertid blir behovet for å planlegge utviklingen i et vesentlig mer langsiktig perspektiv 
stadig mer fremtredende. Dette innebærer at Helse Øst må etablere flere horisonter for sin 
planlegging for å kunne oppfylle sitt samlede ansvar. Ut fra de forhold det redegjøres for i 
plandokumentet er det nødvendig at de langsiktige utviklingstrender og analyser også 
reflekteres i eiers planer. 
 
Oppgave Planhorisont 
Den konkrete planlegging i forhold til gitte 
økonomiske rammebetingelser og styringskrav. 

Årlig. Erfaring viser at det er stor 
usikkerhet også innen dette perspektivet 
da økonomiske forutsetninger, takster 
mv. endres i løpet av året på en måte 
som også gir langsiktige konsekvenser. 

Strategisk planlegging med lenger tidshorisont. 
Imøtekomme kortsiktige endringer i behov. Utføre 
endringer i struktur, organisasjon og tilbud. 

2-3 år. Usikkerheten øker i dette 
perspektivet samtidig som kravet til 
nøyaktighet blir mindre. 

Optimal ressursutnyttelse, herunder god 
kapitalutnyttelse og ivaretakelse av 
helseforetakets økonomisk bæreevne. 
Befolkningsutvikling og alderssammensetning. 
Endringer i teknologi og behandlingsmetoder. 

10-20 år. Disse forhold må sees i 
sammenheng. 

 

8. VIRKSOMHETSSTYRING OG ROLLEAVKLARING 
 

8.1 Styringsmodell og virkemidler  

 
Et viktig ledd i styringsmodellen i Helse Øst er ordningen med interne styreledere/nestledere 
i helseforetakenes styrer.  
 
Videre styrer Helse Øst RHF de underliggende helseforetakene gjennom to 
hovedinstrumenter; driftsavtalen som er den årlige bestillingen av helsetjenester med 
tilhørende budsjettbevilgning og vedtak som fattes i foretaksmøtene. I tillegg er det etablert 
kontaktsopplegg for å ivareta en nærmere og mer løpende kontakt mellom Helse Øst RHF 
og helseforetakene. 
 
Den årlige driftsavtalen som Helse Øst inngår med helseforetakene omhandler i tillegg til 
bestilling av tjenester og budsjettbevilgningen, også elementer av mer eierstyringsmessig 
karakter, som krav til kvalitetssystem (internkontroll), strategisk fokus, krav til økonomisk 
balanse mv.  
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For 2005 videreføres ordningen med driftsavtaler. Det er videre gjennomført foretaksmøte 
med helseforetakene i januar 2005, for å understreke og bekrefte sentrale krav til 
helseforetakene knyttet til eierstyringen. Dette gjelder bl.a. følgende forhold: 
 
• Strategisk fokus Helse Øst med delmål og tiltak for 2005.  
• Gjennomføringen av regional IKT-strategi 
• Krav til innføring av kvalitetssystem, herunder internkontroll 
• Økonomi: Balansekrav i 2005 
• Aktuelle saker som er behandlet av RHF-styret og som skal være bindende for 

helseforetakene i 2005, for eksempel etiske retningslinjer, kommunikasjonsplattform mv.  
• Enkeltsaker i protokollen fra foretaksmøte i Helse Øst RHF som det er naturlig at 

helseforetakene følger opp, for eksempel oppfølging av retningslinjer for lønns- og 
pensjonsforhold i staten, bruk av revisor til oppgaver ut over inngått kontrakt etc. 

• Årlig Melding 2004: Verbal omtale av prosessen frem mot godkjenning i juni -05. 
 
Det vil i 2005 bli foretatt en evaluering av styringsmodellen i Helse Øst, herunder ordningen 
med interne styreledere. En vil også arbeide videre med å avklare roller og foreta 
nødvendige organisasjonsmessige tilpasninger i forhold til dett. 
 

8.2 Oppfølging av juridisk rammeverk  
Helse Øst skal sikre at alle ledere og ansatte kjenner de lover og forskrifter som regulerer 
arbeidet. Gjennom et helhetlig kvalitetssystem skal de være pådrivere i et forbedringsarbeid 
for å oppnå god virksomhetsstyring og internkontroll i foretaksgruppen. Bedre kunnskap om 
lovverket og felles tilrettelegging av hjelpemidler skal sikre at myndighetskravene alltid 
følges.   
 
Helse Øst prioriterer oppfølging av myndighetskrav og bruker ISO 9001 som virkemiddel. Et 
kvalitetssystem basert på prinsippene i ISO 9001 skal sikre at myndighetskravene, 
virksomhetens egne krav og brukerkravene følges. Kvalitetssystemet skal sikre nødvendig 
oversikt over og kunnskap om myndighetskravene, avviksbehandling av lovbrudd og interne 
revisjoner.   
 
Helse Øst skal gjennom lederforankring, konkrete tiltaksplaner, arbeidsgrupper og utvikling 
av hjelpeverktøy for interne revisjoner, bidra til at virksomhetene selv kan kontrollere om de 
følger kravene. Styret vil foreta årlig gjennomgang av oppfølgingen av internkontroll og 
avviksoppfølging og følge opp nødvendige rapporteringskrav.  
 
Det vises også til rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av departementet som har 
gjennomgått pliktsubjekter i helselovgivningen. Helse Øst RHF har med utgangspunkt i 
oversikten fra arbeidsgruppen gjennomgått status i Helse Øst RHF. Oversikten benyttes i 
arbeidet med å klargjøre ansvaret for å ivareta lovkravene på RHF- og HF-nivå. 
 
Gjennom avtaler med private sykehus/institusjoner legges det også vekt på at disse, når de 
behandler pasienter på vegne av Helse Øst skal ivareta myndighetskravene 
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8.3 Etablering av intern revisjon  

Helse Øst vil aktivt følge opp kravene om etablering av intern revisjon i regionale 
helseforetak. Dette vil være et viktig ledd i å sikre etterlevelsen av juridisk rammeverk samt å 
underbygge det regionale helseforetakets tillit og legitimitet. En vil konkretisere 
arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering i løpet av 1. halvår 2005 harmonisert med den 
pågående evaluering av styringsmodellen internt i foretaksgruppen. En vil legge stor vekt på 
at intern revisjonen skal samvirke med organisasjonens øvrige virksomhet på en slik måte at 
den bidrar til forbedring og en høyere måloppnåelse. 
 

8.4 Lederutvikling i Helse Øst. 
Helse Øst har i 2004, i nært samarbeid med ledelsen i helseforetakene, etablert et regionalt  
program for ledelsesutvikling. Programmet er utviklet på grunnlag av en kartlegging blant ca 
100 ledere i Helse Øst og pågående lederutvikling i helseforetakene. Programmet består av: 
 
a) Ledelsesseminar med 3 samlinger á 2 dager hvor representanter fra RHF-ledelsen og 

ledere fra forskjellige nivå i foretakene bidrar.  
b) ”Program for resultat- og ledelsesutvikling i psykisk helsevern”, hvor hele 

institusjonenes ledergruppe deltar. 
c) Bistand til utvikling og gjennomføring av ledelsesutviklingstiltak på de enkelte foretak. 
 
Første kull av det regionale ledelsesseminaret ble gjennomført høsten 2004.  
 
Helse Øst har videre bidratt til utvikling og gjennomføring av et større program ved Ullevål 
Universitetssykehus, samt utviklet et kursopplegg om arbeidsgiveransvar og styringsrett for 
linjeledere for internt bruk ved foretakene. 
 
I tillegg drives ledelsesutviklingsaktiviteter i tilknytting til de etablerte lederarenaene; 
RHF-ets ledergruppe, Direktørmøtet og ”Lederforum”, hvor foretakenes samlede 
ledergrupper deltar. Her tas opp sentrale temaer som prioritering, samhandling, kvalitet, 
psykisk helsevern, økonomiske styringskrav og lovkrav. 
 

8.5 Klargjøring av ”sørge for”-ansvaret 
”Sørge for”-ansvaret er et sentralt begrep i beskrivelsen av de regionale helseforetakenes 
oppgaver. I korthet skal det regionale helseforetaket sørge for at befolkningen får de 
nødvendige spesialisthelsetjenester. Begrepet forutsetter en helhetlig forståelse av lovverk, 
politiske målsettinger og prioriteringer, befolkningens behov og god ledelse og 
ressursutnyttelse. Samtidig er begrepet relativt upresist da det ikke finnes gode metoder for å 
si at ansvaret er oppfylt. 
 
På samme måte som begrepet forutsetter en helhetlig kunnskap og forståelse av oppgaven, 
må også vurderingen av oppfyllelsen, eller graden av oppfyllelse, bygge på et helhetlig 
uttrykk av virksomheten. For å vurdere dette er det etablert en rekke styringsparametere og 
kvalitetsindikatorer. Det er denne helhetlige vurderingen som sammenstilles i Årlig melding. 
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Gjennom en prosess for å avklare roller i det regionale helseforetaket vil også innholdet i 
”sørge for”-ansvaret tre klarere frem. De regionale helseforetakene anser likevel at det er 
nødvendig å klargjøre begrepet nærmere og har derfor initiert et arbeid for å klargjøre en 
felles forståelse av de regionale helseforetakenes ”sørge for”-ansvar og beskrive hva som 
må til for å ha nødvendig oversikt over ”sørge for”-ansvaret. En vil samtidig vurdere relevante 
elementer og metoder for planlegging og om mulig klargjøre elementer og 
konkretiseringsnivå for måling av resultater.  
 

8.6 Forholdet mellom bruken av egne helseforetak og private virksomheter 

Det er inngått langsiktige rammeavtaler med de fire private ikke kommersielle sykehusene i 
regionen. Disse virksomhetene fungerer i praksis som en del av Helse Øst på linje med 
helseforetakene. Videre har Helse Øst RHF avtale med et stort antall avtalespesialister samt 
en stor avtaleportefølje innen rus, psykiatri, kirurgi, lab/røntgen, opptrening, habilitering og 
rehabilitering. Alle avtalene er inngått med det regionale helseforetaket.  
 
Strategi for bruk av private leverandører er utarbeidet: 
 

- Helse Øst RHF håndterer bestiller og utfører rollene på en rasjonell, rettferdig og 
gjennomskinnelig måte. 

- Tilpasset befolkningens behov for spesialisthelsetjenester 
- Helse Øst gir private virksomheter forutsigbare rammebetingelser 
- Helse Øst håndterer kapasitetstilpasninger på en balansert måte 

 
Det legges vekt på åpenhet og faglige vurderinger, utvikling av prognoser for befolkningens 
behov for spesialisthelsetjenester og utvikling av benchmarkinganalyser. Det er særlig viktig 
at bruken av private tilbud rettes inn mot prioriterte områder hvor egen kapasitet er 
fraværende eller mangelfull, og at en har metoder for å klarlegge dette. Grunnlaget for 
konkurranse vil være kompetanse, pris og kvalitet.  
 
Det utvikles egnede rutiner som sikrer samhandling og langsiktighet. Helse Øst har etablert 
en bestillerfunksjon for å videreutvikle profesjonaliteten i gjennomføringen overfor egne eide 
foretak og private virksomheter. Med utgangspunkt i nye styringsbudskap vil en arbeide 
videre med nødvendige organisasjonstilpasninger for å klargjøre rollene og unngå 
habilitetskonflikter.  
 
Innen rehabiliteringsområdet representerer plassene i de private institusjonene nær 50 % av 
det totale antallet plasser.  Helse Øst har gjennom perioden siden reformen arbeidet med de 
enkelte aktørene for å klargjøre roller og kvalitetskrav. I 2005 vil de bli gjennomført 
anbudskonkurranse for kjøp av tjenester ved opptreningsinstitusjonene.  Anslått omfang er 
ca 360 mill kroner. 
 
Tilsvarende forhold gjelder for tilbudet til rusmisbrukere. En stor andel av virksomheten 
består av tilbud i private institusjoner. Det er gjennomført anbud for kjøp av tjenester i 2004. 
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Helse Øst har i 2004 gjennomført et strategisk arbeid som skal danne grunnlaget for 
fremtidig disponering, prioritering og lokalisering av privat avtalepraksis. 
Avtalespesialistene betraktes som en integrert del av det regionale helseforetakets ”sørge 
for ”-ansvar. Utgangspunktet for prosjektarbeidet har vært å undersøke om potensialet for 
virksomheten er godt nok utnyttet, og om oppgavefordelingen i forhold til den øvrige 
spesialisthelsetjenesten er optimal. Prosjektet har hatt som mandat å utarbeide 
overordnet handlingsplan for omstilling med forslag til prioritering, fordeling og lokalisering 
av ledigstilte og nye avtalehjemler i regionen. I den forbindelse gis det også innspill til 
fremtidig avtalepolitikk. 
 

8.7  Regulering av bierverv og etiske retningslinjer 

Helse Øst ønsker å ha ryddige tilsettingsforhold ved sine foretak. Dette forutsetter at 
arbeidsgiver til enhver tid har oversikt over og kontroll med egne arbeidstakeres andre 
arbeidsforhold, engasjementer, eierinteresser, styreverv m.v. (bierverv). Hensikten med dette 
er ikke å fastsette forbud mot bierverv, men å tydeliggjøre grenser for hvilke bierverv og 
omfang av bierverv den enkelte medarbeider kan påta seg.  
 
Det rettslige utgangspunkt for dette er at enhver arbeidstaker rår fritt over egen fritid, også 
retten til å ha bierverv. Denne retten er imidlertid ikke ubegrenset. Selv om enkelte bierverv 
er positive både for helseforetaket og den ansatte, vil andre bierverv vil kunne være uforenlig 
med ansettelsesforholdet i helseforetaket.  
 
Når de nærmere grensene skal trekkes, er det også viktig å foreta en avveining av den 
enkelte medarbeiders behov for å kunne utnytte sine evner og arbeidskapasitet. De 
samfunnsmessige interesser i at den enkeltes faglige kompetanse blir utnyttet så langt det er 
mulig, er således av betydning ved en slik sammensatt avveining. Det er også klart at den 
ansatte gjennom bierverv kan øke sin kompetanse til nytte for tjenesten i helseforetaket. 
 
På en annen side ligger hensynet til allmennhetens tillit til at helseforetakets virksomhet skjer 
på en fullt ut forsvarlig måte. Ansattes disposisjoner - så vel merkantile som pasientfaglige – 
skal aldri kunne trekkes i tvil om at de kan være påvirket av den enkelte ansattes personlige 
interesser utenfor helseforetaket. 
 
Med dette som bakgrunn er det i 2004 utredet forslag til retningslinjer for praktisering av 
regelverket om bierverv i Helse Øst. Forslagene vil bli behandlet i 2005 og ligge til grunn for 
helseforetakenes prosedyrer, slik at en sikrer forutsigbarhet og likebehandling omkring 
håndteringen av de ansattes bierverv. 
 
Helse Øst har fokus på god virksomhetsstyring og i 2004 er det i styret blitt vedtatt etiske 
retningslinjer for foretaksgruppen. De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte og 
omhandler: 
 

- Arbeidsgivers hovedansvar for kompetanseutvikling av sine ansatte. 
- Alle innkjøp skal foretas i samsvar med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser 

og interne bestemmelser i RHF/HF. 
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- Ansattes plikt til å informere nærmeste overordnede om relasjoner til tilbydere av varer 
og tjenester. 

- Ansattes plikt til å sørge for etterrettelighet, åpenhet og forutsigbarhet i sine relasjoner 
til eksterne tilbydere av varer og tjenester. 

- Enhver leders plikt til å innhente informasjon om relasjoner mellom den enkelte 
ansatte og eksterne tilbydere av varer og tjenester. 

- Ytelser utover kontraktsfestede leveranser av varer og tjenester, slikt som opplæring, 
kompetanseutvikling, markedsinformasjon etc. 

- Tilbud fra leverandører om opplæring, kompetanseutvikling og markedsinformasjon 
som ikke inngår i en kontraktsfestet leveranse.  

 

8.8 Organisering av arbeidsgiveransvaret 
I 2004 ble det oppnevnt et eget styre for NAVO-Helse som består av de administrerende 
direktører for de fem RHF-ene. Styret for Navo-Helse skal fastsette retningslinjer for 
forhandlingene og treffe de beslutninger som er nødvendig for gjennomføring av 
forhandlingene og eventuelt megling. Styrets rolle er av strategisk karakter, hvor 
hovedoppgaven er å treffe beslutninger knyttet til NAVOs arbeid i forhold til helseforetakene, 
samt beslutninger knyttet til lønns- og arbeidsvilkår som spesifikt er knyttet til 
helseforetakene. I tillegg er faglig råd helse et rådgivende organ for NAVOs administrerende 
direktør. Faglig råd helse består av tre representanter fra de fem helseregionene, totalt 15 
representanter. Hver region skal representeres med en personal/organisasjonsdirektør fra 
det regionale helseforetaket, en administrerende direktør fra et helseforetak og en 
representant med personalfaglig bakgrunn og ansvar som er en del av et helseforetaks 
øverste ledelse. 
 
Alle helseforetak er IA-bedrifter. Det gjenstår fortsatt noe før alle intensjoner med IA-avtalen 
er oppfylt og det er en utfordring å balansere det ledelsesmessige fokus mellom arbeidsmiljø 
og krav om økonomisk balanse. Helse Øst vil stimulere til at IA-avtalens intensjoner oppfylles 
på en god måte. 
 

8.9 Evaluering 

Grunnlaget for den vedtatte kvalitetsstrategien er at Helse Øst skal være en lærende 
organisasjon. Strategien er bygget på standardisering, internkontroll og løpende 
avvikshåndtering 
 
Helse Øst ønsker å utvikle en evalueringsmetodikk som er integrert med satsingen på 
kvalitet og den øvrige virksomheten. Som et grunnlag for dette arbeidet har Helse Øst bedt 
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) foreta en evaluering av effekter av gjennomført funksjons- 
og oppgavedeling i Helse Øst. Rapport fra arbeidet ble behandlet i styremøte 14.02.2005. 
 
Rapporten gir et verdifullt bidrag til forståelsen av hvordan Helse Øst har ivaretatt sitt ansvar 
og satt i verk helsereformens intensjoner. Den gir innsikt i hvordan de store beslutningene 
har virket på organisasjonen som helhet og hvordan de ”små” beslutningene har kunnet 
bidra til å virke i samme ønskede retning. Rapporten gir videre god innsikt i konkrete 
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endringsprosesser innen utvalgte fagområder, på en slik måte at det er mulig både å trekke 
ut generelle erfaringer og iverksette korrigerende tiltak. I tillegg gir rapporten et begrep om 
hvordan evalueringen kan benyttes som ledd i en læringsprosess med sikte på kontinuerlig 
forbedring.  
 
På grunnlag av dette vil Helse Øst i 2005 legge vekt på å bygge langsiktige relasjoner til 
kompetanse - og forskningsmiljøer for å kunne benytte seg av deres kompetansenettverk, 
stille foretaksgruppen til disposisjon for forskning og øke kompetanse hos egne 
medarbeidere.  
 
Siktemålet over tid vil være at den løpende rapporteringen og organisasjonens evne til 
egenevaluering skal gjøre slike ekstraordinære evalueringer overflødige. Derfor ønsker en at 
metoden som blir benyttet for evalueringen dokumenteres og innarbeides som en del av 
styringsmodellen for Helse Øst og ses i sammenheng med kvalitetsstrategien.    
 

8.10 Oppsummering 
Helse Øst RHF tar til etterretning at eier for 2005 har lagt sterkere og mer detaljerte føringer 
for Helse Øst`s styring av helseforetakene. Det fokus som er satt på å rydde og gjøre rollene 
for det regionale helseforetaket tydeligere støttes, og det er allerede iverksatt interne 
prosesser i Helse Øst RHF for å kunne oppfylle dette på en god måte i løpet av 2005.  
 
Det er videre svært viktig at helseforetakene får tydelige styringsbudskap tidlig på året, slik at 
styrene kan ivareta det ansvaret de er tillagt. En anser at dette er godt ivaretatt i den praksis 
som Helse Øst har utviklet i perioden fra 2002. Det legges derfor opp til at en også for 2005 i 
all hovedsak viderefører ordningen med driftsavtaler med helseforetakene hvor det samlede 
styringsbudskapet til helseforetakene er nedfelt.  
 
Helse Øst vil i 2005 arbeide aktivt for å klargjøre og skille det regionale helseforetakets to 
kjerneroller som ”sørge for”-ansvarlig og eier med ansvar for oppfølging og kontroll med de 
underliggende HF. Dette skal bidra til bedre oppgaveløsing, gi et klarere uttrykk overfor 
omverden og samarbeidspartnere og understøtte det regionale helseforetakets 
styringsautoritet internt i foretaksgruppen.  
 
Helse Øst RHF mener samtidig at en i tråd med tidligere praksis, selv må kunne velge 
styringsmodell og virkemidler så lenge en tilfredsstiller disse hensyn. For Helse Øst RHF har 
deltakelsen fra RHF-ansatte i HF-styrene bidratt til å styrke det regionale fellesskapet 
gjennom god informasjon og kunnskap om situasjonen i det enkelte HF, sikret oppslutning 
om regionale løsninger som er akseptable for det enkelte helseforetak og vært med å sikre 
tilstrekkelig fokus på kostnadskontroll. Det er vesentlig at det enkelte RHF gis anledning til å 
videreutvikle en konsistent styringsmodell som er best mulig tilpasset lokale forhold og 
utfordringer. Det er satt i gang evaluering av styringsmodellen i Helse Øst og ordningen med 
interne styreledere. Resultatene av dette vil foreligge i 2005.  
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9. OPPFYLLELSE AV ”SØRGE FOR”-ANSVARET 
 

9.1 Prioritering 
I tråd med helse- og omsorgsdepartementets krav vil Helse Øst RHF i 2005 øke innsatsen til 
psykisk helsevern og behandling av rusmisbrukere ut over den særskilte satsningen. Dette 
innebærer en omprioritering av midler fra somatikken, og kan medføre en svekking av 
tilbudet da en allerede har effektivisert betydelig. Helse Øst vil videre prioritere tjenestetilbud 
til mennesker med kreft, tjenester til mennesker med kroniske sykdommer, og tjenestetilbud 
innen habilitering og rehabilitering.  
 
Helse Øst overtar bestillings- og finansieringsansvar for opptreningsinstitusjonene og de 
spesielle helseinstitusjonene med beliggenhet i regionen. Bl.a. på bakgrunn av vedtatt plan 
for re-/habilitering arbeides det med en gradvis omstrukturering og tilpasning til det øvrige 
tjenestetilbud i Helse Øst gjennom funksjonsfordeling og spesialisering. Helse Øst vil 
innenfor den økonomiske ramme som stilles til rådighet for kjøp av tjenester ved 
opptreningsinstitusjonene inngå avtaler om arbeidsrettet rehabilitering. 
 
Helse Øst har arbeidet med prioriteringer siden starten i 2002. Gjennom funksjons og 
oppgavefordeling har en prioritert å utnytte eksisterende kapasitet og omprioritere ressurser 
til annen virksomhet ved å ikke starte opp, eller avvikle virksomhet, og på den måten frigjøre 
ressurser. Eksempler på dette er organisering av tilbudet om PCI og organisering av 
fødetilbudet i regionen. Likeledes har en arbeidet med å styre pasient- og ressursstrømmer 
etter behov for ressurser (intensiv, nyfødt, regional spiseforstyrrelsesenhet).  
 
I 2004 har en arbeidet mer systematisk med temaet prioritering. Det har kontinuerlig vært 
arbeidet ledelsesmessig for å definere egnede virkemidler og handlingsrom for prioriteringer 
på alle nivåer nivå (RHF, HF, divisjon, avdeling, enkeltbehandler). Dette er synliggjort 
gjennom omprioriteringer i budsjettarbeidet i det enkelte foretak i 2005. Det kreves fortsatt et 
kontinuerlig oppfølgingsarbeid overfor ledere på alle nivåer for å oppnå forståelse og derved 
resultater av prioriteringsarbeidet.  
 
Fortsatt har en i liten grad kunnet gjøre åpne prioriteringer i det norske helsevesenet. De 
fleste prioriteringer er fortsatt summen av enkeltvurderinger og valg gjort av behandlere i 
møte med den enkelte pasient (fastsettelse av individuell frist, valg av behandling, valg av 
behandlingsnivå, kontrollhyppighet etc). Det finansielle systemet inneholder incitamenter til 
prioritering av enkelte sykdomsgrupper som forsterkes når innsatsstyrt finansiering endres 
tilbake til 60 % DRG. 
 
Helse Øst vil sette fokus på prioritering i alt ledelsesutviklingsarbeid på alle arenaer. 
Stramme ressursrammer vil føre til at en i perioden må redusere kapasiteten og øke 
produktiviteten for å kunne styrke innsatsen på prioriterte områder. Prioritering vil skje 
gjennom direkte styring av aktivitet på faglige kriterier. Det må fortsatt effektiviseres gjennom 
styring/prioritering av ressurser for å oppnå økt kostnadseffektivitet på de tjenester som til 
enhver tid tilbys. 
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I tillegg til de foretaksinterne prosessene som vil bli fulgt fra Helse Øst gjennom de lokale 
styrene og ved hjelp av rapportering på økonomiske og andre valgte indikatorer, deltar en 
også i et samarbeidsprosjekt med Sosial og helsedirektoratet for å standardisere 
retningslinjer innen fagområder for bruk av prioriteringsforskriften og rett til nødvendig 
helsehjelp, kapasitetsanalyser innen enkeltfagområder, standardisering av det medisinske 
tjenestetilbudet ved å sette måltall for liggetider, same-day admission og dagbehandling. 
 
Helse Øst vil i tillegg være pådrivere nasjonalt for å få åpne og tydelige prioriteringer. 
Internasjonale studier viser at de viktigst kostnadsdriverne i helsesektoren er nye 
behandlingsmetoder og høyere grad av rettighetsbestemt helsevesen. For å prioritere riktig 
er det viktig å få kontroll over innføring av nye behandlingsmetoder ved systematisk å 
etterspørre kost-nytte og ved å fjerne gamle metoder når nye innføres. Det er likeledes 
vesentlig å ha fokus på etterspørselsperspektivet gjennom å se på forbruk, nytte, 
indikasjonsstilling etc. for å hindre sykeliggjøring av befolkningen. Det er store forskjeller i 
befolkningens bruk av helsetjenester som ikke kan forklares av forekomst av sykdom. 
 

9.2 Demografi 

Det vises til tabell over befolkningsutviklingen i Helse Øst frem mot 2020. 
Befolkningssammensetningen endres dramatisk mellom 2010 og 2020 ved at antallet eldre 
over 70 øker sterkt.   
 
Helse Øst dekker 36 % av befolkningen i Norge, og er den delen av landet som har tettest 
befolkning. De helsemessige utfordringene er knyttet både til storbyproblematikk , store 
avstander og utkantproblematikk, bl.a. i Oppland og Hedmark. Antall innbyggere i Helse Øst 
utgjør pr 1. januar 2004 totalt 1 638 078, hvor av 366 791 (22,3 %) er under 18 år. 
Befolkningen vil øke mest i Oslo og Akershus, mens det i innlandskommuner kan påregnes 
en befolkningsreduksjon. 
 
Det er store forskjeller i antall innbyggere som sokner til foretakenes opptaksområder. 
Forskjellene er tydelig når en sammenligner opptaksområdet for Sykehuset Innlandet HF 
med 372.016 innbyggere med Sykehuset Asker og Bærum HF som har langt under 
halvparten med 153.964 innbyggere.  
 
Regionen, og særlig hovedstadsområdet, preges av en flerkulturell utvikling Veksten i 
innvandrerbefolkningen er størst. Disse gruppene har et relativt stort forbruk av 
sykehustjenester, og genererer særlig sukkersyke, dialyse, hjerteinfarkt og psykiske lidelser.  
Denne utviklingen stiller flere krav til helsetjenesten når det gjelder kulturforståelse, språk 
mv. I hovedstadsområdet ser en også en overvekt av sammensatte lidelser. Dette gjelder 
også gruppen enslige eldre og unge hvor fravær av nettverk er et kjennetegn. 
 

9.3 Medisinske trender – epidemiologi 

Medisinsk kunnskap og teknologi er i kontinuerlig utvikling.  Det vil skje betydelige endringer i 
behandlingstilbudet bl.a. som følge av digitalisering og genteknologi.  Samtidig blir 
behandlingsmetoder mer skånsomme slik at flere pasienter kan behandles uten innleggelse. 
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Det blir flere kronikere og de som legges inn vil være sykere og ha større pleiebehov enn i 
dag.  
 
Mange kjente risikofaktorer, for eksempel røyking, overvekt og inaktivitet kan forebygges. 
Potensialet for positive helseeffekter knyttet til forebygging anses for stort, men er vanskelig 
å utløse. 
 
Helsetilstanden vil fortsatt i vesentlig grad også avhenge av sosiokulturelle og økonomiske 
faktorer og det ser ut til å være en økning i psykososiale problemer hos barn og unge. 
 
Pasient/lege-forholdet endres ved at pasienten stiller krav om medbestemmelse, kvalitet og 
valgfrihet.    
 
Følgende trekk vil prege utviklingen i de kommende år: 
 
• Eldrebefolkningen vil ha en betydelig vekst etter 2010. Selv om det fortsatt er grunn til å 

forvente en generell bedring i helsetilstanden hos eldre, vil antall eldre som behandles på 
sykehus for bl.a. slag, brudd og demens, øke.  

• Kreftsykdommer vil fortsatt vise en betydelig økning i de nærmeste årene. Antallet som 
lever med kreft vil øke kraftig for alle kreftformer. Det innføres nye metoder for 
diagnostisering og behandling, for eksempel PET-scan. 

• Forekomst av overvekt i befolkningen forventes å øke, og en vil derfor forvente en økning 
av diabetes type II og andre komplikasjoner. 

• Hjertesykdommene ser ut til å ha stabilisert seg eller viser en liten nedgang i alle 
aldersgrupper mht nye tilfeller. Antallet som lever med hjertesykdommer vil øke, men 
neppe mer enn befolkningsutviklingen tilsier. Perifere karsykdommer viser en relativ 
økning både mht nye tilfeller og antallet som lever med slike sykdommer. Økningen er i 
første rekke knyttet til økningen av pasienter med diabetes type II. 

• Astma, allergi og luftveissykdommer vil øke mer enn befolkningsutviklingen tilsier. 
• Problemer knyttet til nye infeksjonssykdommer, forårsaket av multiresistente 

mikroorganismer, forventes å øke. Flere vil også leve med HIV. 
• Psykososiale problemer knyttet til økende familiær og sosial ustabilitet, svakere sosiale 

nettverk og sosiale forskjeller, antas å øke. 
• For enkelte grupper vil sykdomsbildet i større grad preges av voldsskader, rusmiddelbruk 

og psykiske lidelser. Denne type lidelser er preget av høy kompleksitet med behov for 
nært samarbeid mellom somatikk, psykiatri og førstelinjetjenesten. 

 
Sannsynligvis vil befolkningens opplevelse av lidelser og plager endre seg og skape økte 
forventninger til helsevesenet. Sammen med endrede muligheter til å avdekke og beskrive 
sykdomstilstander vil dette virke inn på så vel helsetilstand som sykdomsutvikling. Det vises 
også til kapittel 10 om Langsiktige utviklingstrender. 
 
Særlig om utviklingen i forhold til rusfeltet: 
Det har de senere årene skjedd betydelige endringer i befolkningens bruk av rusmidler. 
Kontinentale drikkevaner har kommet i tillegg til det tradisjonelle norske forbruksmønsteret. 
Alkoholforbruket vokser i befolkningen generelt og blant de unge. Det økte forbruket antas å 
øke de totale skadevirkningene. 
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Narkotikamisbruket blant ungdom har økt sterkt siden slutten av 1990-tallet. Ungdom har blitt 
mer liberale til narkotika. Det skjer en økt liberalisering av narkotika i flere land i Europa. 
Utviklingen er preget av hurtige endringer, høyere aksept for bruk av illegale rusmidler, og 
utstrakt eksperimentering og kombinasjonsmisbruk.  
 
Antall unge med alvorlige og sammensatte problemer øker. Denne gruppen omfatter også 
personer med aggressiv og utagerende atferd. 
 
Det er en økende forekomst av kombinasjonen alvorlig psykisk lidelse og alvorlig og 
vedvarende rusmiddelmisbruk, dvs. det en kaller dobbeltdiagnoser. Overdosedødsfallene er 
høye. Det er en stor grad av sykelighet og økende alder på rusmiddelmisbrukerne.  
 
Generelt er det et udekket behov for tjenester til rusmiddelmisbrukere, ikke minst for etniske 
minoriteter, ungdom, og voksne med relativt krevende problematikk.    
 
Pasienter som er rusmiddelmisbrukere er en utfordring for psykisk helsevern og den 
somatiske helsetjenesten. Utfordringen dreier seg dels om å få gitt dem tilstrekkelig hjelp for 
de somatiske sykdommene, dels å fange opp deres rusmisbruksproblem og bidra til at de får 
hjelp med dette.  
 
Særlig om psykisk helse: 
Flere internasjonale undersøkelser viser at forekomsten av psykiske lidelser pr. år (12 mnd 
prevalens) er rundt 30 prosent. Lidelse er da definert som en psykiatrisk diagnose. Med 
unntak av Oslo, er det ikke dårligere psykisk helse for personer som bor i byer. 
Undersøkelser viser at psykiske plager her er hyppigere forekommende enn i landet for 
øvrig. Forskjellene er størst for menn hvor forekomsten er 13.5 % i Oslo og mellom 5,3 og 
9,4 % i andre fylker og byer. Norske studier viser at utbredelse av psykiske lidelser ikke 
skiller seg ut fra andre større undersøkelser foretatt i andre land som USA og Europa. Dette 
gjelder også forekomst av psykiske lidelser i ulike europeiske byer.   
 

9.4 Kunnskapsbasert utvikling 
Det må sikres at helsetjenestens tilbud i økende grad blir kunnskapsbasert, og det må 
utvikles strategier for kunnskapshåndtering både gjennom tilgjengelighet til kunnskap 
gjennom Norsk helsenett, helsebibliotek etc., men også gjennom et ledelsesmessig fokus på 
endrede arbeidsformer basert på kunnskap. En må forsikre seg om at det er de prioriterte 
pasientene som får tilbud først og en må tilse at gamle metoder blir erstattet av nye metoder 
etter en systematisk vurdering av nytte og kostnad. Det må i større grad drives analytisk 
overvåking av utviklingstrender for å kunne planlegge tilbudet bedre enn i dag. Helse Øst har 
store forventninger til Kunnskapssenterets bidrag til å sammenfatte denne type horizon 
scanning i et samarbeid med RHF-ene og universitetene.  
 
Helse Øst har som regional eier ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i 
helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin og helsefag fordi utøvelsen skal være 
kunnskapsbasert.  Helse Øst ser flere begrunnelser for å satse på medisinsk og helsefaglig 
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forskning. Som en del av den rike verden plikter Helse Øst å delta i den globale 
kunnskapsøkningen. Nasjonale behov kan ikke alltid løses gjennom forskningsresultater 
andre steder i verden og aktiv forskning leder til kompetanseoppbygging som sikrer at 
forskningsresultater tolkes og implementeres på en god måte i helsetjenesten. Vedtatt 
strategiske plan for forskning har som formål gjennom forskning å fremskaffe kunnskap til 
beste for pasientene. Helse Øst vil arbeide for å identifisere og understøtte 8 sentrale 
forskningsområder i tilegg til økt kvantitet og kvalitet av forskningen i regionen.  
 
Det er videre viktig at en har tilstrekkelig utdanningskapasitet i forhold til de prioriteringer som 
gjøres for eksempel innen kreftbehandling. Det er også nødvendig fortsatt å satse på 
videreutdanning innen spesialiserte områder. Utdanningskapasiteten må også tilpasses de 
behov som følger av de kapasitetsmessige utfordringer på lang sikt. Det vises til kapittel 
10.1. 
 

9.5 Erfaringsutveksling, samhandling og desentralisering 

Helse Øst vil påse at samhandlingen forbedres bl.a. gjennom bruk av veiledning overfor 
kommunene, gjennomføring av individuell plan og sikre epikriser av god kvalitet. 
 
Helse Øst vil prioritere både den interne samhandlingen i spesialisthelsetjenesten og 
samhandlingen med kommunehelsetjenesten. I 2005 har Helse Øst allerede vedtatt å bistå 
helseforetakene i dette forbedringsarbeidet. Ett aktuelt eksempel er at arbeidet med å innfri 
nasjonale krav til epikrisetid er igangsatt, og vil bli fulgt opp våren 2005. Helseforetakene har 
også fått oppgaven med å inngå samarbeidsavtaler med sine kommuner, og Helse Øst vil 
sikre at slike overordnede avtaler følges opp med praktisk samarbeid mellom utøvende 
tjenester. Det pågår også mange samhandlingsprosjekter, som til dels er igangsatt med 
støtte gjennom prosjektmidler fra Helse Øst.  
 
Integrering av rus og psykiatri er et internt samhandlingstiltak. Det gjelder også arbeidet for 
bedre integrering av somatikk og psykiatri i foretakene. I tillegg bør en prioritere gode 
pasientforløp, bl.a. ved å gjøre sykehusene mer effektive på logistikk, slik at pasientene får 
raskere utredninger og unngår unødige ventetider mellom ulike avdelinger, seksjoner og 
spesialiteter. 
 
Helse Øst vil også avklare hvordan RHF skal arbeide videre med bestillerdokumentets krav 
om egen ”strategi for småsykehusene”. Det er naturlig at de helseforetakene og sykehusene 
som har et geografisk dekningsområde, tar ansvaret for å videreføre departementets ideer 
sammen med kommunene i dekningsområdet. 
 

9.6  Fortsatt funksjons- og oppgavefordeling - strukturendringer 

Helse Øst vil ha en særskilt oppfølging av store funksjons- og oppgavefordelinger som er 
gjennomført. Dette gjelder for eksempel omorganisering av fødselsomsorgen og etablering 
av nye opptaksområder. Og en vil fortsette arbeidet med forbedringer når det gjelder 
kapasitets- og ressursutnyttelse. Dette arbeidet vil måtte sees i sammenheng med de 
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aktuelle prosesser for arealeffektivisering. Det vises til kapittel 10.3 om Økonomiske rammer 
og kapittel 10.4 om Bygningskapital – status og utfordringer.  
 
Det regionale helseforetakets rammebetingelser, både på kort og lang siktig, påkrever 
fortsatt stor oppmerksomhet mot funksjons og oppgavefordeling, effektivisering og endring 
av sykehusstruktur. Dette arbeidet vil ha fokus innen det enkelte helseforetak, innen 
regionen og i samarbeid med andre RHF og Helse Sør i særdeleshet. Det vises til omtale om 
dette i kapittel 11.  
 
Sykehuset innlandet står overfor særlige utfordringer i denne sammenheng:  
 
Sykehuset Innlandet – prosjekt 2020 
I arbeidet med å revidere Sykehuset Innlandet sin utviklingsplan, må det etableres en 
strategi for strukturutvikling og investeringer i infrastruktur, i et perspektiv mot 2020. En slik 
strategi kan ha som siktemål at Sykehuset Innlandet etablerer det som gradvis og langsiktig 
kan utgjøre et hovedsenter for sykehusfunksjonene i innlandet. En ser for seg en utvikling 
hvor det i første trinn utbygges det som det er behov for på kort sikt i forhold til psykisk 
helsevern. Deretter kan det på samme sted etableres nye funksjoner etter hvert som 
eksisterende infrastruktur er nedslitt eller andre faglige eller økonomiske hensyn tilsier 
nyinvesteringer. Strategien om ”samling av det som bør samles” ville være det bærende 
fundamentet i en slik ønsket utvikling. 
 
Dette prosjektet vil ha store konsekvenser for utviklingen av Sykehuset Innlandet, og vil med 
stor sannsynlighet utløse behov for større investeringer i et langsiktig perspektiv. 
 

9.7 Risikofaktorer 
Helse Øst vil arbeide systematisk med å avklare innholdet i ”sørge for”-ansvaret og de andre 
lovpålagte hovedoppgavene. Det må utvikles metoder for å klarlegge utviklingen i behov og 
metoder for prioritering.  
 
I praksis fremkommer de største utfordringene på kort sikt som følge av endrede 
økonomiske rammebetingelser, effektiviseringskrav, økte pasientrettigheter og nye 
oppgaver, – og ikke som følge av endret sykelighet og nye behandlingsmetoder.   
 
En anser følgende risikofaktorer som vesentlige i forhold til oppfyllelse av ”sørge for”-
ansvaret: 
 

- Omfanget av forebyggingsaktiviteter i samfunnet for øvrig; HMS, skole, kommune etc 
- Overføring av oppgaver fra egenomsorg, familie og nettverk til offentlige 

helsetjenester 
- Svakt styringsfokus på kommunehelsetjenesten med mange enheter 

(kommuner/bydeler) og store utfordringer i samhandlingen 
- Endringer i oppgavedelingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten med økt 

press på spesialisthelsetjenesten  
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- Aktivitetsvolum innen somatiske tjenester. Dette påvirkes av endret etterspørsel, 
endrede pasientrettigheter, endret finansieringsmodell mv. 

- Tilgang på kvalifisert personell i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Særlige 
utfordringer på lang sikt og i konkurranseforholdet mot privat virksomhet. 

- Mangel på personentydige data gjør overvåking av sykelighet i befolkningen 
vanskelig 

- Styringsinformasjonen vanskelig å analysere på grunn av ulike måleenheter og ulikt 
eierskap til data 

- Svært mangelfull nasjonal samordning av kunnskapskilder (Norsk Folkehelseinstitutt, 
nasjonale kvalitetsregistere, NPR data, KOSTRA, etc) 

- Eiers fastsetting av poliklinikkrefusjoner og evt. fastsetting av gjestepasientpriser. 
- Fastsetting av DRG-vekter i forbindelse med innføring av nye behandlingsmåter 
- Utviklingen i lønns- og pensjonskostnader. 
- Finansiering av nye oppgaver som overføres til de regionale helseforetakene. 

Erfaringsvis er nye oppgaver ikke fullt ut finansiert, samtidig som det stilles krav om 
effektivisering. 

- Fastsetting av åpningsbalanse og investeringstilskudd 
- Innføring av nytt nasjonalt finansieringssystem 
- For kortsiktig planleggingsramme for å kunne monitorere endringer som skjer over 3-

5 års perioder (fedme, spiseforstyrrelser, Doman etc) 
 

9.8 Konklusjon – oppsummering 
Det er en utfordrende oppgave å innfri ”sørge for”-ansvaret i Helse Øst. Det er et omfattende 
spekter av mål og krav som skal forenes innenfor trange og skiftende rammebetingelser, og 
det er mange risikofaktorer som må hensyntas i arbeidet. 
 
Prioritering vil stå sentralt i 2005. Helse Øst vil være aktiv i prioriteringsdebatten og bidra til at 
det utvikles metoder for god prioritering. Det er mulig å møte de medisinske utfordringene 
gjennom helseforetakenes gode faglige tilbud, økt kunnskapsbasert utvikling og 
erfaringsutveksling internt i spesialisthelsetjenesten og i forhold til primærhelsetjenesten. 
En vil fortsatt måtte videreutvikle funksjons- og oppgavefordelingen og en samordning av 
akuttfunksjonene i regionen. En må også arbeide videre med sykehusstruktur og innholdet i 
det enkelte sykehus.  
 
Gjennom den avrapportering som er gitt, de planer og tiltak som det er redegjort for og de 
styringssystemer som er etablert og under utvikling, anses det som godgjort at Helse Øst 
RHF vil ivareta sitt ”sørge for”-ansvar på en god måte også i planperioden. 
 
En vil ikke unnlate å samtidig peke på de problematiske forhold som er knyttet til utviklingen i 
et mer langsiktig perspektiv, hvor løsningene må finnes i et samspill mellom god 
oppgaveløsning på RHF-nivå og riktige rammebetingelser fra eier. 
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10. LANGSIKTIGE UTVIKLINGSTRENDER  
 
Ansvaret for en forsvarlig forvaltning av de samlede helseressurser og en god utvikling av 
pasienttilbudet må sees i et langsiktig perspektiv. Ansvaret for dette må tilligge både 
eier/politiske myndigheter gjennom utforming av rammebetingelser og styringsbudskap, og 
det regionale helseforetaket ved sin forvaltning og styring av verdiene. For Helse Øst er det 
særlig viktig at utviklingslinjer og planer er samordnet med Helse Sør. Helse Øst RHF vil med 
bakgrunn i dette sette fokus på noen særlig viktige forhold og utviklingslinjer.  
 
En vil samtidig henstille til at det etableres en samarbeidsprosess mellom de regionale 
helseforetakene og eier for å utforme overordnede og langsiktige strategier og virkemidler 
slik at en kan styre virksomheten i ønsket retning. 
 

10.1 Befolkningsutvikling og fremtidig behov for behandlingskapasitet  

Befolkningsutvikling – en dramatisk vekst i eldrebefolkningen 
Tabellen nedenfor er basert på Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskriving 2002-2050, 
alternativ MMMM (middels nasjonal vekst). Fremskrivingen foreligger i flere alternativer med 
ulike forutsetninger om dødelighet, fruktbarhet, innenlandsk flytting og inn- og utvandring. I 
Statistisk sentralbyrås egne kommentarer heter det at alle alternativene unntatt 
nullflyttealternativet anses som realistiske. De ekstreme alternativene anses likevel som 
mindre realistiske enn alternativet som er basert på mellomforutsetninger for de enkelte 
komponenter. En har derfor valgt å basere fremskrivingen av sykehusopphold på alternativ 
MMMM.  
 

2003  2010  2020  
Fylke  

I alt  70+  I alt  70+  I alt  70+  
Østfold  255 122  30 797  263 730  30 328  277 777  39 273  
Akershus  483 283  44 671  516 794  47 996  556 543  66 678  
Oslo  517 401  55 517  544 615  50 106  590 139  61 353  
Hedmark  188 281  42 837  190 736  47 247  195 522  54 157  
Oppland  183 582  24 882  186 227  23 735  191 207  29 122  
Helse Øst  1 627 669  198 704  1 702 102  199 412  1 811 188  250 683  

 
Etter dette fremskrivingsalternativet øker befolkningen i Helse Øst med 4,6 prosent fra 2003 
til 2010, og med 11,3 prosent fra 2003 til 2020. For personer 70 år og eldre forventes en 
økning på 0,4 prosent fra 2003 til 2010, og 26,2 prosent fra 2003 til 2020. Frem mot 2020 vil 
altså Helse Øst oppleve en betydelig økning i den eldre delen av befolkningen, noe som 
blant annet vil ha store konsekvenser for sykehustilbudet i regionen og helseforetakenes 
virksomhet.  
 
Når det gjelder befolkningsfremskrivingen for personer 70 år og eldre, er den kjennetegnet 
ved at gruppen ikke berøres av forutsetninger om fruktbarhet, og dødeligheten er 
erfaringsmessig den komponenten som estimeres best. Gruppen som i 2020 vil være 70 år 
og eldre vil heller ikke være spesielt berørt av befolkningsfremskrivingens forutsetninger om 
flytting da gruppen er lite mobil. Det er derfor grunn til å tro at økningen av personer 70 år og 
eldre i Helse Øst blir ganske nær det som alternativ MMMM legger opp til. Hovedforklaringen 
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på utviklingen er at de første store etterkrigskullene passerer 70 års alder i 2015-2016, og 
senere vil gi sterkt økende vekst av eldregruppene, fra 2025 i betydelig grad også for 
gruppen over 80 år. I tillegg kommer den vekst i eldrebefolkningen som følger av økende 
levealder. 
 
Behovet for behandlingskapasitet 
Ut fra en mekanisk fremskrivning av dagens behandlingsrater i forhold til 
befolkningsutviklingen og nærmere beskrevne forutsetninger om realvekst i behov for 
sykehustjenester, men under forutsetning at det ikke skjer noen endring i henvisnings- eller 
behandlingspraksis (hvilket er å anse som en usannsynlig utvikling), vil Helse Øst stå overfor 
et økt kapasitetsbehov behov i 2020 på nærmere 1.600 somatiske sykehussenger for 
personer bosatt i Helse Øst. Av denne økningen i kapasitetsbehov antas at omlag 250 
senger må dekkes av andre regionale helseforetak enn Helse Øst (først og fremst Helse 
Sør). Dette økte kapasitetsbehovet tilsvarer to store sykehus i nasjonal målestokk. Dette er 
betydelig tall som krever en aktive tiltak på alle nivåer i helsetjenesten.  
 
Også innen psykisk helsevern og utviklingen av opptrappingsplanen er dette viet mindre 
oppmerksomhet. Det er imidlertid en grunnleggende forutsetning for utviklingen innen 
psykisk helsevern at aktiviteten skal dreies fra sykehussenger til DPS-nivå. 
 
En kan tenke seg at forbedrede metoder når det gjelder utredning og behandling av 
pasienter i sykehus både kan innebære økte muligheter for overgang fra døgn- til dag-
behandling, og kortere liggetid for pasienter som må innlegges. Det kan også stimuleres til 
økt omfang av dagbehandling gjennom organisatoriske og bygningsmessige tilpasninger i 
helseforetakene, og samarbeid med helsetjenesten utenfor sykehus. Økt fokus på 
planlegging og styring av pasientforløpet på sykehuset vil bidra til å redusere liggetiden.  
 
Helse Øst har på denne bakgrunn foretatt fremskrivinger med forutsetninger om endring i 
behandlingspraksis. Forutsetningene bygger på scenarier som antas å være realistiske, men 
som av den grunn ikke behøver å bli oppfylt fullt ut. En har derfor også beregnet 
konsekvensen av at scenariene oppfylles for 25, 50 og 75 prosent av pasientene.  

 
Vurderingene bygger på en analysemetode som først ble benyttet som plangrunnlag for den 
regionale helseplanen som ble vedtatt av Sosial- og helsedepartementet i mars 2001. 
Senere er plangrunnlaget oppdatert av Helse Øst i 2002 i forbindelse med arbeidet med ny 
helseforetaksstruktur og oppgavefordeling. Det er fattet flere beslutninger av stor betydning 
hvor dette inngår som grunnlag.  
 
Det er nå foretatt en tilsvarende analyse på bakgrunn av aktivitetstall for 2003 og ny 
befolkningsfremskrivning fra SSB.  
 
Kort beskrevet inneholder analysemetoden følgende trinn: 

- Det foretas en sammenstilling av dagens behandlingskapasitet målt bl.a. i senger og 
dagbehandling 

- Det beregnes et kapasitetsbehov i 2010 og 2020 basert på dagens behandlingsrater og 
fremskrivningen av befolkningsutviklingen (SSB middelalternativ). 
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- Det beregnes i tillegg en årlig prosentvis vekst på bakgrunn av registrert utvikling innen 
de forskjellige fagområder. 

- Det legges deretter inn forutsetninger om styrbare/mulige endringer (scenario1) i 
behandlingspraksis innen gitte pasientgrupper. Forskjellige alternativer for mulig 
måloppnåelse gir forskjellige alternativer for kapasitetsbehovet.  

 
Det presiseres at det i analysen er en direkte sammenheng mellom vurderingen av 
sengebehovet og behovet for dagbehandlingskapasitet, og at realisering av de ”mål” som 
følger av analysen krever aktive strategier og tiltak innen hele foretaksgruppen. 

 
Resultatene i den siste analysen (oktober 2004) samstemmer med resultatene fra tidligere 
analyser men viser et forsterket press på tjenestetilbudet og et økt kapasitetsbehov. 

 
Tabell 1:  Sum kapasitetsbehov for pasienter bosatt i HØ, behandlet i HØ og  
 og pasienter bosatt i HØ behandlet utenfor HØ  

Realisering av 
scenario: 25 % 

Realisering av 
scenario: 50 % 

 
Fremskrivning til 2010 
 Senge- 

behov 
Dag- 

behandl. 
Senge- 
behov 

Dag- 
behandl. 

Nivå 2003 4300 141200 4300 141200 
Beregnet vekst som følge av befolkningsutvikling 200 8200 200 8200 
Beregnet realvekst i etterspørsel  300 8600 300 8600 
Endring som følge av endret behandlingspraksis -300 20200  -600 40300 
Sum kapasitetsbehov for Helse Øst-pasienter 4500 178200 4200 198300 
Endret behov i forhold til dagens kapasitet  
(sum behov – nivå 2003)  

 
200  

 
37000 

 
-100 

 
57100 

Netto endring i sengetall i vedtatte utbygginger 
(Nye Ahus, KIS, SAB) og utfasing av senger i h.t. 
Samlet plan (Fredrikstad, UUS, Aker og Hamar) 

 
 

100 

  
 

100 

 

 
Tabell 2: Sum kapasitetsbehov for pasienter bosatt i HØ, behandlet i HØ og  
 og pasienter bosatt i HØ behandlet utenfor HØ  

Realisering av 
scenario: 75 % 

Realisering av 
scenario: 100 % 

 
Fremskrivning til 2020 

 Senge- 
behov 

Dag- 
behandl. 

Senge- 
behov 

Dag- 
behandl. 

Nivå 2003 4300 141200 4300 141200 
Beregnet vekst som følge av befolkningsutvikling 800 27000 800 27000 
Beregnet realvekst i etterspørsel  800 22800 800 22800 
Endring som følge av endret behandlingspraksis,  -1100 69900 -1500 93100 
Sum kapasitetsbehov for Helse Øst-pasienter 4800 260900 4400 284100 
Endret behov i forhold til dagens kapasitet  
(sum behov – nivå 2003) 

 
500 

 
119700 

 
100 

 
142900 

Netto endring i sengetall i vedtatte utbygginger 
(Nye Ahus, KIS, SAB) og utfasing av senger i h.t. 
Samlet plan (Fredrikstad, UUS, Aker og Hamar) 

 
 

100 

  
 

100 

 

                                                
1 Eksempel på scenario: Pasientgruppe øyeblikkelig hjelp, ikke opererte pasienter: 
Pasienter under 70 år med liggetid på høyst 1 dag, behandles uten innleggelse. Av de pasienter som 
er 70 år eller eldre, og som har høyst 1 dag liggetid, blir halvparten behandlet uten innleggelse.  
For pasienter som fortsatt må innlegges, blir liggetidene redusert med 25 prosent. Med utgangspunkt i 
et beregnet antall liggedager i 2020 på 2.000.000 samlet for Helse Øst, utgjør dette scenariet om lag 
10%.) 
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Tabellene viser beregninger med en realisering av scenarioene med hhv. 25 og 50 % i 2010 
og 75 % og 100 % i 2020.   
 
Tabell 1 viser at behandlingskapasiteten vil være tilnærmet tilstrekkelig i 2010 (fra -100 til 
+200 senger) under forutsetning om at dagbehandlingskapasiteten økes med 25-40 % i 
forhold til dagens nivå. 
 
I 2020 (tabell 2) vil det imidlertid kunne oppstå en underkapasitet fra 400-0 senger hvis 
dagbehandlingskapasiteten samtidig økes med 85-100% i forhold til dagens nivå.   
 
For å nå de målene som implisitt ligger i scenariene om endret behandlingspraksis må det 
etableres mål og strategier for utviklingen i helseforetaksgruppen og det enkelte 
helseforetak. Disse strategiene må bl.a. rettes mot følgende: 
 

- Påvirkning av etterspørselsutviklingen gjennom utforming av tilbud og aktiv 
samhandling med primærhelsetjenesten 

- Endret behandlingspraksis for konkrete pasientgrupper 
- Tilrettelegging og utbygging for å øke kapasiteten for dagbehandling og poliklinisk 

virksomhet. 
 

Dette må også reflekteres i den nasjonale politikken. Selv om kapasiteten i helsetjenesten 
kan synes tilstrekkelig på kort sikt er den langsiktige utviklingen mer dramatisk. Dette har stor 
betydning for hvordan eksisterende bygningsmasse skal forvaltes og hvilke vilkår som skal 
legges for de regionale helseforetakenes kapitalgrunnlag. 
 
Behovet for behandlingskapasitet sett i forhold til tilsvarende forhold i Helse Sør 
Helse Sør RHF har gjennomført tilsvarende analyse som det henvises til ovenfor. 
Datagrunnlag og forutsetninger er identiske. En tilsvarende sammenstilling som ovenfor viser 
at Helse Sør vil ha tilnærmet tilstrekkelig behandlingskapasitet i 2010 (fra 95 til +110 senger) 
under forutsetning om at dagbehandlingskapasiteten økes med 25-40 % i forhold til dagens 
nivå. I 2020 vil det imidlertid kunne oppstå en underkapasitet fra 250-0 senger hvis 
dagbehandlingskapasiteten samtidig økes med 75-90 % i forhold til dagens nivå.   
 
Det legges til grunn at de øvrige helseregionenes bruk av behandlingskapasitet i Helse Øst 
og Helse Sør ikke endres vesentlig. 
 
En forsiktig konklusjon på bakgrunn av dette er at situasjonen i de to helseregionene er 
relativt lik. Befolkningsutviklingen og realveksten i behovet for sykehustjenester vil innebære 
et betydelig press på virksomhetene. Selv med en aktiv styring av utviklingen av 
behandlingstilbudet ved overgang fra behandling i senger til dagbehandling og poliklinisk 
virksomhet vil en ikke ha en overkapasitet på senger i 2020. Samtidig vil kapasiteten for 
dagbehandling og poliklinikk måtte økes vesentlig i begge regioner. Andelen eldre pasienter 
(70 år og mer) vil øke betydelig frem mot 2020. Disse pasientene har i dag både flere og 
lengre sykehusopphold enn yngre pasienter. For å dempe presset på sykehusene er det 
derfor viktig at det også fokuseres på utbygging og tilrettelegging av helsetjenester for eldre 
utenfor sykehus. Dette vil både bidra til at færre blir innlagt på sykehus og til at liggetiden kan 
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reduseres. Økningen i antall eldre frem mot 2020 har sammenheng med de store 
fødselskullene i etterkant av 2. verdenskrig, og effekten av dette vil bli enda tydeligere frem 
mot 2025-2030. Dersom det ikke skjer virkelig store endringer i behandlingspraksis, vil 
sykehussektoren stå overfor dramatiske utfordringer – ikke bare når det gjelder utstyr og 
bygningsmasse, men kanskje aller mest på personellsiden. Det vil være nødvendig med et 
sterkere fokus på kartlegging av kompetansebehov og utdanningskapasitet både på kort og 
lang sikt. 
 
Sett i sammenheng med drøftingene om det regionale helseforetakets kapitalfundament og 
bygningsmessige rammevilkår er det vanskelig å se at en er i stand til å møte 
behovsutviklingen på en god måte. Helse Øst vil imidlertid fortsette å klargjøre kapasitets-, 
ressurs- og personellbehov i et langsiktig perspektiv. En vil også avklare hvilke konsekvenser 
dette vil ha for kompetansekrav og utdanningsbehov. En vil videre aktivt søke løsninger 
innenfor de rammevilkår som gis fra eier og i nær samordning med Helse Sør. 
 

10.2 Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten 

Bestillerdokumentet slår fast at ”samhandling mellom den kommunale helsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten er i mange tilfeller ikke god nok”. Dokumentet viser også en 
grunnleggende tro på at en del av effektivitets- og kapasitetsutfordringene i 
spesialisthelsetjenesten kan løses ved å vektlegge samhandlingen, bl.a. ved å skape bedre 
pasientforløp i mer helhetlige behandlingskjeder. Helse Øst har bidratt i et interregionalt 
utredningsarbeid på området, som ble styrebehandlet i desember 2004. De regionale 
helseforetakene har også blitt utfordret av kommunene, gjennom en KS-rapport fra 
november 2004, utarbeidet av SINTEF Helse.  
 
Det er mest fokus på samhandlingen med kommunehelsetjenesten. Men i et stadig mer 
spesialisert tjenestetilbud ser Helse Øst at også helseforetakene har store utfordringer i å 
bedre den interne samhandlingen i spesialisthelsetjenesten, herunder også mot 
privatpraktiserende spesialister, private sykehus og private institusjoner innenfor 
rehabilitering. Helse Øst vil derfor også prioritere dette arbeidet i de nærmeste årene. Siden 
behovet er felles og tverrgående, vil arbeidet omfatte både internt i somatisk del, innenfor 
psykiatri/rus og mellom tjenestene. 
 
Helse Øst vil for øvrig bemerke at helsemyndighetenes styringsfokus i sterk grad er rettet 
mot spesialisthelsetjenestens oppgaver og ansvar, og at det ikke er et tilsvarende fokus på 
kommunehelsetjenestene. Denne ubalansen kan påvirke oppgavefordelingen mellom 
tjenestenivåene på en uheldig måte. En anbefaler at det også rettes et sterkere fokus på 
kommunehelsetjenesten og at det utvikles styringsmessige virkemidler eller andre tiltak for at 
tjenestene bedre kan samhandle, evt. at ressursene mer effektivt kan sees under ett. 
 

10.3 Økonomiske rammeforutsetninger 

Helse Øst ønsker å fremheve enkelte forhold som kan bidra til usikkerhet forbundet med de 
økonomiske rammebetingelsene på lengre sikt, og som derfor bidrar til å svekke 
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forutsigbarheten og styringen i helseforetakenes økonomiske tilpasning. Dette gjelder 
følgende forhold: 
 
Åpningsbalanse og avskrivninger - konsekvensvurdering 
Den foreslåtte forskriften om regnskapsføring av anleggsmidler vil ikke medføre noen 
endringer i inntektsgrunnlaget til de regionale helseforetakene, men helseforetakenes 
avskrivninger vil i følge de beregninger som er foretatt øke vesentlig.  
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Endelige konsekvenser av den nye forskriften er ikke kjent, men beregninger viser at gapet 
mellom avskrivningskostnaden og avskrivningstilskuddet vil være på ca. 800 mill. kroner i 
2011. Hvis kravet om økonomisk balanse opprettholdes vil dette medføre omfattende 
effektiviseringskrav for helseforetakene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av gapet på ca. 800 mill. kroner utgjør økte avskrivninger på lånefinansierte investeringer 
175 mill. kroner i 2011, som forventes dekket inn av helseforetakene gjennom effektivisering. 

Effektiviseringskrav - Avskrivinger
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Det gjenstående effektiviseringskravet på ca. 625 mill. kroner skyldes i hovedsak følgende 
forhold; nye anskaffelser avskrives til full kostpris (230 mill), endring av sammensetting av 
balansen (245 mill) og økte avskrivinger på prosjekter (Nye Ahus) som var i gangsatt når 
reformen ble innført (150 mill).  
  
Etter Helse Øst sin vurdering vil det ikke være realistisk å kunne iverksette 
effektiviseringstiltak i denne størrelsesorden, uten at det vil kunne ha negative konsekvenser 
for Helse Øst sin evne til å ivareta sørge for ansvaret på en god måte. 
 
Kapitalrasjonalisering 
Det fremgår i forslaget til statsbudsjett for 2005 at helseforetakene settes i stand til å 
gjenanskaffe kun 2/3 av den totale bygningsmassen. 
For å ivareta ”sørge for”-ansvaret er det nødvendig å gjøre investeringer for å gjennomføre 
strukturelle endringer, samt for å opprettholde tilfredsstillende medisinsk kapasitet, teknologi 
og kvalitet. Allerede planlagte og vedtatte utbygginger før reformen vil kreve store 
investeringer fremover, i tillegg til at helseforetakene i Helse Øst pr. 01.01.2002 også hadde 
et betydelig vedlikeholdsetterslep.  
 
Byggingen av Nye Ahus og Kreft og isolatsenteret på Ullevål vil for eksempel øke de 
fremtidige anleggsverdiene med om lag 50 % i forhold til verdsettelsen i forskriften. Det er 
derfor lite sannsynlig at Helse Øst vil ha mulighet til å redusere sitt investeringsnivå vesentlig 
de nærmeste 10 årene. Andre forhold som salg av bygg, sammenslåing av enheter, 
nedbygging av enheter må derfor vurderes for å ha mulighet til å gjennomføre 
kapitalrasjonaliseringen som er uttalt i forslag til statsbudsjett for 2005. 
 
Hvis det skal være mulig å redusere samlede aktivaverdi med om lag 1/3 er det nødvendig å 
gjennomføre omfattende strukturendringer gjennom salg av bygningsmasse og økt 
samlokalisering. Dette vil ha vesentlig betydning for fremtidig helseforetaks-/sykehusstruktur 
og utviklingen av funksjons- og oppgavefordeling mellom virksomhetene. En vil søke å 
utvikle scenarier og pilotprosjekter for å klargjøre hvordan kravet om arealeffektivisering på 
1/3 og oppfyllelsen av ”sørge for”-ansvaret i lys av gjennomførte kapasitetsanalyser, kan 
gjennomføres. 
 
I tillegg må rammebetingelsene tilrettelegges både politisk og juridisk for at sykehusbygg kan 
selges. For å få gjennomført den nevnte arealreduksjon er det en forutsetning med politisk 
vilje og støtte, og at kapitalen som frigjøres ved et eventuelt salg kan disponeres til 
investeringer i nye og mer effektive bygninger. 
 
Etablering av nytt Kreft- og Isolatsenter – konsekvenser for basisfinansieringen 
Nytt Kreft- og Isolatsenter ved Ullevål universitetssykehus (UUS) etableres som et ledd i 
Nasjonal kreftplan med forutsetning om drift innenfor helseforetakets rammer. Etableringen 
forutsetter overføring av Helse Øst pasienter fra DNR til UUS og økt aktivitet på basis av økt 
krefthyppighet og nye indikasjoner for onkologisk behandling. Helse Øst legger til grunn at 
dette vil medføre en økning i basisfinansieringen i en opptappingsfase og ved full drift fra 
01.01.2007. Helse Øst vil i 2005 ta kontakt med eier for en gjennomgang av endret 
beregningsgrunnlag. 
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Pensjoner 
Helseforetakenes fremtidige pensjonsforpliktelser er viktige forutsetninger for 
budsjettarbeidet både i Helse- og omsorgsdepartementet og i de regionale helseforetakene. 
Det er en felles holdning at det er viktig å holde stabile rammebetingelser over noen tid når 
det gjelder pensjon. Det vedvarende lave rentenivået innebærer at de regionale 
helseforetakene har sett behov for å vurdere parametrene som benyttes til beregning av 
pensjonskostnadene. En har engasjert eksterne faglige miljøer for å gjøre disse 
beregningene. Analysene som er utført viser at en endring av parametrene i forhold til 
dagens økonomiske bilde vil øke de årlige pensjonskostnadene med om lag 600 mill kroner.  
 
Omlegging av fast/variabel finansiering 
I de senere års statsbudsjetter er det foretatt endringer i finansieringsordningene ved at 
andelen av fast og variabel del endres innenfor flere områder. Økonomisk har dette størst 
betydning når ISF refusjonssatsen endres. En vil påpeke at stadige endringer av denne 
satsen svekker forutsigbarhet og styring av den økonomiske tilpasningen både på 
helseforetaknivå og på regionalt nivå. 
 
Ut fra et planleggingsperspektiv må en kunne forvente at når refusjonssatsen eksempelvis 
endres fra 40 til 60 %, og det derpå følgende år endres tilbake, vil dette være en 
budsjettnøytral endring. Slik Helse Øst ser det, er ikke dette tilfellet i omregningen fra 2004 til 
2005. 
 
En vil videre ta opp omleggingen av finansieringsordingen for laboratorie- og 
røntgenvirksomhet (gjennomført fra 2005) og poliklinisk virksomhet (gjennomført fra 2004). 
Felles for disse områdene er at en større andel av finansieringen nå ligger som en fast del i 
de regionale helseforetakenes basisrammer, og en relativt sett mindre andel blir finansiert på 
grunnlag av faktisk aktivitet. Slike omlegginger som innebærer en mindre andel variabel del 
og en større andel fast del innebærer økt økonomisk risiko for de regionale helseforetakene 
ved aktivitet utover dagens nivå. 
 
En er videre bekymret over manglende virkemidler til å styre forbruket innenfor laboratorie- 
og røntgenfagene, spesielt den delen som rekvireres av primærhelsetjenesten. Det er viktig 
at Helse- og omsorgsdepartementet i sitt budsjettarbeid tar høyde for fortsatt aktivitetsvekst 
innen disse områdene, eller legger føringer overfor primærhelsetjenesten. 
 
Lånerammer til investeringsformål 
Med dagens langsiktige lånerammer har Helse Øst en utfordring med å finansiere et stort og 
veldokumentert vedlikeholdsetterslep i tillegg til vedtatte og påbegynte 
investeringsprosjekter. Under forutsetning av at Helse Øst tildeles generelle lånerammer til 
investeringer på nivå med bevilgningen i 2004 vil Helse Øst ha disponible lånerammer til nye 
investeringer tidligst i 2008. Gjennomføringen av flere prioriterte prosjekter er derfor utsatt. 
 
Helse Øst RHF legger til grunn at tilskudd og lånerammer til Nye Ahus bevilges separat. På 
grunn av manglende lånerammer til Nye Ahus mangler Helse Øst ved utgangen av 2004 146 
mill kroner. I løpet av 2005 vil det være behov for ytterligere 603 mill kroner, og i 2006 863 
mill kroner. For resten av perioden frem til og med 2010 er behovet beregnet til 2,4 mrd 
kroner. 
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10.4 Bygningskapital – status og utfordringer 
Foruten Nye Ahus har Helse Øst to større prosjekter under bygging. Dette er Kreft- og 
isolatsenteret ved Ullevål Universitetssykehus HF og Nye Nordfløy ved Sykehuset Asker og 
Bærum HF. Dette er prosjekter som hadde kommet langt i planlegging da helsereformen 
trådte i kraft, og som Helse Øst har videreført i tråd med tidligere vedtak og forventninger.  
 
Imidlertid har Helse Øst stoppet flere andre større prosjekt som var under planlegging da 
helsereformen ble gjennomført. Dette gjelder blant annet et større prosjekt ved Sykehuset 
Innlandet HF, et nytt planlagt sykehus i Folloområdet og nytt sykehus for Sykehuset Østfold. 
Dette er gjort på bakgrunn av at en har vurdert pasientflyt, effektiviseringer, funksjonsfordelig 
og endring i opptaksområder som virkemidler for å redusere behovet for større nybygginger 
og derved også redusere behovet for investeringsmidler. Helse Øst har sett det som mulig 
inntil videre å dekke opp sørge for ansvaret på denne måten, særlig i det tidsrommet som 
Nye Ahus er under bygging. 
 
Det er imidlertid, blant annet gjennom prosjektet Samlet Plan, avdekket et behov for større 
utbygging etter 2010. Dette er i det vesentlig relatert til bygningsmasse som på grunn av 
utidsmessighet og dårlig standard må fases ut. Spesielt gjelder dette for Sykehuset i 
Fredrikstad, men delvis også ved Aker Universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og delvis 
ved Ullevål Universitetssykehus, der en har avdekket bygningsmessig standard som ikke vil 
møte fremtidens behov på en tilfredsstillende måte.  
 
Det er også avdekket at byggene innen de psykiatriske sykehusene ikke fyller de krav som 
stilles til moderne behandlingsarealer. Disse byggene ligger også uhensiktmessig plassert i 
forhold til samlokalisering mellom somatikk og psykiatri, og det er tydelig at det må foretas 
større tiltak innen bygningsmassen i Helse Øst. Innen psykiatrien er det delvis øyeblikkelige 
behov, mens de øvrige behovene vil øke etter hvert. 
 
Den største utfordringen har helseforetakene og Helse Øst RHF på bakgrunn av den totale 
bygningsmasse skal forvaltes og driftes gjennom et inntektssystem som gir tilskudd i forhold 
til gjenanskaffelsesverdien av den bygningsmasse som foretakene disponerte ved den 
statlige overtagelsen. Dette såkalte avskrivningstilskuddet er beregnet på en slik måte at det 
dekker kun gjenanskaffelse av 2/3 av den totale bygningsmasse over beregnet 
avskrivningstid. 
 
Forenklet sagt vil dette bety at en over tid kunne ha planlagt og foretatt en arealreduksjon og 
effektivisering tilpasset utviklingen innen spesialisthelsetjenesten, som sannsynligvis på sikt 
vil føre til arealreduksjoner fordi en går fra døgn til dagpasienter, og flere blir behandlet 
poliklinisk. En kunne på denne bakgrunn med god og langsiktig planlegging få modernisert 
og tilpasset hele bygningsmassen. 
 
Helse Øst ser faren ved å følge en slik filosofi, idet både inntektssystemet og nye forskrifter 
for avskrivning, i akselererende grad vil øke gapet mellom tilskudd og faktiske 
kapitalkostnader. Dette vil gi en akselererende forringelse av eiendomsmassen. 
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En overordnet målsetting innen eiendomsforvaltningen vil dermed også på kort sikt være å 
redusere bygningsmassen, ved utfasing og avhending mye raskere enn byggenes levetid 
ville tilsi.  
 
Det må snarest mulig foretas en reduksjon som skal redusere kapitalkostnader og 
driftskostnader. Disse kostnadsreduksjonene, under forutsetning av at inntektsbildet og 
avskrivningstilskuddet holdes konstant, vil dermed kunne føres tilbake til oppgradering og 
arealeffektivisering av gjenværende bygg. 
 
Avhendingen må også skje på en slik måte at det gir inntekter til nyinvesteringer for 
erstatningsarealer og moderniseringsarealer. Det er satt i gang arbeid på flere hold i Helse 
Øst for å kunne tilpasse seg rammebetingelsene for eiendomsmassen, det vil si at en starter 
i 2005 arbeidet med avhending. Dette arbeidet har en langt større utfordring enn et vanlig 
nedsalgsprosjekt, hvor det er åpenbart at en besitter overflødige og ubrukte arealer. 
I avhendingsprosjektet i Helse Øst må det også inngå effektiviseringsprosjekter, 
organisasjonstilpassinger, funksjonsfordeling og tilpassing til strategier og nye 
behandlingsmåter, på en slik måte at prosjektene bidrar til et bedre helsetilbud for alle. 
 
En av grunnene til at Helse Øst sannsynlig forbruker for mye areal, er at det over tid ikke har 
vært midler til å effektivisere arealene og tilpasse de til produksjonen. Dårlig tilpassede 
arealer og dårlig vedlikeholdte arealer kompenseres ved at det brukes mer areal.  
Helse Øst har derfor som målsetting i 2005 å starte prosjekter og deretter innføre systemer 
som initierer arealrasjonalisering og blir selvdrevne og selvtilpassende etter hvert som 
behovene endrer seg og det skjer endringer i behandlingsmetoder og 
pasientsammensetning.  
 
 

11. REGIONSOVERGRIPENDE TILTAK OG SAMARBEID MED 
HELSE SØR (OG ØVRIGE RHF) 

11.1 Interregionalt samarbeid 

En helhetlig løsning av oppgavene vil også innebære en forpliktelse etablering/ivaretakelse 
av fellesoppgaver og interregional samordning. I st.prp. nr. 1 fremheves det som meget viktig 
at de interregionale initiativ og arbeider videreføres slik at de understøtter 
hovedprioriteringene i helsetjenesten. Det anses videre som viktig og vesentlig at de 
regionale helseforetakene også på eget initiativ ivaretar nødvendig samordning og 
underbygger de regionale helseforetakenes omdømme som potent instans for fag, styring og 
ledelse.  
 
Det pågår i dag interregionalt samarbeid på en rekke områder: 
 
• IKT – nasjonalt helsenett 
• Samhandling med primærhelsetjenesten  
• Forskning 
• Lederutvikling 
• Psykisk helsevern 

• Legemiddelinnkjøpssamarbeid 
• Gjennomgang høyspesialiserte funksjoner 
• Helseforetakenes innkjøpssenter 
• Praksiskonsulentordningen 
• Rusomsorg 
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• Prioritering 
• Felles avtaler med utenlandske leverandører   
• Pensjonsspørsmål - KLP  
• Langsiktig pensjonsstrategi 
• Utvikling av finansieringsordning mellom RHF 

og HF – felles seminar  
• Lønnsoppgjør  
• Forhandlinger med legeforeningen om 

rammeavtaler for praktiserende spesialister 
• Forholdet til legemiddelindustrien 
• Luftambulansen ANS 
• Felles opplegg for fakturering av 

ambulanseoppdrag 

• Hud - nasjonal utredning 
• Fedmekirurgi felles retningslinjer 
• Rehabilitering – nasjonalt kontaktforum 
• Funksjonsfordeling karkirurgi 
• Forskning – felles nasjonal strategi 
• Utvikling av ”sørge for”-ansvaret 
• behandlingshjelpemidler 
• Gjennomgang av: 

- Radiologifaget 
- Blodbank 
- Traumetilbudet 
- Mv. 

 
 
Helse Øst vil forstsette å ta initiativ til inerregionalt samarbeid og bidra til nødvendig 
koordinering av aktivitetene. Det anmodes om at departementet balanserer sine 
samordningsaktiviteter i forhold til de regionale helseforetakene selvstendige ansvar for å 
løse sine oppgaver.  
 

11.2 Samhandling mellom Helse Øst og Helse Sør 
Deler av befolkningen i de to regionene har felles regionsykehus og pasientstrømmene går i 
stor grad på tvers av regionsgrensen. De to regionene har felles universitet og konkurrerer 
på noen områder om den samme kompetansen. Helse Øst RHF og Helse Sør RHF har siden 
2002 hatt en egen rammeavtale for samarbeid. Avtalen regulerer de aktuelle 
samarbeidsområder: Sykehusapotekene, informasjonstjenesten for fritt sykehusvalg, 
arbeidet med oppgave- og funksjonsfordeling, forholdet til Universitetet i Oslo og 
høgskolesektoren, felles arbeidsgiverpolitikk og et særskilt punkt om pasientvolum og 
oppgjørsordninger for gjestepasienter mellom de to regionene.  
 
I foretaksmøte i januar 2005 har eier lagt følgende til grunn overfor de to helseregionene:  
 

”Helse Sør RHF og Helse Øst RHF skal inngå forpliktende samarbeid om utnyttelse av 
ressursene i hovedstadsområdet for å kunne realisere de påpekte 
samordningsgevinstene. Samarbeidet skal omfatte en avtale om Helse Øst RHFs kjøp 
av tjenester ved Rikshospitalet/Det norske radiumhospital, faglig samarbeid om 
pasientbehandling ved sykehus i de to regionale helseforetakene, funksjons- og 
oppgavefordeling, samordning av investeringer og støttefunksjoner samt, 
videreutvikling av forskningssamarbeid. Departementet vil innkalle til et møte i januar 
for å igangsette arbeidet. En rapport skal foreligge innen 1. april 2005. Departementet 
vil ta initiativ til et særskilt arbeid når det gjelder styringsutfordringer knyttet til 
landsfunksjoner ved Rikshospitalet/Det norske radiumhospital. Det forutsettes at Helse 
Sør RHF og Helse Øst RHF deltar aktivt i dette arbeidet.” 

 
For 2005 er det undertegnet en avtale mellom de to regionale helseforetakene om 
pasientvolum og gjestepasientoppgjør. I denne avtalen er det i punkt 1 forutsatt at de øvrige 
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samarbeidsområdene mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF skal reguleres i en egen 
langsiktig rammeavtale. I tillegg er det i punkt 5 avtalefestet at partene skal nedsette et eget 
utvalg som skal utrede den fremtidige ordningen for styring av pasientstrømmer og innholdet 
i den økonomiske oppgjørsordningen. 
 
I tillegg til dette flere fagområder hvor det planlegges funksjons og oppgavefordeling: Hud, 
plastkkkirurgi, nevrofag, hjertefag, barnemedisin, rehabilitering, medisinske støttefunksjoner. 
Alle samarbeidsprosjekter blir beskrevet i en felles rammeavtale. 
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12. HOVEDMÅL FOR HELSE ØST - STRATEGISK FOKUS 2003 – 
2006 – DELMÅL FOR 2005 

 
For 2005 videreføres gjeldende visjon og hovedmål for Helse Øst slik det er redegjort for i 
kapittel 2. Det er vedtatt delmål og konkretiserte tiltak.   
 
Krav om implementering og oppfølging av Strategisk fokus for Helse Øst er et sentralt punkt i 
foretaksmøtene. Dette er videre tatt inn i driftsavtalene med helseforetakene og skal 
synliggjøres i helseforetakenes årlige melding. Det kreves at helseforetakene formulerer 
nødvendige mål og planer slik at tiltakene for 2005 blir gjennomført. Det forusettes videre at 
helseforetakene utformer og operasjonaliserer egne mål og strategier basert på Strategisk 
fokus for Helse Øst og deltar aktivt i regionale utviklings- og endringsprosjekter.  
 

12.1 Pasientbehandling 
 
Helse Øst skal gi pasientene et godt og likeverdig tilbud i samsvar med deres behov for 
helsetjenester. 
 
Strategiske 
utfordringer 

Mål for perioden Delmål for 2005 Tiltak i 2005 

Etablere helhetlige 
behandlingskjeder 

Pasientene opplever en 
helsetjeneste med godt 
samarbeid mellom ulike 
nivåer og avdelinger 

Styrke og konkretisere 
samarbeidet mellom 
spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. 

1. Individuell plan. Etablere system for å 
sikre innfrielse av lovkrav.  

2. Kortere epikrisetid gjennomføres 
3. Alle HF/sykehus har inngått 

handlingsrettete avtaler med alle 
kommuner/bydeler i opptaksområdet. 
Avtalene rulleres årlig. 

  Pasient- og 
pårørendeopplæring i 
Lærings- og 
mestringsentrene (LMS) 
inngår som en del av 
pasientbehandlingen  

Etablere eget HØ-prosjekt for å 
implementere standarden for oppgaver, 
arbeidsmetodikk og kompetanse i LMS  

   
Fremskynde arbeidet med 
å implementere elektronisk 
pasientjournal (EPJ) 

1. Iverksette tiltak for å få oppkoblet 
fastlegekontorene og 
avtalespesialistene mot Norsk 
Helsenett AS 

2. Implementering av EPJ 
Oppnå god intern 
pasientflyt i 
sykehuset 
 

Pasientene opplever:  
• Ingen unødvendig 

ventetid  
• Diagnosen stilles raskt  
• God informasjon i alle 

ledd    

God kvalitet og 
ressursutnyttelse i 
somatiske og psykiatriske 
akuttmottak 

Etablere et HØ prosjekt i samarbeid 
med foretakene om kvalitet, behandling 
og ressursbruk i akuttmottakene. 

 

  Styrke samhandlingen 
mellom sentrale 
sykehusenheter og 
distriktspsykiatriske senter 
(DPS) 

Etablere standard for samhandling i 
forbindelse med utskriving av pasienter 

 

  Ordningen med 
pasientansvarlig lege 
innføres  

1. Gjennomføre et 
implementeringsprosjekt innen 
kvalitetsstrategien 

2. Iverksette tiltak for å unngå fristbrudd i 
2005. 
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Strategiske 
utfordringer 

Mål for perioden Delmål for 2005 Tiltak i 2005 

Oppnå 
medvirkning for 
pasienter, 
pårørende og 
deres 
organisasjoner 

Pasientene og pårørendes 
erfaringer ivaretas både i 
behandlingen av den enkelte 
pasient og i utviklingen av 
helsetjenesten 
 

Brukererfaringer benyttes 
aktivt i forbedringsarbeidet 
 
 
 
 

Det etableres systemer for løpende 
tilbakemeldinger fra 
pasienter/pårørende i HF ene 

  Brukerrådene deltar i 
utviklingsprosesser, 
budsjettarbeid og 
planprosesser 

Brukerrådet gjennomfører prosjektet 
”Reell brukermedvirkning” 

 

12.2 Organisasjon og ledelse 
 
Helse Øst skal være en attraktiv arbeidsgiver og gi ledere og medarbeidere muligheter til å ta 
ansvar og til å levere resultater. 
 
Strategiske 
utfordringer 

Mål for perioden Delmål for 2005 Tiltak i 2005 

Fullmakts- og 
rolleavklaring 
RHF/HF 

Robuste og effektive 
helseforetak 

Etablere felles forståelse 
av fullmakter og roller. 

Beskrive og implementere roller, 
fullmakter og ansvar.   

Ta helhetlig 
lederansvar 

Rekruttere og utvikle gode 
ledere på alle nivå 
 

Felles lederkultur basert på 
åpenhet, respekt og 
trygghet 
 
 

1. Gjennomføre vedtatt program for 
lederutvikling for nivå to og tre på tvers 
av HF-ene.  

2. Gjennomføre program for resultat- og 
ledelsesutvikling innen psykisk 
helsevern 

3. Bruke etablerte møtearenaer i 
lederutviklingen 

Etablere en kultur 
som motiverer til å 
drive Helse Øst 
mot definerte mål, 
skape omstilling 
og nyskaping 

• Godt arbeidsmiljø 
• Gi ledere og 

medarbeidere innflytelse 
over egen arbeidsplass 

• Legge til rette for 
omstilling 

Etablere et felles system 
for balansert målstyring, 
som gir grunnlag for 
sammenligning og læring 
(helsefag, kvalitet og 
økonomi) 

Utvikle måleparametre innen alle 
perspektiver i strategisk fokus 

  Utvikle en intern 
informasjonsflyt som sikrer 
medvirkning og åpenhet 

Kartlegge intern informasjons- flyt og 
identifisere nødvendige tiltak 
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12.3 Kompetanse 

 
Helse Øst skal legge forholdene til rette for utvikling, forskning og utdanning som ledd i 
kvalitetsforbedringen av pasienttilbudet 
 
Strategiske 
utfordringer 

Mål for perioden Delmål for 2005 Tiltak i 2005 

Opprettholde 
kvaliteten på 
utdanningen av 
helsepersonell i 
helseforetakene 

Utnytte samlet kompetanse 
for å være den beste 
utdannings- institusjonen for 
helsepersonell 
 

Innholdet i utdanningene er 
i tråd med mål og behov i 
Helse Øst 
 
 

Påvirke innholdet og organiseringen av 
sykepleierutdanningen gjennom 
arbeidet i samarbeidsorganet for 
høyskoler  

  HØ skal ivareta sitt 
utdanningsansvar for 
legespesialister 

Alle utdanningsstillinger for leger skal 
besettes. 

 
Tilrettelegge for 
kompetanse-
overføring 

• Identifisere kritisk 
prosedyrer 

• Sikre systematisk 
kunnskaps-overføring 

• Sette mål på beste 
praksis 

Bruke vedtatte pilotprosjekt 
for kompetanseoverføring 

Evaluere resultater. Implementere 
gjennomførte og godkjente 
pilotprosjekter i foretaksgruppen.  

  Implementere nasjonale, 
faglige prioriteringer 

1. Ta i bruk standardiserte verktøy for 
faglige prioriteringer. 

2. Gjøre beskrevne behandlingsforløp 
kjent. 

Prioritere 
forskning og 
fagutvikling 

Drive forskning og 
fagutvikling som er målrettet i 
forhold til pasientbehandling 

Alle foretak skal ha 
revidert/ferdigstilt sin 
forskningsstrategi 

Ferdigstille strategi og utarbeide 
handlingsplan i alle HF 

 
 
 

12.4 Ressurser 
 
Helse Øst skal tilby sine tjenester innenfor tilgjengelige ressursrammer med mål om å 
forbedre ressursutnyttelsen. 
 
Strategiske 
utfordringer 

Mål for perioden Delmål for 2005 Tiltak i 2005 

Etablere et 
rettferdig internt 
finansierings-
system i Helse 
Øst 

Et finansieringssystem som 
er åpent, oppleves rettferdig, 
belønner god kvalitet, effektiv 
drift og omstilling 
 

Innføre ny modell for 
inntektsfordeling 

1. Gradvis implementere ny 
inntektsmodell 

2. Videreutvikle prinsipper for 
kriteriebasert inntektsfordeling for de 
øvrige tjenesteområdene 

Etablere et felles system  
 
 

1. Implementere fase 1 av felles LIS-
system basert på balansert målstyring 

2. Egne resultatoppfølgingsmøter mellom 
ledelsene i RHF og HF 

Utvikle og 
implementere et 
system for god 
ressursutnyttelse 
og økonomistyring 

Å få et styringssystem som 
gjør oss i stand til å ivareta 
våre overordnede mål 
innenfor tilgjengelige 
ressursrammer 
 

Etablere et styrings- og 
registreringssystem for 
effektiv utnyttelse av den 
totale bygningsmasse 

Fremskaffe oversikt og eventuelt 
gjennomføre areal- effektiviseringstiltak 

Utvikle 
arbeidsmiljø som 
gir fornøyde  og 
kompetente 
medarbeidere.  

Forutsigbar og langsiktig 
satsing på utvikling av ledere 
og medarbeidere – både for 
grupper og individuelt 
 

Redusere sykefraværet 
med 1 % -poeng gjennom 
konkrete arbeidsmiljøtiltak 

Utvikle og gjennomføre felles 
arbeidsmiljøundersøkelse med 
tilhørende handlingsplan for hvert HF. 
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12.5 Kvalitet 

 
Helse Øst skal kjennetegnes av kvalitet i alt vi gjør. 
 
Strategiske 
utfordringer 

Mål for perioden Delmål for 2005 Tiltak i 2005 

Utvikle helhetlig 
kvalitetssystem 

God kvalitet som kan 
dokumenteres etter et felles 
system 
 

I løpet av 2005 skal alle HF 
ha videreutviklet sitt 
kvalitetssystem iht kravene 
etter ISO 9001 med 
målsetting om godkjenning 
av hele eller deler av 
virksomheten innen 
1.7.2006. 
 

1. Realisere handlingsplanen i den 
vedtatte kvalitetsstrategien. 

2. Gjennomføre lovpålagte 
internrevisjoner i foretaksgruppen og 
gjennomføre fagrevisjoner i regi av 
RHF. 

3. Alt helsepersonell skal ha lett tilgang på 
oppdatert lovverk. 

4. Inkludere kvalitetsindikatorene i 
ledelsesinformasjonssystemet (LIS) 

  I løpet av 2005 skal RHF 
og HF implementere felles 
systemer og rutiner som 
dokumenterer at krav til 
informasjonssikkerhet er 
tilfredsstilt 

Innføre felles policy og arkitektur for 
informasjonssikkerhet 

 
 

13. TJENESTENS AKTIVITETSBEHOV i 2006 – INNSPILL TIL 
STATSBUDSJETTET FOR 2006 

 

13.1 Hvilken aktivitet er nødvendig for å ivareta ”sørge for”-ansvaret i 2006 
Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 29.10.2004 til de fem regionale 
helseforetakene bedt om innspill knyttet til statsbudsjettet for 2006. Det er bedt om 
synspunkter på følgende innen 15.desember 2004.  
 

1. aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2006, samt  
2. en oppdatering av planlagt investeringsbehov i perioden 2006-2010. 

 
De regionale helseforetakene har samordnet sine innspill når det gjelder 
spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern (voksne og barn/ungdom) og 
tilbud til rusmiddelavhengige. Styret for Helse Øst RHF behandlet innspillet i møte 
15.12.2005 (RHF-sak 140/2004): 
 
Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2006 
For å ivareta sitt ”sørge for”-ansvar må de regionale helseforetak sikre befolkningen i sine 
respektive regioner tilgang til alle nødvendige spesialisthelsetjenester. Som det fremgår av 
figuren har det i de senere år vært en sterk vekst i bruken av spesialisthelsetjenester.   
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Aktivitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten 1999-2003. Indeks for antall opphold 
(somatikk) og for årlige driftsutgifter (psykiatri) (1999=100). 

 
Veksten i psykiatrien gjenspeiler det høye ambisjonsnivået i opptrappingsplanen. For 
somatikkens vedkommende er den sterke veksten et resultat av flere ekstraordinære forhold 
på slutten av 1990-tallet og i begynnelsen av dette hundreåret. Innføringen av ISF-stimulerte 
til aktivitetsvekst. Fritt sykehusvalg bidro til høyere kapasitetsutnyttelse og eierskapsreformen 
førte til at ventelisteavvikling kom sterkt i fokus. Også den ekstra kapasitet som ble tatt i bruk 
ved private sykehus har bidratt.  
 
Det er flere forhold som trolig vil resultere i fortsatt aktivitetsøkning. Endringene i pasient-
rettighetsloven, med økt fokus på behandlingsfrister og fristbrudd, vil motivere helsefore-
takene til å redusere ventelistene og bringe ventetidene under kontroll. For de somatiske 
sykehus vil økningen av refusjonssatsen i ISF fra 40 til 60 % stimulere til økt aktivitet. Når det 
gjelder etterspørselen etter tjenester, er det trolig at kortere ventetider og økte muligheter til 
valg av behandlingssted vil virke simulerende. 
 
De regionale helseforetakene er i ferd med å utvikle arbeidsmetoder som skal sikre bedre 
kontroll over aktiviteten og en mest mulig riktig og likeverdig bruk av spesialisthelsetjenester.  
 

a. Somatikk 
 
Vekst i behov 
Analyser av befolkningens bruk av sykehustjenester over lengre tidsrom viser en volumvekst 
på ca. 1,5 % år ut over det som må til for å kompensere for endringer i folkemengde og 
aldersfordeling. Denne ”realveksten” gjenspeiler utviklingen innenfor medisinsk kunnskap og 
teknologi, som stadig åpner for nye behandlingsmuligheter. Det inngår i ”sørge for”-ansvaret 
å gi befolkningen tilgang til nye og forbedrede behandlingsmuligheter.  
 
I de nærmeste år vil befolkningsutviklingen alene medføre en behovsvekst på 0,6-0,7 % per 
år, og det anslås derfor en volumvekst på 2,2 % per år for å holde tritt med behovs-
utviklingen.  
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Anslaget på 2,2 % gjelder den ISF-finansierte del av virksomheten. Vanlig poliklinisk 
virksomhet, som erfaringsmessig har sterkere vekst, er ikke medregnet.  
 
Ventelistesituasjonen 
Aktivitetsøkningen i de senere år har bidratt til å redusere ventelister og ventetider. I løpet av 
2004 har ventelistereduksjonen avtatt og etter hvert stoppet opp. Ved utgangen av 2. tertial 
2004 var det flere på venteliste enn på samme tid i 2003. Dette indikerer at årets 
aktivitetsnivå kan ha vært i minste laget, sett i forhold til etterspørselen. 
 
De gjennomsnittlige ventetider er fortsatt for lange på alle omsorgsnivå – 60-80 dager. Dette 
kan bare bedres ved at antall ventende reduseres. En målrettet prioritering kan redusere 
skjevheter mellom pasientgrupper, men neppe bidra til den ønskede reduksjon i det totale 
antall ventende. Det siste krever et aktivitetsvolum som er høyere enn etterspørselen.  
 
Nødvendig aktivitet i 2006 
Det ser ut til at aktiviteten i 2004, målt i DRG-poeng, vil bli som budsjettert, og tilsvare 2% 
økning fra 2003. Ventelisteutviklingen indikerer at dette har vært i laveste laget. Det anslås at 
2,5 % økning per år i forhold til 2003 ville vært et riktigere nivå. Med utgangspunkt i aktivi-
teten i 2003 vil nødvendig aktivitet i 2005 være 4,7 %, og aktiviteten i 2006 6,9 % over 2003-
nivået. 
 

b. Psykisk helsevern 
 

For å ivareta ”sørge for”-ansvaret innenfor psykisk helsevern må RHF-ene som et minimum 
sørge for at opptrappingsplanens mål realiseres både innen voksenpsykiatrien og barne- og 
ungdomspsykiatrien. Opptrappingsplanen omfatter perioden 1998-2008. I SAMDATA psykisk 
helsevern – sektorrapport 2003, er det en inngående drøftelse av oppnådde resultater i 
forhold til oppsatte mål midtveis i opptrappingsperioden. Både innenfor barne- og ungdoms-
psykiatrien og voksenpsykiatrien ligger en godt an i forhold til noen av målene, mens en er 
på etterskudd i forhold til andre.  
 
Psykisk helsevern har ikke noe generelt aktivitetsmål som fanger opp bredden i 
virksomheten. Driftsutgifter brukes derfor som fellesnevner. De årlige utgifter til psykisk 
helsevern økte i perioden 1998-2003 med i gjennomsnitt 308 millioner 2003-kroner, eller 
2,7% per år. St.prp. nr. 63 (1997-98) la til grunn en utgiftsøkning tilsvarende 2,7 milliarder 
2003 kroner i løpet av opptrappingsperioden, eller 270 millioner per år. Den reelle veksten 
har derfor vært noe høyere enn det som ble forutsatt i proposisjonen. SAMDATA-rapporten 
konkluderer slik (siste avsnitt side 42):  
 

”Skal Opptrappingsplanens mål nås, må imidlertid veksten i utgiftene fortsette – og på 
samme nivå som før.” 

 
Det er fortsatt store uløste oppgaver i psykisk helsevern, og veksten må derfor videreføres i 
samme takt som før, dvs. med 2,7 % per år. Det gir en utgiftsramme på 12 milliarder 2003-
kroner i 2006.  
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Som følge av aktivitetsbasert finansiering er det en sterkere aktivitets- og utgiftsvekst i 
somatikken enn i psykisk helsevern. Dette til tross for en klar prioritering og aktiv styring av 
ressurser til opprusting av psykiatrien. Den pågående omstrukturering av psykiatrien krever 
at det fokuseres både på distriktspsykiatri og det akuttpsykiatriske tilbudet, og at forholdet 
mellom disse tjenesteområdene er balansert. Det må derfor stimuleres til å opprettholde et 
høyt aktivitetsnivå både i innen DPS og i akuttilbudet. Og det må arbeides videre med å 
utvikle finansieringsordninger og andre virkemidler for å sikre nødvendig aktivitetsvekst og 
prioritering av et samlet psykiatritilbud. 
 

c. Tilbud til rusmiddelavhengige 
 
Rusreformen innebar at ansvaret for behandlingen av rusmiddelavhengige ble overført fra 
fylkeskommunene til staten ved de regionale helseforetakene fra og med 01.01.04. 
Målsettingen med Rusreformen var å bedre tilgangen for rusmiddelavhengige til øvrig 
spesialisthelsetjeneste, samt å øke kvaliteten på behandlingstilbudene. Dette ligger til grunn 
for de regionale helseforetakenes arbeid i 2005 og i vurderingen av aktivitetsbehovet for 
2006.  
 
Det fantes ved gjennomføringen av Rusreformen ikke gode registreringer av ventelister og 
ventetid for rusmiddelavhengige, og det var heller ikke felles registrering av aktivitet. Når det 
gjelder dokumentasjon av befolkningens behov for helsetjenester så gjorde Sintef i 2002 en 
vurdering av helsetjenestene til tunge rusmiddelmisbruker. Sintef konkluderte med at det var 
behov for større avrusningskapasitet, behov for mer integrerte modeller som innebar 
samarbeid med sosialtjenesten i kommunene kombinert med korttidsopphold i institusjon, 
behov for større kapasitet på legemiddelassistert rehabilitering og behov for bedre utbygde 
tilbud til personer med dobbeltdiagnoseproblematikk rus/psykiatri. 
 
De regionale helseforetakene fikk ved gjennomføringen av Rusreformen overført om lag 1.4 
mrd kroner for å drifte behandlingstilbudene til rusmiddelavhengige. Flere av de regionale 
helseforetakene er til tross for ekstrabevilgningen i revidert nasjonalbudsjett for 2004 
betydelig underfinansiert i forhold til det aktivitetsnivået fylkeskommunene hadde vedtatt for 
2004. De regionale helseforetakene har som en følge av dette og fordi en har tatt 
målsettingen med Rusreformen på alvor lagt inn en egeninnsats på om lag 125 mill. kroner i 
budsjettet for 2005. 
 
Ventelistetallene varier mye pasientgruppene mellom, men viser totalt sett at mange 
rusmiddelavhengige venter mer enn 6 mnd. på behandling i døgninstitusjon, samtidig som 
det mange steder også er lang ventetid på poliklinisk behandling. Rusreformen innebar at 
rusmiddelavhengige fikk pasientrettigheter, noe som har ført til en økning i antall 
henvisninger på om lag 20 %. Det er grunn til å forvente ytterligere økning i ventelistene i 
forbindelse med endringen i Pasientrettighetsloven fra 01.09.04.  
 
Det vil på denne bakgrunn være behov for en utbygging både av avrusnings- og 
utredningstilbudene, av poliklinikkene og av døgnbehandlingstilbudene herunder 
behandlingstilbudene til pasienter med dobbeltdiagnoseproblematikk. Det anbefales på 
denne bakgrunn en økning i ressursinnsatsen i behandlingen av rusmiddelavhengige på 
10% i 2006, noe som tilsvare 150 mill kroner. Det vil også være behov for investeringsmidler 



66 

i størrelsesorden 100 mill kroner for å de offentlige avgiftnings- og utredningstilbudene. Det 
vises for øvrig til kommentarene om investeringsbehov nedenfor. 
 
Konklusjon 
Muligheten for å gjøre gode beregninger om fremtidig aktivitet varierer mellom 
tjenesteområdene. Dette skyldes bl.a. tilgangen og kvaliteten på registrerte data. Gjennom 
de systemer som er etablert både innen psykiatri og rusområdet forventes dette å bli bedre i 
fremtiden.  
 
Når det skal gis innspill til statsbudsjettet for 2006 synes det mest meningsfylt å gjøre 
vurderinger og analyser på et overordnet nivå felles for de fem regionale helseforetakene. 
Administrerende direktør er glad for dette samarbeidet og at en finner frem til et felles syn.   
 
De foreliggende vurderinger og analyser gir et godt og nøkternt bilde av aktivitetsbehovet. 
Som det anføres ovenfor er det mange mekanismer som stimulerer til aktivitetsvekst utover 
det som beskrives som realvekst og vekst som følge av endringer i den generelle veksten og 
vekst som følge av folkemengde og aldersfordeling. Det er derfor viktig at det arbeides videre 
for å utvikle verktøy og metoder for å begrense aktivitetsveksten og prioritere ressursene mot 
de høyest prioriterte områder. 
 
Det er beregnet aktivitetsnivå / behov for 2006: 
 
• Somatiske tjenester: En økning på 6,9 % sett i forhold til nivå 2003 
• Psykiatriske tjenester: En videreføring i samme takt som før med 2,7 % per år. 
• Tilbud til rusmiddelavhengige: En økning på 10 % sett i forhold til nivå 2005, 

tilsvarende om lag 150mill kroner på landsbasis 
 
Tallene reflekterer ikke en evt. styrt omprioritering mellom områdene slik det legges opp til i 
Bestillerdokumentet for 2005. Helse Øst legger til grunn at de kartlagte behov vil gjenspeiles i 
fremlegget til statsbudsjett for 2006 og kommer til uttrykk i tildeling av rammer og fastsetting 
av aktivitetsmål.  
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VEDLEGG 1:  STYRINGSDOKUMENT 2004 - RAPPORT  

 
 
Styringsdokumentet for 2004 er behandlet av styret for Helse Øst RHF (sak 8/2004). 
Bestillingen er implementert i forhold til gjennomføringen av Strategisk fokus for 2003 – 2006 
og i driftsavtalene for 2004 med helseforetakene og de private sykehusene.  
 
I tråd med eiers føringer har en lagt vekt på følgende:   
 
- Prioriteringer i samsvar med overordnede mål, rammer og retningslinjer  
- Tjenesteleveranser innenfor det juridiske og faglige rammeverk  
- Videreføring av god ressursstyring og kostnadseffektivisering 
- En videre utvikling og forbedring av rollene som eier av helseforetakene og ansvarlig for 

”sørge for”-ansvaret  
- Ansvarlig samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene. 
 
Gjennomgangen nedenfor refererer seg til styringsdokumentets enkelte kapitler. Det gis en 
kortfattet beskrivelse av status for de enkelte oppgaver/momenter. I noen tilfeller er 
løsningen av flere bestillingspunkter beskrevet i en samlet fremstilling. I noen 
sammenhenger er det vist til de periodiske rapporter om økonomi og aktivitet. For enkelte 
områder, som psykisk helsevern og rus, er det gitt mer utførlige redegjørelser. 

 
 
Kap. 1 TILDELING AV MIDLER OG RESSURSGRUNNLAG FOR HELSE ØST RHF 
 
♦ Basisbevilgningen er grunnfinansiering for å sette Helse Øst i stand til å realisere sitt 

ansvar hjemlet i helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og øvrig lovgivning. 
Behandlings- og forpleiningsutgifter for gjestepasienter skal dekkes av det regionale 
helseforetaket i pasientens bostedsregion.  

 
Det vises til Årlig melding, kap. 4 samt de månedlige og tertialvise rapporter vedrørende 
økonomi, aktivitet og kvalitetsindikatorer. Den aktivitetsmessige utvikling har vært positiv. 
Ventetiden innen de fleste områder er redusert. Helseforetakene har arbeidet aktivt for å 
oppnå økonomisk balanse for 2004. Foreløpig resultat for 2004 for Helse Øst som helhet 
viser Sett inn tall.  Helse Øst RHF anser at en i sum har ivaretatt og oppfylt ”sørge for”-
ansvaret i 2004 på en tilfredsstillende måte. 
 
En har rapportert kvartalsvis på økonomi til Helsedepartementet. I forhold til 
opptrappingsplanen for psykiatri følges eget kontaktsopplegg og rapportering i tillegg til 
bestilte ekstrarapporteringer i løpet av året både til Helse – og omsorgsdepartementet og til 
Sosial- og helsedirektoratet. Det vises for øvrig til redegjørelse nedenfor og vedlagte 
rapporteringsskjema.  
 
Helse Øst vil særlig anmerke at avskrivningstilskuddet for 2004 ikke kompenserer for noe 
vesentlig investeringsmessig engasjement og ansvar i forhold til de fire private ikke 
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kommersielle sykehusene i regionen. Tilskuddet dekker heller ikke kostnadene som følger av 
rusreformen som ble iverksatt fra 01.01.2004. Det vises for øvrig til kapittel i Årlig melding om 
økonomi og rammebetingelser. 
 
De øvrige momenter vedrørende basisbevilgning og ISF er ivaretatt: 
 
♦ Innen 15. februar sende inn likviditetsbudsjett for 2004.  
 
Gjennomført 
 
♦ Helse Øst skal rapportere til eier på tilskuddet i tråd med fastsatte krav til rapportering for 

nasjonale medisinske kompetansesentra (rundskriv I-19/2003). 
 
Gjennomført i henhold til fastsatt rutine og frist. 
 
♦ Helse Øst forpliktes til å delta i det felles eierskapet av Helseforetakenes Nasjonale 

Luftambulansetjeneste ANS. 
  
Selskapet ble stiftet 16.01.2004. Helse Øst RHF har bidratt aktivt i utredning og etablering av 
selskapet. En deltar med finansiering i henhold til inngåtte avtaler og i selskapets styre. En 
mer utfyllende rapportering om selskapets virksomhet i 2004 er tatt inn i Årlig melding fra 
Helse Nord RHF. 
 
♦ Det skal settes av midler med tanke på søknader fra brukerorganisasjoner og andre 

relevante organisasjoner.  
 
Midler, til sammen 7,2 mill. kroner er tildelt brukerorganisasjoner og andre relevante 
organisasjoner etter egne retningslinjer som er utarbeidet i samarbeid med Brukerrådet for 
Helse Øst RHF.  Forslag til fordeling er forelagt Brukerrådet.  Det er også samarbeidet med 
øvrige RHF om prinsipper og utmåling. I tildelingen av tilskudd til organisasjonene i Oslo har 
en konferert med Oslo kommune. Gjennom tildeling fra RHF gis organisasjonene et 
fundament for å kunne delta gjennom likemannsarbeid, lærings- og mestringssentra, 
opplæring og erfaringsutveksling i avdelingene. 
 
♦ De regionale helseforetak forutsettes å gjennomgå driftsgrunnlaget for å beregne 

kostnadene for hver gjennomført PET-undersøkelse.  
 

Helse Øst deltar i utviklingen av PET i forskningssammenheng i samarbeid med 
Rikshospitalet og DNR. For kliniske undersøkelser sendes pasienter til Danmark. På 
bakgrunn av kostnadene i denne forbindelse vurderes driftsgrunnlaget for anskaffelse av 
eget utstyr. 
 
♦ Helse Øst og Helse Sør skal videreføre arbeidet med en samordning og 

oppgavefordeling mellom sykehusene i Oslo, særlig mellom Rikshospitalet og Ullevål 
sykehus.  
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Helse Øst RHF og Helse Sør RHF har siden 2002 hatt en egen rammeavtale for samarbeid. 
Avtalen regulerer de aktuelle samarbeidsområder: Sykehusapotekene, 
informasjonstjenesten for fritt sykehusvalg, arbeidet med oppgave- og funksjonsfordeling, 
forholdet til Universitetet i Oslo og høgskolesektoren, felles arbeidsgiverpolitikk og et særskilt 
punkt om pasientvolum og oppgjørsordninger for gjestepasienter mellom de to regionene. 
Avtalen og arbeidet med å følge opp disse samarbeidsområdene ble videreført for 2004. Det 
er enighet om å videreutvikle konkrete og forpliktende samarbeidsløsninger på områder hvor 
det kan oppnås synergieffekter til beste for pasientene.  
Det er utviklet konkrete funksjons- og oppgavefordelinger og samarbeidsavtaler innen en 
lang rekke fagområder (revmakirurgi, hjertefag, fødetilbud, øye, øre-nese-hals) Og det 
utredes slike endringer innen nevrologi, kreft, hud, plastikkkirurgi mv). Det foregår i tillegg en 
utstrakt faglig samordning av mer eller mindre formell karakter, mellom helseforetakene i 
hovedstadsområdet. 
 
♦ Helse Øst overtar fra 2004 det overordnede drifts- og fagansvaret for fødestuene i 

helseregionen, jfr. Stortingets vedtak  
 
Dette er innarbeidet i driftsavtalen for 2004 med Sykehuset Innlandet HF som ivaretar 
ansvaret for de to fødestuene i regionen. 
 
♦ Fra og med 2004 skal tiltakene innenfor nasjonal kreftplan som hovedprinsipp 

videreføres som en del av den ordinære driften og som ledd i en nasjonal kreftstrategi.  
 
Disse forutsetninger er innarbeidet i driftsavtalene med helseforetakene. Øremerkede midler 
er videreført i de aktuelle helseforetakenes rammer. 
 
♦ Helse Øst overtar i 2004 ansvaret for det fylkeskommunale tiltaksapparatet for 

rusmiddelmisbrukere og ansvaret for legemiddelassistert rehabilitering (LAR)  
 
Ansvar for oppfølging av rusreformen er innarbeidet i driftsavtalene med helseforetakene. 
Det vises for øvrig til omtale av rusfeltet under kapittel 2, Pasientbehandling. 
  
♦ Helsedepartementet forutsetter at Helse Øst, gjennom samarbeid med Oslo kommune, 

legger til rette for et helhetlig og sømløst behandlingstilbud for rusmiddelmisbrukere i 
Oslo.  

 
Det vises til omtale av rusfeltet nedenfor. 
 
♦ Ammesenteret ved Rikshospitalet er et nasjonalt ressurssenter. Helse Øst skal bidra 

med 0,2 millioner kroner som bidrag til tjenester senteret tilbyr til alle helseregioner.  
 
Midler avsatt og overført i 2004. 
 
♦ Departementet ber om at Helse Øst holder tilbake inntil 1,5 million kroner til dekning av 

arbeid i styringsgruppen for ledelse. 
 
Ivaretatt.  
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♦ Det forutsettes at Helse Øst i 2004 viderefører den økonomiske støtten (kr 2.845.000) til 

studentsamskipnadens velferdsarbeid (studenthelsetjenesten).  
 
Ivaretatt. Avtale mellom Helse Øst RHF og Universitetet i Oslo er inngått. Aker 
universitetssykehus HF forvalter avtalen og ivaretar det økonomiske og faglige ansvaret på 
vegne av Helse Øst RHF. 
 
♦ Tilskudd til krise- og incestsentrene skal videreføres.  
 
Helse Øst har ikke gitt tilskudd til krise- og incestsentrene i regionen verken for 2002, 2003 
eller 2004 da uttrekket i rammen fra fylkeskommunene ikke omfattet dette.  
 
♦ Utgifter til sykebehandling i utlandet for 2004 og for pasienter som er behandlet i utlandet 

i 2003, men som skal betales i 2004, skal dekkes av regionale helseforetak.  
 
Ivaretatt. Fra 1. september fikk Ullevål universitetssykehus, på vegne av Helse Øst, den 
utøvende sekretariatsfunksjonen for behandling av saker om sykebehandling i utlandet for 
pasienter med Helse Øst som bostedsregion. Dette gjelder både søknader om finansiert 
behandling og også assistanse i forbindelse med reise og opphold utenom sykehus. For 
2004 er det utbetalt 26,9 mill kroner til formålet, herav 5,9 mill kroner som gjelder 2003. I 
tillegg har Helse Øst finansiert (ca 4 mill kroner) fullføring av pasientbehandlingen innenfor 
BUAS (Behandlingssamarbeid med Utlandet av Alvorlige Spiseforstyrrelser) etter opphør av 
statelig finansiering.   
 
♦ Helse Øst må se til at de avtalene som inngås med helseforetak og private 

tjenesteleverandører er av en slik karakter at det ikke medfører uheldige prioriteringer.  
 
Helse Øst har fra 0107 2003 hatt en egen bestillerfunksjon som ivaretar avtale og 
kontraktsinngåelse og oppfølging av avtaler mellom Helse Øst og private. Bestillingen av 
helsetjenestene utformes gjennom en analyse av eget tilbud opp mot regionens ”sørge for”-
ansvar. Det tilstrebes at tjenestene prises slik at ønsket prioritering ivaretas. Inngåelse av 
avtalene gjøres som en grunnregel av Helse Øst RHF men kan suppleres med 
tidsavgrensede avtaler mellom enkeltforetak og privatleverandør. 
 
♦ Refusjonene for poliklinisk virksomhet utbetales fra 1. januar 2004 direkte til de regionale 

helseforetakene. Fristen for å fremme refusjonskrav reduseres fra seks til fire måneder 
fra 2004.  

 
Ivaretatt. Rutiner innarbeidet. 
 
♦ Helse Øst skal gjennom basisbevilgningen og øremerket tilskudd ivareta sitt ansvar for 

forskning, utdanning og nasjonale medisinske kompetansesentra. Tidligere ordning med 
søknad om tilskudd til særskilte funksjoner bortfaller fra 2004. 
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Gjennomført. Helse Øst har utarbeidet egen forskningsstrategi. Helseforetakene er tildelt 
94,7 mill kroner i forskningsmidler. I tillegg er helseforetakene forpliktet til å avsette 0.6 % 
(UUS 1 %) av basisbevilgningen til forskning. 
 
♦ For psykisk helse er vilkåret for tilskudd at aktivitetsnivået videreføres slik at tilbudet i 

2004 minst skal være på samme nivå med 2003 og i tillegg bli supplert med de 
ytterligere tiltak som følger av midler fra opptrappingsplanen. Gevinster av 
effektiviseringstiltak skal komme mennesker med psykiske lidelser til gode.  

 
Det vises til omtale under kapittel 2, Pasientbehandling samt eget rapporteringsskjema.  
 
 
 
KAP. 2 KRAV TIL IVARETAGELSE AV ”SØRGE FOR”-ANSVARET FOR 

PASIENTBEHANDLING – ANDRE HOVEDOPPGAVER 
 
Pasientbehandling 
 
♦ De regionale helseforetakene skal følge opp prioriteringsforskriften, og prioritere innenfor 

ulike pasientgruppe, herunder: 
- Ha en klar analyse av eget tilbud og befolkningens behov innenfor de ulike 

fagområdene.  
- Selv forestå den prioritering som er nødvendig innenfor de ressursene en har til 

rådighet.   
- Sørge for en rettferdig fordeling av tjenestetilbudet i landsdelen.  
- Arbeide mot en enhetlig praksis av prioriteringsforskriften med hensyn til tildeling av 

rett til nødvendig helsehjelp.  
- Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal gis individuell frist for behandling. 

Helse Øst skal sørge for at det innen 1. juli finnes et system for gjennomføring av 
dette i helseregionen. 

- Prioriterte områder: kreftsykdommer, lindrende behandling, rusrelaterte lidelser, 
psykiske lidelser, pasienter med kroniske sykdommer, og innenfor habilitering og 
rehabilitering.  

- Det skal etableres regionale og flerregionale behandlingstilbud for pasienter med 
helseproblemer som følge av sterk overvekt og fedme. Helse Øst skal 
operasjonalisere styringskravet overfor sine helseforetak.  

 
Helse Øst RHF har oversikt over eget tilbud gjennom rapportering spesifisert i vedlegg til det 
enkelte foretaks driftsavtaler og gjennom månedlig rapportering på aktivitetstall og 
ventelister. Endringer i det enkelte helseforetak som kan endre regionens samlede tilbud i 
forhold til ”sørge for”-ansvaret skal styrehandles lokalt og rapporteres til Helse Øst RHF. 
Videre følger Helse Øst opp enkeltfagområder etter behov. Helse Øst har en kontinuerlig 
faglig dialog med sine helseforetak knyttet til utviklingen i ventetid, rett til nødvendig 
helsehjelp og de etablerte kvalitetsindikatorer. Disse forholdene inngår i målekortet som 
drøftes i faste månedlige direktørmøter og i alle helseforetaksstyrer. Resultatene av 
rapporteringen vurderes for regionen som helhet og mellom helseforetakene. Det vises for 
øvrig til kapittel 2 i Årlig melding.  
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I den årlige budsjettbehandlingen vurderes overordnede regionale prioriteringer. 
Prioriteringer innen den enkelte helseforetaks ansvarsområde vurderes fortløpende lokalt. 
Lik tilgjengelighet til regionens tilbud er lagt som en grunnpremiss i alt arbeid i helse Øst. 
Det er ledelsesmessig fokusert på prioriteringsforskriften og andel pasienter med rett til 
nødvendig helsehjelp inngår i tertialrapporteringen. 
Det er avholdt tre heldagskonferanser om endringene i pasientrettighetsloven. Det er 
utarbeidet særskilt informasjonsmateriell for bruk i helseforetakene. Prioritering har vært 
tema i direktørmøter, lederkonferanser og styreseminarer lokalt og sentralt. I 
budsjettprosessen har en prioritert psykisk helsevern, tilbud til rusavhengige, rehabilitering, 
kronikere, kreftbehandling og øyeblikkelig hjelp. Prioritering og ivaretakelse av 
pasientrettighetene er også nedfelt i driftsavtalene med helseforetakene og de private 
sykehusene. 
 
I forbindelse med implementering av endrende pasientrettigheter har en startet arbeidet med 
å få til mer enhetlig praktisering av prioriteringsforskriften både regionalt og i samarbeid med 
de andre regionale helseforetakene gjennom et prosjekt i samarbeid med Sosial og 
helsedirektoratet; Prosjekt Rett Prioritering RHF. 
 
Fristen for iverksetting av individuell frist for behandling ble endret til 1. september. Regionalt 
har det vært gjennomført et omfattende informasjonsopplegg. En egen arbeidsgruppe har 
systematisk arbeidet for å gjøre det mulig å registrere den individuelle fristen i de ulike 
pasientadministrative systemene. Helse Øst RHF har tatt initiativ overfor systemleverandører 
for å sikre god registrering og at det etableres system for systematisk monitorering av 
ventelistene.  
 
Det er gjennomført et regionalt fagseminar med tema sykelig overvekt, for å belyse 
fagområdet og synliggjort kompetanse og fagmiljøer i regionen. Helse Øst har besluttet at 
kirurgisk behandling av sykelig overvekt sentraliseres til Aker universitetssykehus og foreta 
60 operasjoner per år. Helse Øst deltar i det nasjonale arbeidet igangsatt av fagdirektørene 
for å få felles retningslinjer faglige nasjonalt for sykdomsgruppen. Disse skal etter planen 
være ferdig i løpet av våren 2005 
 
Siden etablering er vel 30 pasienter operert på Aker universitetssykehus, men pr 31.12.2004 
har sykehuset over 350 pasienter på venteliste til fedmekirurgi. En hadde i 2004 satt av 10 
mill til utenlandsbehandling av pasienter med sykelig overvekt. Det er i tillegg besluttet 
igangsatt et prosjekt for å gi pasienter med behov for ikke-operativ behandling av fedme et 
tilbud i regionen. Prosjektet er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, som har hatt 
overvektspoliklinikk i tre år, og Tonsåsen opptreningssenter på vegne av Helse Øst. Dette vil 
bli realisert våren 2005.  
 
Ved Ullevål universitetssykehus drives det medisinsk behandling av overvektige med 
kardiologiske tileggsdiagnoser. Ullevål universitetssykehus har utviklet retningslinjer for 
behandling av fedmepasienter i utlandet. Pågangen er fortsatt stor og en overvåker 
ventelisteutviklingen.  
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♦ Helse Øst skal etablere og finansiere et nytt nasjonalt kvalitetsregister i 2004. Dette skal 
koordineres på nasjonalt nivå med Sosial- og helsedirektoratet som faglige rådgiver. 
Helse Øst skal videre:  

 
- Delta i, og rapportere til, et nasjonalt system for måling av kvalitetsindikatorer.  
- Bidra i arbeidet med å avklare fremtidig organisering av nasjonale 

pasienttilfredshetsundersøkelser.  
- Gjennomfører pasienttilfredshetsundersøkelser i regi av Heltef innenfor samme 

kostnadsramme som i 2003.  
- Ta konsekvensen av vitenskapelig dokumentasjon og medisinske 

metodevurderinger ved omlegging av etablerte behandlingsrutiner. (som f. eks. ved 
introduksjon av prehospital trombolyse og akutt PCI for infarktpasienter og 
utfordringene knyttet til den økende bruken av røntgendiagnostikk).  

 
Det er i 2004 etablert et nasjonalt kvalitetsregister for diabetessykdommer hos barn ved 
Ullevål universitetssykehus 
Helse Øst rapporterer og deltar aktivt i arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer og har 
etablert velfungerende kontaktnett i helseforetakene. Kvalitetsindikatorene inngår i 
målekortet som fremlegges månedlig både i direktørmøtet og til lokale styrer samt styret i 
Helse Øst. Det er igangsatt eget oppfølgingsprogram for epikrisetid i regi av Helse Øst og 
eget program for individuelle planer i regi av Sosial- og helsedirektoratet som 
helseforetakene deltar i. 
 
En har videre deltatt aktivt i arbeidet nasjonale pasienttilfredshetsundersøkelser og 
gjennomført en regional evaluering av bruken av data fra undersøkelsen i 2003. Helse Øst 
har i samarbeid med Kunnskapssentret gjennomført PasOpp ved alle somatiske og 
psykiatriske poliklinikker og deltatt i en nasjonal arbeidsgruppe for videreutvikling av 
pasienttilfredshetsundersøkelsene. 
 
I alle fagområder Helse Øst til enhver tid arbeider med, legges det til grunn at praksis skal 
være kunnskapsbasert. I 2005 vil Helse Øst gjennomføre fagrevisjoner med utgangspunkt i 
praksis basert på vitenskapsbasert kunnskap. Oppsummert kunnskap brukes også som 
beslutningsgrunnlag for innkjøp for eksempel hofteproteser. 
 
♦ Helse Øst skal sørge for at minst 80 % av epikrisene sendes innen 7 dager etter 

utskriving.  
 
Dette kravet inngår som en del av driftsavtalen med helseforetakene. For 2. tertial i 2004 var 
andelen epikriser som var sendt i innen den tid fortsatt langt under måltallet; 41 % samlet for 
hele helseregionen.  Fortsatt er datakvaliteten dårlig og flere helseforetak har ikke 
tilfredsstillende registreringssystem.  Helse Øst har satt i gang flere tiltak for å forbedre 
situasjonen. Alle helseforetakene har styrebehandlet handlingsplaner for å få sent ut 
epikrisene raskere og det drives aktiv faglig oppfølging fra Helse Øst RHF. Også private 
virksomheter følges opp mht. epikrisetid gjennom avtaler og kontaktmøter. Det vises for øvrig 
til kapittel 2 i Årlig melding.  
 
 



74 

♦ Helse Øst skal som hovedregel ikke ha korridorpasienter.  
 
Det er fra 25 – 45 pasienter hver dag i korridor på medisinske avdelinger i Helse Øst.   
Dette utgjør en prosentandel i forhold til antall senger fra 0 – 5 %. Situasjonen vurderes å ha 
sammenheng både med kapasitetsmessige forhold og forhold knyttet til arbeidsmetodikk og 
organisering. Det er visse sesongvariasjoner og presset er størst på vinterstid. Relevante 
tiltak iverksatt er  

- Bedret pasientflyt og endret arbeidsmetodikk,  
- Styrket samarbeid med kommunene,  
- Stillinger som sektorkoordinatorer,  
- Poster for utskrivningsklare pasienter   

 
Det vises for øvrig til kapittel 4 i Årlig melding om Økonomi og aktivitet. 
 
♦ Ingen pasienter skal ha over 48 timer preoperativ liggetid før behandling for lårhalsbrudd.  
 
Andelen som blir operert innen denne fristen varierer mellom 87 – 100 %. Middelverdien er 
96 %. Helse Øst ønsker å sette kravet til 24 timer. Det vises for øvrig til kapittel 4 i Årlig 
melding. 
 
♦ Helse Øst skal realisere opptrappingsplanen for psykisk helse i Helseregion Øst og 

gjennomføre: 
- Omstilling og omstrukturering av tjenesteapparatet i tråd med gitte føringer.   
- Fortsatt produktivitetsøkning  
- Et mål å få redusert ventetiden for vurderingssamtale for barn og ungdom til 10 

dager.  
- Helse Øst skal etablere og videreutvikle tilbudene til personer med de alvorligste 

spiseforstyrrelsene  
- Gi særlig prioritet til utviklingen av behandlingstilbud innen dobbeltdiagnoser, 

voldsproblematikk, alvorlige traumer og oppfølging av personer som begår 
selvmordsforsøk. 

- Med utgangspunkt i bemanningsutviklingen i sykehus og på DPS-nivå må Helse Øst 
ha en styringsmessig oppfølging for å realisere forutsetningen om desentralisering  

- Følge opp kravet om redusert tvangsbruk.  
 
Omstilling og omstrukturering 
Økonomiske ressurser til psykisk helsevern i Helse Øst blir trappet opp i henhold til 
Opptrappingsplanen. Totalt for foretaksgruppen er det en realvekst i tildelingen av 
opptrappingsmidler til driftsformål på 38 millioner kroner fra 2003 til 2004.  
 
Helse Øst RHF har ved budsjetteringen av helseforetakene hele tiden lagt til grunn føringene 
fra Helsedepartementet om at ressursene innen psykisk helsevern skal opprettholdes og at 
Opptrappingsmidlene skal komme i tillegg.  
 
Styret for Helse Øst RHF la ved behandling av årsbudsjettet for 2004 til grunn de nasjonale 
føringene som innebærer følgende innen psykisk helsevern: 
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- Den samlede ressursbruken på regionalt nivå innen psykisk helsevern videreføres 
på forrige års nivå. I tillegg gis økte midler som følge av Opptrappingsplanen. 

- Ressurser som frigjøres som følge av mer effektiv drift innen psykiatrien forblir innen 
sektoren 

- Det skal ikke legges ned tilbud før alternativt tilbud foreligger og er tilgjengelig  
- Økte midler som følge av opptrappingsplanen skal resultere i økt aktivitet. 

 
I driftsavtalene for 2004 er Helseforetakene forpliktet til å følge opp styringssignalene.  I 
budsjettvedtaket for 2005 er de nasjonale føringene presisert ytterligere.  
 
Ny foretaksstruktur har dessverre medført noe forsinkelser i forbindelse med realisering av 
investeringsprosjektene innen Opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Det er imidlertid 
etablert klare føringer overfor helseforetakene at DPS-strukturen må være på plass i løpet av 
2006. I tillegg er det gjennomført særskilt oppfølging av de helseforetak som har hatt 
forsinkelser for å bedre fremdriften på investeringssiden.    
 
Det har ikke tidligere vært en godkjent opptrappingsplan for barne- og ungdomspsykiatrien i 
Oslo. Ullevål universitetssykehus HF har i 2004, sammen med øvrige helseforetak i Oslo, nå 
utarbeidet en slik plan. Planen er oversendt Helsedepartementet for godkjenning. 
 
 
Det har i 2004 vært arbeidet med en strategisk plan for psykisk helsevern i Helse Øst for å 
bedre tjenestetilbudet ytterligere. Planen skal styrebehandles etter forutgående høring. 
 
Tvangsbruk 
Loven presiserer at frivillighet må være prøvd først eller være åpenbart nytteløst før noen 
form for tvang kan anvendes og det er gitt flere bestemmelser som skal sikre at bruk av 
tvang skjer på en forsvarlig måte, i samsvar med grunnleggende prinsipper for rettsikkerhet, 
og med utgangspunkt i pasientenes behov. Redusert tvangsbruk er en sentral målsetting for 
Helse Øst RHF, og helseforetakene har i 2004 arbeidet med handlingsplaner for redusert 
tvangsbruk. Helse Øst RHF har bedt helseforetakene styrebehandle sine handlingsplaner for 
redusert tvangsbruk.  
 
Sintef´s registrering over tvangsbruken i 2003 viste at tvangsbruken er som 
landsgjennomsnittet på korttidsvirkende medikamenter, og skjerming over 48 timer, mens 
den er høyere enn landsgjennomsnittet på bruk av mekaniske tvangsmidler og isolering.  
Ved en sammenligning av de regionale helseforetakenes tvangsbruk, må en ta hensyn til ulik 
dimensjonering av sikkerhets- og akuttplasser. Helseforetakenes arbeid med 
handlingsplaner for redusert tvangsbruk vil bli intensivert.    
  
Det har kommet en del bekymringsmeldinger rundt tilbudet til spesielt krevende pasienter, 
bl.a. personer som potensielt kan oppfattes å representere en fare både for seg selv og for 
samfunnet. Helse Øst har tat opp med eier at det vil være hensiktsmessig at disse 
problemstillingene drøftes i et nasjonalt perspektiv.  
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Produktivitet 
Produktivitet kommenteres ut fra 2003-tall da Samdata for 2004 ikke foreligger: Tendensen 
for produktivitet i 2003 følger mønsteret på landsbasis, nemlig økt produktivitet i BUP, mens 
produktiviteten er redusert innenfor voksenpsykiatrien.  
 
I 2003 var antall tiltak pr. behandler i barne- og ungdomspsykiatrien i Norge økt med 45 % 
fra 258 tiltak pr. behandler ved starten av opptrappingsplanen til 374 tiltak pr. behandler. 
Antall tiltak pr. fagårsverk i 2003 for 2003 var høyere enn landsgjennomsnittet 396. Dette er 
6,9 høyere enn landsgjennomsnittet. Målsettingen om 50 % produktivitetsvekst er nesten 
oppnådd i Helse Øst.   
 
Antall konsultasjoner pr. fagårsverk i psykisk helsevern for voksne i Norge var i 388 i 1998, 
Selv om antall konsultasjoner pr. fagårsverk var høyere enn landsgjennomsnittet i 2003 
(385), så er produktiviteten redusert mer enn landsgjennomsnittet i perioden 1998-2003. 
( fra 428 – 385 konsultasjoner ). 
 
Det har vært fokusert på dette i forbindelse med regionalt strategiplanarbeid i 2004. Det 
regionale strategiarbeidet har vært en prosess som har involvert brukere, kommuner og 
helsepersonell, det har blitt opprettet et eget kontaktforum for ledere innen psykisk helsevern 
som videreføres i 2005 med ansettelse av en egen prosjektleder for oppfølging av målene i 
regionen. I tillegg er det laget et eget regionalt lederprogram innen psykisk helsevern, med 
oppstart 2005. En vil ha særlig fokus på et sterkere lederengasjement for å få økt 
produktiviteten innen psykisk helsevern og for å realisere målene i opptrappingsplanen.  
 
Alvorlige spiseforstyrrelser 
Styret for Helse Øst RHF har vedtatt at Ullevål universitetssykehus HF skal etablere en 
regional behandlingsenhet med tilhørende regional kompetansesenterfunksjon for personer 
med alvorlige spiseforstyrrelser (RASP) innen 01.01.04. Tilbudet skal være en regional 
avdeling for pasienter som trenger integrert somatisk og psykiatrisk behandling både for barn 
og voksne. Tilbudet er vedtatt dimensjonert med en avdeling for barn/unge opp til 18 år med 
8 behandlingsplasser og en avdeling for voksne med 12 behandlingsplasser.  
RASP flyttet inn i midlertidige lokaler på Ullevål 6. desember 2004 etter at de tidligere holdt til 
på Gaustad.  
 
Det arbeides målrettet for å styrke tilbudet ytterligere. I tillegg til døgnplasser ved RASP skal 
det etableres poliklinisk funksjon og kompetansesenterfunksjon ved RASP. Det arbeides for 
å systematisere arbeidet med henvisningsrutiner og differensiere nivåinndeling for 
behandlingsbehov for målgruppa. 
 
Det vil bli vurdert om Enhet for spiseforstyrrelser på Akers polikliniske funksjon bør 
formaliseres med faste samarbeidsavtaler for interesserte helseforetak i hovedstadsområdet. 
 
Målet vil være en fullstendig offentlig behovsdekning på døgntilbud til personer når RASP er 
ferdig etablert. I en overgangsfase vil det trolig bli kjøpt noe ekstra kapasitet etter en 
anbudsrunde. Dette vil skje på bakgrunn av en kapasitetsanalyse. 
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Regionale kompetansesenterfunksjoner 
Helse Øst RHF arbeider for oppbygging av regionale funksjoner innen psykisk helsevern 
innenfor følgende områder:  
   

- Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus-psykiatri (SI HF)  
- Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon av psykoser (UUS HF) 
- Regionalt avdeling for spiseforstyrrelser RASP (UUS HF) 
- Regionalt ressurssenter – vold og traumatisk stress (AUS HF) 
- Regionalt kompetansesenter for selvmordsforebyggende arbeide (AUS HF)  (vil 

inngå i det regionale ressurssenteret ) 
- Regional avdeling for sikkerhetspsykiatri (Ullevål)  
- Nasjonal kompetansesenterfunksjon med behandlingsplasser for døve med 

psykiatrisk tilleggslidelse er under etablering, venter på endelig svar om finansiering 
fra Helse- og omsorgsdepartementet.  

 
Barn og - ungdoms psykiatri 
Målet om 10 dagers ventetid før første konsultasjon innen opptrappingsperioden følger av 
intensjonen om at barn og unge ikke må vente for lenge før de følges opp av 
spesialisthelsetjenesten. Det er vesentlig at barn og unge kommer raskt til i det psykiske 
helsevern for at symptomer/ lidelser ikke får utvikle seg over tid. Intervensjon i tidlig alder kan 
bety redusert behov for tjenester innen psykisk helsevern i voksen alder.  
 
Myndighetskravet for klinisk vurdering er at den skal skje innen 30 dager.  
Helse Øst RHF har satt som mål at barn og unge skal ha en klinisk vurdering innen 20 dager, 
dvs. at ventetiden før klinisk vurdering ikke skal overstige 20 dager. 
 
Det er foretatt målingen 1. tertial. I følge Sintef inneholder registreringene for store feil til at 
målingen bør refereres. Sintef har bebudet ny registrering i begynnelsen av februar. 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge var det på landsbasis et mål å få 400 flere 
fagpersoner til poliklinisk virksomhet. Mål om økning i antall fagpersoner innen dette 
fagområdet er nådd i Helse Øst.  
 
Styret for Helse Øst RHF har hatt fokus på barne- og ungdomspsykiatrien i flere styresaker i 
løpet av 2004. Styret har satt som mål at ventetiden skal reduseres med 20 % fra 2004 til 
2005.  Målet for dekningsgrad er satt til 4 % innen utgangen av 2005, og antall tiltak pr. 
behandler skal være på minst 1,6 ved samme tidspunkt. Dette er tatt inn i driftsavtalene for 
2005 med helseforetakene. 
 
Generell status – opptrappingsplanen  
 
Innen psykisk helsevern for voksne er følgende mål nådd:  

- Antall årsverk innen psykisk helsevern for voksne på nasjonalt nivå skal i perioden 
fra 1998 til 2008 øke med 2300 årsverk, dvs. en økning på 17 % i planperioden. For 
Helse Øst er målsettingen i praksis allerede innfridd.  

- Målsettingen om at leger, psykologer og høyskoleutdannet personell skal utgjøre 72 
% av nye årsverk for planperioden er innfridd i Helse Øst.  
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- Målsettingen om økning i den polikliniske kapasiteten med 50 % i planperioden er 
innfridd. Målsettingen om en bemanningsøkning pr. plass i distriktspsykiatriske 
sentre er ikke eksplisitt gitt i Opptrappingsplanen. Helse Øst ligger på linje med 
landet for øvrig i forhold til bemanning, bemanningsøkning og kompetanseheving.  

- Målsettingen om en produktivitetsøkning på 50 % ved de polikliniske enheter er 
langt fra innfridd i Helse Øst. Dette gis øket oppmerksomhet. Målsettingen er at 
antall sykehusavdelinger holdes på nivå fra 1996, utbygging av distriktspsykiatriske 
sentre og reduksjon av antall plasser i sykehjem. I Helse Øst er døgnplassene i 
psykiatrisk sykehjem redusert i større grad enn oppbygging av DPS-plasser. Dette 
følger samme utvikling som på landsbasis. Helse Øst har 1 894 døgnplasser til 
voksne innen psykisk helsevern og 161 døgnplasser for barn og unge pr 31.12.03.  

 
Styring/samhandling/rapportering 
Helse Øst RHF har hatt en sterk aktivitetsøkning i 2004 på både døgnbehandling og antallet 
polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern, noe som har ført til økt tilgjengelighet og 
en betydelig nedgang i ventetid for behandling. 
 
Rapporteringen over året skjer ved de månedelige rapportene som legges fram for RHF-
styret. Det rapporteres kun på periodisert budsjett og forbruk.  
Avvik mellom budsjett og regnskap på månedsbasis kommenteres særskilt fra 
helseforetakene. 
 
Årlig rapportering til Helsedepartementet ivaretas ved et eget skjema utarbeidet av 
departementet i samarbeid med Sintef. Fra og med 2003 er denne rapporteringen en del av 
plan- og meldingssystemet overfor departementet. Tallmaterialet fra rapporteringen vil inngå 
som del av datagrunnlaget for de årlige SAMDATA-rapportene.  
 
I tillegg til årlig rapportering avholdes det tertialvise muntlige rapporteringsmøter der status i 
forbindelse med Opptrappingsplanens gjennomgås. På disse møtene gjennomgås både 
status i forbindelse med investeringsplanene, statlige styringsbudskap og drøftelse av faglige 
problemstillinger. 
 
Utfordringer   
Helse Øst RHF har i 2004 arbeidet med et regionalt strategiplanarbeid som gir klare faglige 
anbefalinger for den videreutvikling av psykisk helsevern. Planen anbefaler framtidige 
ressursfordelinger mellom voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og mellom 
sykehuspsykiatri og DPS. Noen av satsningsområdene er å få etablert individuell plan for 
flere pasienter, kortere epikrisetid, at alle pasientene skal være diagnostisk vurdert, at barn 
og unge ikke skal vente mer enn 20 dager på en vurdering i barne -og ungdomspsykiatrien, 
fokus på lederopplæring innen psykisk helsevern, økt produktivitet, bedre samhandling 
mellom DPS-ene og sykehuspsykiatrien og satse målrettet ved utvikling av ambulante team 
ved DPS-ene, tiltak for redusert tvangsbruk og tiltak for å styrke brukermedvirkning og 
pasientrettighetene.  
 
Utfordringene er å få realisert investeringsprosjektene i Opptrappingsplanen raskest mulig, 
følge opp lov- og myndighetskrav og nasjonale kvalitetsindikatorer på en god måte, samt 
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styrke samhandlingen og ansvarsfordelingen med kommunene innenfor barne- og 
ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og rus.    
 
♦ Helse Øst skal prioritere tilbud innen kreftbehandling og -omsorg. Intensjoner og tiltak i 

kreftplanen skal videreføres innenfor rammen av tilgjengelige ressurser og sikre:  
- Videreføring av regionale kompetansesentra innen arvelig kreft, lindrende 

behandling og genterapi, videreføring av landsdekkende tilbud innen 
mammografiscreening for alle kvinner mellom 50 og 69 år samt videreføring av 
oppdragsundervisningen i stråleterapi ved Høyskolen i Gjøvik fra høstsemesteret 
2004.  

- Inngå avtale med høgskolen om videreføring av oppdragsundervisningen og med 
andre helseforetak om disponering av plasser.  

 
Helse Øst følger opp tiltakene i Nasjonal kreftplan bl.a. gjennom stråleterapienheten på 
Gjøvik, mammografiscreening og utbygging av kreft- og isolatsenter ved Ullevål 
universitetssykehus HF.  
 
Forutsetningen om prioritering og videreføring av tiltak er innarbeidet i driftsavtalene med 
helseforetakene. Øremerkede midler er videreført i de aktuelle helseforetakenes rammer. 
Det er videre utarbeidet en nærmere vurdering av organisering av kreftkirurgien i regionen. 
Organiseringen besluttes i 2005. 
 
Også i 2004 var det i statsbudsjettet bevilget øremerkede midler til tiltak for lindrende 
behandling som samarbeidstiltak mellom helseforetakene og førstelinjetjenesten. Helse Øst 
har mottatt ca. 30 søknader fra kommuner og helseforetak. 
 
Bevilgningene har gitt positive resultater i Helse Øst – det er gjennom de siste 3 år etablert 
nye tiltak som har vært levedyktige og hvor mange aktører, frivillige krefter, 
kommunehelsetjeneste og helseforetak, og har samarbeidet.  
 
En har i 2004 lagt vekt på å utvikle tiltak i innlandsregionen, da behandlingstilbudene til nå 
har vært etablert i hovedstadsområdet, Akershus og Østfold. Det er bevilget midler til å 
utarbeide en plan for palliativ behandling i innlandet samt etablering av palliativt team for 
Hamar-området. Dette som et pilotprosjekt for samarbeid med førstelinjetjenesten hvor flere 
samarbeidspartnere deltar. For små kommuner har en sett det viktig at det tenkes 
interkommunalt samarbeid og drift. 
 
Helse Øst ville se det hensiktsmessig at finansieringen av dette behandlingstilbudet nå 
legges inn i rammene til henholdsvis kommunene og helseforetakene da disse særskilte 
stimuleringsmidler har fått i gang utviklingsprosesser på et prioritert område. Omfanget av 
saksbehandling som skal gjennomføres på flere nivåer blir en meget ressurskrevende 
administrering. Videre er det viktig at finansieringen av behandlingen på dette området (ISF-
refusjonen) holdes stabil, slik at det ikke etableres tiltak som krever utstrakt og sammensatt 
kompetanse uten sikkerhet for driften. 
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♦ Helse Øst skal prioritere utviklingen av tilbudet innenfor rehabilitering og habilitering, 
herunder sørge for: 

- Nødvendig utredning, trening og veiledning  
- Samarbeid med kommunene om tilrettelegging og utarbeiding av individuell plan 
- Sette av ressurser til å ivareta funksjonshemmede og kronisk syke barns behov for 

habiliteringstjenester, intensiv trening og habilitering 
- Vurderes økonomisk og praktisk støtte for å muliggjøre valg av alternative 

treningsmetoder, herunder Doman-metoden.  
- Vurdere funksjonaliteten og justeringsbehovet av avtalene med 

opptreningsinstitusjonene og helsesportssentra.  
 
Helse Øst gjennomførte i 2003 et kartleggings- og planarbeid for å vurdere behov og 
kapasitet, samt legge til rette for effektiv utnyttelse av ressursene.  Sunnaas sykehus HF har 
som spesialisert rehabiliteringssykehus i regionen fått et formelt oppdrag som rådgivende 
organ for Helse Øst å gjennomføre videre prosesser, bl.a. med fokus på oppgave- og 
funksjonsfordeling, kvalitet og ressursutnytting. Arbeidet skjer i tett samhandling med øvrige 
helseforetak og et utvalg private aktører. I denne sammenheng har en også satt fokus på 
arbeidet med individuell plan som et viktig virkemiddel i habilitering og rehabilitering innenfor 
somatikk, men også innen psykisk helse, rus, overfor eldre med alvorligere kroniske lidelser 
mv. 
 
Pilotprosjekt for utvikling av helhetlige behandlingskjeder for pasienter med traumatiske 
hjerneskader er gjennomført. Sluttrapport leveres i januar 2005. Det arbeides for å realisere 
et intensivert tidligrehabiliteringstilbud til pasienter med alvorlige traumatiske hjerneskader. 
 
Det er avtalefestet at helseforetakene skal etablere koordinerende enheter innenfor sitt 
opptaksområde slik at informasjon om tilbudene skal være synlige og tilgjengelige. 
Rehabiliteringsnettverket ved Akershus universitetssykehus HF tjener som en god modell. 
Sunnaas sykehus HF har fått i oppdrag å arbeide mot etablering av en overordnet regional 
koordinerende enhet.   
 
Helseforetakene er gjennom årlig driftsavtale pålagt å utvikle samarbeid med kommunene og 
sette av ressurser til å ivareta funksjonshemmede og kronisk syke barns behov for 
habiliteringstjenester, intensiv trening og habilitering.  
 
Som oppfølging av plan for habilitering og rehabilitering samt nasjonale strategi- og 
handlingsplaner har Helse Øst tildelt prosjektmidler for utvikling av 
barnehabiliteringstjenestene i regionen, herunder etablering av minst en enhet for intensiv 
habilitering.  
 
Private opptreningsinstitusjoner og øvrige private aktører, som representerer nesten 50 % av 
rehabiliteringsplassene i regionen er en viktig ressurs og involveres i omstillingsprosesser. 
Forholdet til opptreningsinstitusjonene er regulert gjennom likelydende rammeavtale for alle 
institusjonene for hele omstillingsperioden. Årlige ytelsesavtaler er tilpasset behovet for 
tjenester i regionen og institusjonenes faglige grunnlag.  Det er i dialog med institusjonene 
avtalt ytterligere funksjonsfordeling for 2005. Helse Øst RHF gjennomførte høsten 2004 en 
omfattende kartlegging av det faglige tilbudet ved institusjonene.  
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Ordning med tildeling av økonomisk støtte er gitt foreldre som velger Doman-trening er 
justert og videreført. Støtte gis etter egne nasjonale retningslinjer som er utarbeidet i 
samarbeid mellom regionene. Avtale med PTØ-sentret om PTØ-trening er videreført.   
 
♦ Helse Øst skal sørge for et godt og helhetlig behandlingstilbud for rusmiddelmisbrukere 

og rette særlig fokus mot implementering av rusreformen.  
♦ De regionale helseforetakene må gjøre seg kjent med de sentrale dokumentene og 

etablere styringslinjer som er tilpasset forutsetningene som er lagt til grunn.  
♦ Det skal særlig fokuseres på pasienter med dobbeltdiagnose, unge misbrukere og 

rusmiddelmisbrukere med langvarig rusmiddelmisbruk. Helse Øst skal videre: 
- Bedre spesialisthelsetjenestens tilbud for rusmiddelmisbrukere med helserelaterte 

lidelser/tilstander 
- Styrke kvaliteten på tverrfaglige spesialiserte behandlingstilbud for 

rusmiddelmisbrukere. 
- Utvikle kompetansehevende og holdningsskapende arbeid vedrørende 

rusmiddelproblematikk og -behandling i tjenesteapparatet. 
- Styrke samhandlingen mellom den kommunale helse- og sosialtjenesten for å sikre 

den enkelte et helhetlig behandlingsopplegg, jfr. individuell plan. 
- Ivareta de private rusinstitusjonene ryddig og forutsigbart  
- Praktisere en ordning der rusmiddelmisbrukere gis rett til fritt valg av 

behandlingssted tilsvarende retten til fritt valg av sykehus.  
 
Helse Øst RHF la i 2004 vekt både på å ivareta de praktiske sidene ved gjennomføringen av 
Rusreformen og på behovet for å utvikle strategier for fagfeltet for å følge opp de nasjonale 
målsettingene med reformen. Det ble i tillegg etablert rapporteringsrutiner for rusfeltet hvor 
det rapporteres på de samme aktivitetsparametere som innen psykisk helsevern; Antallet 
utskrevne pasienter, antallet døgnopphold, antallet dagbehandlinger og antallet polikliniske 
konsultasjoner. 
 
Det er etablert et nettverksforum med helseforetakene i Helse Øst for å koordinere 
gjennomføringen av Rusreformen. Det er utarbeidet ”Strategisk plan for utvikling av 
behandlingstilbudene til rusmiddelavhengige i Helse Øst”. Planen ble vedtatt av styret for 
Helse Øst RHF i mai 2004. Den strategiske planen danner grunnlag for en handlingsplan 
som ble vedtatt av styret i oktober 2004. 
 
Strategiplanen og handlingsplanen beskriver behov for en generell styrking av 
behandlingstilbudene både kapasitetsmessig og kvalitativt. Det legges opp til økt 
behandlingskapasitet og høyere kompetanse også i øvrig spesialisthelsetjeneste med særlig 
fokus på voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien. Det beskrives i planene et 
særskilt behov for å styre tilbudet til pasienter med dobbeltdiagnoseproblematikk rus/psykiatri 
samt mer differensierte tilbud til ungdom. Det legges videre vekt på etablering av et nært 
samarbeid med kommunene, brukerne og pårørende gjennom etablering av ansvarsgrupper 
og individuelle planer. 
 
Helse Øst RHF tok sammen med Helse Sør initiativ til etablering av et samarbeidsforum 
mellom RHF-ene hvor også Helse- og omsorgsdepartementet er representert. Forumet 
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rapporter til de regionale fagdirektørene. Dette forumet ble i 2004 blant annet benyttet til å 
avklare hvordan en skulle praktisere pålegget i Styringsdokumentet om å etablere en ordning 
der rusmiddelmisbrukere gis rett til fritt valg av behandlingssted tilsvarende retten til fritt 
sykehusvalg.  
 
Helse Øst RHF er i Styringsdokumentet pålagt å etablere et helhetlig og sømløst 
behandlingstilbud til rusmiddelavhengige i Oslo. Helse Øst RHF la ved gjennomføringen av 
Rusreformen vekt på å behovet for å se behandlingstilbudene i Oslo i sammenheng ved å gi 
ett helseforetak, Aker universitetssykehus HF, ansvaret for å drifte alle de offentlige 
behandlingstilbudene i Oslo. Helseforetaket fikk videre i oppdrag å koordinere bruken av de 
private avtaleinstitusjonene, samt å lage en felles ventelistoversikt for alle 
behandlingstilbudene i Helse Øst. Helse Øst RHF har for øvrig beholdt den lave terskelen for 
inntak ved akuttinstitusjonene i Oslo ved at pasientene ikke avvises ved selvhenvisning. 
 
Det er etablert samarbeid med Oslo kommune i form av regelmessige møter mellom Helse 
Øst RHF og Rusmiddeletaten. Videre er det etablert halvårlige møter mellom Aker 
universitetssykehus HF og Rusmiddeletaten, og det arbeides med å inngå samarbeidsavtaler 
mellom Aker universitetssykehus HF og bydelene.  
 
Helse Øst RHF har i 2004 avholdt en anbudskonkurranse innen rusfeltet og inngått nye 
avtaler med private avtalepartnere med virkningsdato 01.01.05. Styret for Helse Øst RHF 
vedtok et budsjett for 2005 som innebærer en styrking av både de offentlige 
behandlingstilbudene og tilbudene hos private avtalepartnere med til sammen om lag kr 50 
mill. utover de midlene som ble overført fra staten i 2004. Om lag 30 mill. av denne 
ressursstyrkingen vil i 2005 bli benyttet i forhold til private avtalepartnere og gjør det mulig å 
styrke behandlingstilbudene både kapasitetsmessig og kvalitativt. De nye avtalene 
innebærer blant annet flere behandlingsplasser både på kort- og langtidsbehandling, flere 
plasser øremerket ungdom, flere plasser til pasienter med dobbeltdiagnoseproblematikk 
samt økt kapasitet på poliklinisk behandling. 
 
♦ Helse Øst skal utvikle desentraliserte tjenester og forbedre samarbeidet med 

primærhelsetjenesten.  
 
Helse Øst har gjennomført særskilte utredninger, kartlegginger og prosjektarbeid i 2003 og 
2004 innenfor området helsetjenester for eldre og kronikere og samarbeid med 
førstelinjetjenesten. På basis av dette har en i driftsavtalene forpliktet helseforetakene 
/sykehusene via driftsavtalene til å inngå avtaler med kommunene om samarbeid om 
tjenestetilbudet til eldre og kronikere.  
 
Videre er det forutsatt at helseforetakene skal kunne dokumentere en sammenhengende 
geriatrisk behandlingskjede, og at tilretteleggingen av dette skal gjennomføres innen 2005.  
 
I 2. halvår 2004 har Helse Øst gitt særskilte stimuleringsmidler til gjennomføring av 
pilotprosjekter innenfor tema samhandling og kompetanseoverføring mellom 1. og 2. 
linjetjenesten og bedring av det samlede tjenestetilbudet til eldre og kronikere.  
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Pilotutprøvingene vil i 2005 og forventes å kunne presentere utprøvde modeller for 
samhandling og kvalitetsforbedring på flere områder: praksiskonsulentordning, oppfølging av 
medikamentbruk hos eldre utskrevne pasienter, geriatrisk behandlingskjede i helseforetak, 
palliativ (samarbeids)plan, pasienters og pårørendes opplevelse av sammenhengende 
behandlingskjede, ambulant virksomhet i forhold til sykehjem, oppgradering av 
sykehjemssenger, individuell plan (psykiatri) og prosjekt for bedre epikrisekvalitet.   
 
♦ Helse Øst skal sørge for opprustning av den forebyggende innsatsen i helseforetakene, 

herunder: 
- Utvikle det individrettede forebyggende helsearbeidet,  
- Integrere dette i de individuelle planene og i pasientopplæringsprogrammene  
- Følge opp registre innen sykdoms- og risikoovervåkning ved å formidle data om f. 

eks. epidemiologiske forhold og skader  
- Det er et mål at alle sykehus blir røykfrie og at alt salg av tobakksvarer opphører.  
- Det bør kunne tilbys hjelp til røykeslutt for ansatte og pasienter. 

 
Helse øst har i driftsavtalene forpliktet helseforetakene /de private sykehusene med 
befolkningsansvar, å drive aktivt helsefremmende og forebyggende arbeid overfor egne 
pasienter, pårørende, primærhelsetjeneste og befolkningen i opptaksområdet. Lærings- og 
mestringssentra ved alle helseforetakene var etablert fra 01.01.2004. Arbeid med etablering 
av en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er påbegynt. Driftsavtalene 
forutsetter videre røykfrihet for ansatte. 
 
De fleste foretakene rapporterer til sine styrer fra HMS-området som ledd i 
kvalitetsstrategien. Alle helseforetak er IA-bedrifter. Sykdomsovervåkning skjer med 
utgangspunkt i informasjonsbasene til Nasjonalt folkehelseinstitutt.  
 
Det er satt sterkt fokus på oppfyllelse av forpliktelsene om innføring av individuell plan. Krav 
om dette er innarbeidet i driftsavtalene med helseforetakene. Det gjennomføres et 
kursopplegg i samarbeid med Sintef helse. 
 
♦ Helse Øst skal arbeide med forebygging sykehusinfeksjoner og iverksette den nye 

handlingsplanen for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005:  
- Sette økt fokus på smittevernberedskap, herunder beredskap mot pandemisk 

influensa, sars og lignende.  
- Planer i henhold til lov om helsemessig og sosial beredskap og smittevernloven skal 

være utarbeidet og iverksatt.  
- Det skal etableres klare ansvarslinjer og prosedyrer for beslutninger om disponering 

av egne ressurser i en beredskapssituasjon.  
- Helseforetaksgruppen skal ha en tilfredsstillende sikkerhet for forsyning av viktig 

materiell, utstyr og legemidler.  
- Utarbeide tuberkulosekontrollprogram og organisere og utpeke nødvendige 

tuberkulosekoordinatorer  
- Fra 01.01.04 har Helse Øst ansvar for tydefunksjonen for røntgenbilder i forhold til 

den pålagte tuberkulosescreeningen av asylsøkere og flyktninger ved Tanum 
asylmottak. 
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Regional plan for helsemessig og sosial beredskap i Helse Øst ble utarbeidet i 2003. Det er 
utarbeidet et eget dokument som beskriver planprosessen og redegjør for de oppgaver som 
må løses i det enkelte helseforetak for at forutsetningene for det regionale planverket skal 
være oppfylt. I overensstemmelse med § 3 i ”Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og 
beredskapsarbeid” er det utført Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), herunder 
forsyning, som en del av plangrunnlaget. Det er inngått avtale med Helse Sør om samarbeid 
ved større beredskapshendelser i hovedstadsområdet. Det er videre etablert ansvarslinjer for 
disponering av de samlede helseressurser i en beredskapssituasjon. 
 
Det er videre utarbeidet smittevernplan og plan for forebygging av tuberkulose. Tuberkulose-
koordinatorer er utpekt ved alle helseforetak. Planverkene ivaretar forhold knyttet til sars og 
pandemisk influensa. Tydefunksjonen ved Tanum asylmottak ivaretas av UUS. 
 
Alle regionale planer innen beredskapsområdet, inklusive investeringsplanen for 
isolatkapasitet innen smittevern, er under revisjon og vil foreligge oppdatert i 2005.  
 
♦ Innen høyspesialisert medisin, etablere referansegrupper med representanter fra alle 

RHF for godkjente landsfunksjoner og nasjonale kompetansesentra som Helse Øst er 
tillagt ansvar for, samt: 

- Samarbeide om lokalisering av funksjoner som det ikke er rasjonelt å etablere i alle 
regioner 

- Etablere nødvendige avtaler om kjøp av høyspesialiserte tjenester 
- Rapportere om virksomheten til de ulike landsfunksjoner og nasjonale medisinske 

kompetansesentra Helse Øst er tillagt ansvar for, i tråd med rundskriv I-19/2003. 
Rapportene skal være behandlet av referansegruppene før innrapportering.  

 
Det er et nært samarbeide mellom de regionale helseforetakene om etablering og 
lokalisering av spesielle funksjoner. Løsninger drøftes mellom fagdirektørene og en deltar i 
råd nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet.  
 
Referansegrupper for godkjente landsfunksjoner og nasjonale kompetansesentra er etablert. 
Helse Øst rapporterer i henhold til gitte krav og frister. Dette omfatter følgende: 
 
Landsfunksjoner (pasientbehandling) Lokalisering 

• Rekonstruksjoner ved medfødte misdannelser i øyeregionen (oculoplastikk)  UUS 
• Medfødt glaukom  UUS 

Kompetansesentra  
• Kompetansesenter for læring og mestring AUS 
• Aldersdemens (i samarbeid med Sykehuset Vestfold) UUS 
• Import- og tropesykdommer (i samarbeid med Haukeland sykehus) UUS 
• Nasjonalt ryggnettverk – formidling UUS 
• Cystisk fibrose UUS 
• Nasjonalt kompetansesenter for katastrofemedisin (NAKOS) UUS 
• Nasjonalt kompetansesenter for ABC-vern UUS 
• Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri UUS 
• Kompetansesenter for reumatiske lidelser LDS 
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Utdanning 
 
♦ De regionale helseforetakene skal stille et antall praksisplasser til disposisjon for 

helsefagutdanninger i grunnutdanninger i høgskolene som følger av årskullstørrelsen 
fastsatt av UFD, samt: 

- Etablere avtaler med høgskolene om praksisveiledning.  
- Antall medisinerstudenter i den kliniske undervisningen i 2004, kapasitet og tiltak for 

å sikre god kvalitet på de ulike utdanningstilbudene skal omtales særskilt i årlig 
melding. 

 
Helse Øst etablerte tidlig i 2002 samarbeidsorgan med høgskolene og en midlertidig 
rammeavtale. I 2004 er det forhandlet fram ny rammeavtale i tråd med revidert instruks for 
samarbeidsutvalgene. Helseforetakene og høgskolene er i gang med å revidere sine avtaler i 
tråd med ny rammeavtale. 
 
Tilskudd til videreutdanning i stråleterapi ved høgskolen i Gjøvik er videreført.  
 
Ansvaret for å tilby et antall praksisplasser for helse- og sosialfagutdanninger i 
grunnutdanninger i høgskolene som følger av årskullstørrelsen fastsatt av Undervisnings- og 
forskningsdepartementet er erkjent av Helse Øst. I 2004 er det arbeidet med å synliggjøre 
forpliktelser og konsekvenser. Det er påbegynt en kartlegging som kan legge grunnlaget for 
definerte måltall ved det enkelte foretak /sykehus. I samarbeidsorganets regi er det planlagt 
prosjektarbeid for utarbeiding av endelige praksisplassoversikter med sikte på en mer 
rasjonell fordeling av plasser helseforetak og høgskoler imellom og med avklaringer av bruk 
av plasser over regionsgrensene. Videre er hensikten å avdekke eventuelt udekket behov og 
kunne vurdere nye lokaliserings- og organisasjonsløsninger. Helse Sør vil bli invitert til å 
delta i utredningsarbeidet. Videre er det planlagt et prosjektarbeid for å kartlegge 
oppgavefordeling og kostnader knyttet til praksisundervisning og oppfølging og med sikte på 
å etablere felles standarder og kvalitetsindikatorer. En oppsummering av praksis for 
rekruttering og oppfølging av praksisveiledere med sikte på felles retningslinjer vil også inngå 
i kartleggingen. Ansvaret for å stille praksisplasser til rådighet er regulert i driftsavtalene med 
helseforetakene og i strategisk fokus. 
 
Det har i 2004 vært 106 medisinerstudenter, fordelt på tre helseforetak, i klinisk virksomhet. 
Grunnlaget for dette er lagt i avtale mellom UiO og Helse Øst og avtaler med de enkelte 
helseforetak. Kapasiteten anses som tilstrekkelig og samarbeidet mellom UiO og 
helseforetakene anses som godt. 
 
Helse Øst hadde i 2004 en egen gjennomgang med helseforetakene / sykehusene for å 
utvide antall turnusplasser for leger i tråd med departementets måltall. Det ble etablert 8 nye 
plasser i regionen. Det ble ikke pålagt nye plasser ved regionsykehuset (UUS) med den 
begrunnelse at regionsykehuset har sine største utfordringer i å gi tilstrekkelig kapasitet og 
kvalitet til spesialistutdanningen. Helse Øst har målsatt at alle utdanningsstillinger skal 
besettes og har gjennomført konkrete oppfølginger når det er avdekket at 
utdanningsstillinger holdes ledige over tid. Forutsetningen er at de skal besettes eventuelt 
overflyttes til annet foretak for at utdanningskapasiteten skal opprettholdes. Regelverket for 
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praksisgjennomføring og veiledning skal oppfylles, og en overflytting skal ikke medføre 
kvalitetsforringelse.  
 
Helse Øst har i 2004 gjennomført et større prosjektarbeid for kartlegging av de private 
avtalespesialistenes virksomhet med sikte på bedre samlet ressursutnyttelse og samarbeid 
innenfor de polikliniske behandlingstjenestene (se nærmere under kapittel om private 
aktører). Prosjektet har gitt en rekke anbefalinger i forhold til oppgavefordeling, faglig 
samarbeid og organisering som vil bli fulgt opp i 2005.     
 
Avtalene i Helse Øst om kreftsykepleie som oppdragsundervisning i et samarbeid mellom 
Høgskolen i Oslo, Lovisenberg sykehus og Ullevål universitetssykehus er videreført. Den 
tidligere felles avtale for oslosykehusene avsluttes i 2005, hvoretter foretakene/sykehusene 
inngår individuelle avtaler. Midler til videreutdanningen videreføres, og Helse Øst anser at 
utdanningskapasiteten på feltet er tilfredsstillende.  
 
Helse Øst har i 2003 gjennomført en kartlegging av behovet for videreutdanning i sykepleie.  
Behovet er større enn antall sykepleiere i videreutdanning. Dette skyldes både endring i 
behovene og alderssammensetningen i personellgruppene. En begrensning er at det betales 
lønn under utdanningen, samt at det må ansettes vikar, slik at det legges stramme 
budsjettmessige vurderinger til grunn. Utdanningsplassene som tilbys fra høgskolene anses 
også som dyre plasser, bla fordi tilbudet gjennomføres i små grupper fordelt på mange 
høgskoler.  
 
Utdanningen er underlagt rammeplaner fra UFD. Helseforetakene ønsker mer fleksibilitet i 
avtalene med høgskolene og har også ønsket videreutdanningen finansiert ved 
stipendordninger. Det drøftes forslag om at videreutdanningene innen anestesi, 
barnesykepleie, intensiv og operasjonssykepleie (ABIO) bør endres fra å være 1 ½- årig til 1-
årig, slik det er de fleste steder i utlandet. 
 
Samarbeidet med høyskolene fungerer for øvrig godt. 
   
Forskning 
 
♦ Dokumentere ressursbruk til forskning ved bruk av felles mal utarbeidet av de regionale 

helseforetak.  
♦ Følge opp nasjonalt system for måling av forskningsresultater og bidra til etablering av 

felles retningslinjer for registreringspraksis og kvalitetssikring av grunndata.   
♦ Sikre at universitetssykehusene er i front og understøtter forskning og forskerutdanning i 

helseregionen.  Følgende skal prioriteres og vektlegges: 
- Klinisk forskning innen både somatikk og psykisk helse  
- Forskning innen psykisk helse som vektlegger tverrfaglighet på tvers av ulike 

tjenestenivåer og dokumentasjon av behandlingsmetoder  
- Ivaretakelse av kjønnsperspektivet og bevisstgjøring om kjønnsforskjeller i klinisk 

forskning. Evaluering av etablerte og nye diagnostiske metoder og behandlingstilbud 
samt kriterier for innføring av nye tilbud.  

- Formidling av forskningsresultater og oppdatert kunnskap  
- Økt rekruttering av medisinere til forskning  
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- Utvikle felles retningslinjer og avtaleverk for forskningsbasert innovasjon og 
kommersialisering 

- Utvikle av felles retningslinjer og maler i samarbeid med de øvrige regionale 
helseforetakene.  

 
Gjennomført. Helse Øst har utarbeidet forslag til strategi for forskning som skal 
styrebehandles i februar 2005.  Helseforetakene er tildelt 94,7 mill kroner i forskningsmidler. I 
tillegg er helseforetakene forpliktet til å avsette 0.6 % (universitetssykehusene 1 %) av 
basisbevilgningen til forskning. 
 
HØ deltar i gruppe ledet av Helse Sør RHF for å dokumentere ressursbruk til forskning ved 
bruk av felles mal utarbeidet av de regionale helseforetak. Det er et mål å sluttføre arbeidet 
våren 2005 
 
Helseforetakene har bidratt i arbeid ledet av HOD for å følge opp nasjonalt system for måling 
av forskningsresultater og bidra til etablering av felles retningslinjer for registreringspraksis 
og kvalitetssikring av grunndata.  
 
Av totalt 94.7 mill kroner til klinisk forskning innen somatikk og psykisk helse  
ble 29.6 mill. fordelt til universitetssykehusene som en videreføring av 
regionsykehustilskuddet. 65.1 mill. kr fordelt etter utlysning. Av disse gikk 10,2 mill til 
prosjekter innen psykisk helse og 39.8 mill. til prosjekter innen klinisk somatisk forskning. 
 
Formidling av forskningsresultater og oppdatert kunnskap inngår i forslag til strategiplan som 
et viktig delmål og det er også stilt krav om formidling av forskningsresultater i tildelingsbrev 
ved tildeling av forskningsmidler for 2005. En ser det som viktig å rekruttere flere 
helsepersonellgrupper i forskningssammenheng. 
 
Videreføring av landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og kompetansesentra er ivaretatt 
gjennom driftsavtaler for 2003 mellom Helse Øst og helseforetakene/de private sykehusene. 
Eksisterende og ønskede landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og kompetansesentra er 
kartlagt. 
 
Egen rapport om bruken av regionsykehustilskuddet er sendt Helsedepartementet i mars 
2004. Det dokumenters der hvordan rammene til landsfunksjoner, særskilte funksjoner (inkl. 
kompetansesentra), forskning og undervisning er videreført på samme nivå som tidligere. 
Tilskudd til forskning er benyttet til delfinansiering av forskningsprosjekter innenfor 
grunnforskning, klinisk forskning og utprøvende behandling, samt forskningsadministrative 
støttefunksjoner og infrastruktur.  
 
Samarbeidet med Universitetet i Oslo og Helse Sør i Samarbeidsorganet er videreført i 2004.  
Tildeling av tilskudd til forskning fra HOD fordeles av Samarbeidsorganet etter innstilling fra 
forskningsutvalget i Helse Øst.  
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Kap. 3 PASIENTOPPLÆRING OG BRUKERPERSPEKTIV  
 
♦ Helse Øst skal sørge for at det gis et helhetlig opplæringstilbud til pasienter med behov 

for opplæring.  
♦ Brukerne skal medvirke i utviklingen av tjenestetilbudet ved alle helseforetak 
♦ Plikten til å utarbeide individuelle planer for pasienter med kroniske og sammensatte 

lidelser skal ivaretas.  
 
Vedrørende opplæringstilbud og individuelle planer vises det til omtalene ovenfor om 
lærings- og mestringssentrene og om rehabilitering. 
 
Brukerråd er etablert ved alle helseforetakene.  Virksomheten i brukerrådet for Helse Øst 
RHF ble evaluert av SINTEF tidlig i 2004. Det er anbefalt å videreføre virksomheten innenfor 
samme mandat, men med sterkere prioritering av de viktigste oppgavene.  
 
På RHF nivå og i de fleste helseforetak er Brukerrådet representert med faste observatører i 
styret og i styringsgruppa for omstillingsprosjekter. Brukerrådets medlemmer deltar også i 
styreseminarer. Representanter fra brukerråd eller brukerorganisasjoner deltar i relevante 
omstillingsprosjekt.  Egen veileder for brukermedvirkning i foretaksgruppen er under 
utarbeidelse.   
 
 
Kap.  4 HELSEDEPARTEMENTETS EIERKRAV KNYTTET TIL ØKONOMI OG 

ORGANISASJONSUTVIKLING  
 
Økonomiske prestasjonskrav 
 
♦ Redusert underskudd i 2004. Ikke bidra til et høyere aktivitetsnivå enn forutsatt i 

rammene for 2004.  
 
Det vises til omtale i Årlig melding kap. 4. 
 
Gjennom de tiltak som er iverksatt og gjennomført i 2004 er det oppnådd en samlet 
besparelse i foretaksgruppen på kr 130 mill. Forsyningsstrukturen i foretaksgruppen er 
kartlagt og det er gjort en vurdering rundt fremtidig forsyningsstruktur for foretaksgruppen 
inkludert Rikshospitalet HF og Det Norske Radiumhospital HF. Arbeidet med å innføre 
eHandel i foretaksgruppen ble startet opp høsten 2004 og iverksettes første kvartal 2005. 
Helse Øst har fokus på god virksomhetsstyring og i 2004 er det i Styret blitt vedtatt etiske 
retningslinjer for foretaksgruppen. Foretaksgruppens oppfølging av regelverk for anskaffelser 
og oppfølging av fullmakter har blitt revidert. Det er avdekket avvik og det har blitt arbeidet 
aktivt med å lukke og å forebygge. Fokuset på tverrgående samhandling internt i 
virksomheten og med eksterne samarbeidspartnere har blitt utviklet og gitt gode resultater i 
form av faglig utvikling og reduserte kostnader for foretaksgruppen. 
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♦ Legge fram en plan for departementet i løpet av januar 2004 som konkretiserer de tiltak 
som vil være nødvendig for å oppnå balanse i 2005 og gi tilbakerapportering om 
gjennomføringen av tiltaksplanen (i forbindelse med den periodiske økonomiske 
rapporteringen til departementet gjennom 2004.) 

 
Ivaretatt. Det vises for øvrig til omtale i Årlig melding kap. 4. 
 
♦ En særskilt oppgave og utfordring for Helse Øst i 2004 og kommende år er planlegging 

og utbygging av Nye Ahus. 
 
Nye Ahus-prosjektet ble godkjent i styret for Helse Øst i møte 18.12.03 (sak 163-2003). Det 
ble lagt til grunn at prosjektet gjennomføres innenfor en investeringsramme på vel 7 mrd 
kroner. Byggestart var 01.03.04.    
 
I sak 082-2004 godkjente styret i Helse Øst en revidert hovedfremdriftsplan for prosjektet, 
hvilket innebærer at prosjektet styres mot at det skal være klinisk drift i det nye 
hovedkomplekset fra 01.10.08.  Prosjektet følger de forutsatte planer, både for fremdrift og 
økonomi. Det er i perioden lagt vekt på å utvikle universitetssykehusfunksjonen etter tidligere 
planverk. 
 
Det er arbeidet med å sikre gode rutiner for anbudsinnhenting og overholdelse av 
reglementet for offentlige anskaffelser.  Det er gjennomført revisjon av Ernst & Young i 
perioden, og det ble ikke avdekket avvik (klare brudd). Styret  i Helse Øst får 
tertialrapportering om prosjektet. 
 
Tiltak knyttet til organisasjonsutvikling 
 
♦ Det forventes at Helse Øst deltar i utforming og gjennomføring av program for 

ledelsesutvikling og at dette har forankring på høyeste ledelsesnivå. Det forutsettes 
deltakelse i styringsgruppen på høyt nivå fra alle regioner og departementet  

 
           I løpet av 2005 ble det, bl.a. på bakgrunn av en kartlegging blant ca 100 ledere i Helse Øst, 

og utviklet et regionalt ledelsesutviklingsprogram.  Dette består av: 
 

a) et ledelsesseminar med 3 samlinger á 2 dager hvor representanter fra RHF- ledelsen 
og ledere fra forskjellige nivå i foretakene bidrar.  

b) ”Program for resultat- og ledelsesutvikling i psykisk helsevern”, hvor hele 
institusjonenes ledergruppe deltar. 

c) Bistand til utvikling og gjennomføring av ledelsesutviklingstiltak på de enkelte foretak. 
 
Første kull av det regionale ledelsesseminaret ble gjennomført høsten 2004. Helse Øst har 
videre bidratt til utvikling og gjennomføring av et større program ved Ullevål 
Universitetssykehus, samt utviklet et kursopplegg om arbeidsgiveransvar og styringsrett for 
linjeledere for internt bruk ved foretakene. 
 
I tillegg drives ledelsesutviklingsaktiviteter i tilknytting til de etablerte lederarenaene; 
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RHF-ets ledergruppe, Direktørmøtet og ”Lederforum”, hvor foretakenes samlede 
ledergrupper deltar. 
 
♦ Helse Øst skal bidra til realiseringen av Nasjonalt Helsenett i 2004, bruk av enhetlige 

standarder for elektronisk journal, utvikling av elektronisk epikrise.  
 
Ivaretatt. Styret for Helse Øst RHF sluttet seg etablering av Norsk Helsenett AS i møte 
17.09.2004 og deltar med 20 % eierandel. Gjennom Østnorsk Helsenett ble det i 2004 koblet 
opp 122 nye legekontor. Etter overføring av aktiviteten til Norsk Helsenett AS i kombinasjon 
med nye initiativ fra Sosial- og Helsedirektoratet er det registrert økt interesse for tilbudet.  
 
Helse Øst har utviklet en regional strategi for IKT-utviklingen harmonisert i forhold til endrede 
rammebetingelse bl.a. som følge av etablering av ”Strategisk fokus i Helse Øst”, føringene i 
”S@mspill 2007”, etablering av Norsk Helsenett AS og Nasjonal IKT. Det er vedtatt 
hovedmål og strategier innenfor 5 satsningsområdene; Elektronisk pasientinformasjon, 
Organisering og arbeidsflyt, Informasjonsutveksling med pasienter og publikum, System og 
struktur for planlegging, administrasjon, rapportering og styring, Styring og leveranse av IKT- 
tjenester. Det er også vedtatt etablering av et regionalt program for gjennomføring av IKT- 
strategien. 
 
♦ Styremøter i regionale helseforetak og helseforetak skal være åpne.  
 
Ivaretatt. Åpenhet, ærlighet og troverdighet er viktige prinsipper for Helse Øst RHF, og det 
legges vekt på å følge opp forventningene om praktisering av offentlighet og prinsippet om 
meroffentlighet i tråd med lovens intensjon. Helse Øst RHF har i 2004 gjennomført to 
undersøkelser i alle helseforetakene for å få oversikt over hvordan lov om offentlighet i 
forvaltningen praktiseres i forbindelse med styremøter i helseforetakene. Funnene viser at 
praktiseringen av offentlighet er blitt vesentlig bedre i løpet av andre halvår av 2004. 
Hovedresultatene viser at HF-styrene behandlet 445 saker i første halvår 2004. Av disse ble 
57 saker (13 %) unntatt offentlighet. Tilsvarende tall for andre halvår 2004 er 454 saker 
hvorav 28 (6 %) er behandlet unntatt fra offentlighet. Undersøkelsen viser også at en 
gjennom iverksatte tiltak har oppnådd en mer enhetlig praksis i foretaksgruppen.  
Prinsippene om åpenhet følges også opp i Strategisk fokus for Helse Øst. 
 
♦ I oppfølgingen av juridisk rammeverk og arbeid med internkontroll, etablere et system 

som sikrer at lover og forskrifter, herunder journalforskriften og retningslinjer for koding, 
følges i virksomhetene. 

 
Helse Øst har arbeidet etter en vedtatt kvalitetsstrategi siden 2002 som baserer seg på å 
etablere et helhetlig kvalitetssytem og at alle foretakene skal være i prosess for ISO 
sertifisering. Internkontroll krav er sentralt i ISO sertifisering. Det arbeides for at ledere i 
Helse Øst skal kjenne og praktisere lovkravene. Gjennom et helhetlig kvalitetssystem skal 
lederne være pådrivere i et forbedringsarbeid for å oppnå god virksomhetsstyring i 
foretaksgruppen. Bedre kunnskap om lovverket og felles tilrettelegging av hjelpemidler for å 
forenkle oppfølgingen, skal sikre at myndighetskravene alltid følges.   
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Helse Øst prioriterer oppfølging av myndighetskrav og bruker ISO 9001 som virkemiddel. Et 
kvalitetssystem basert på ISO 9001 skal sikre at myndighetskravene, virksomhetens egne 
krav og brukerkravene følges.  
 
♦ Helse Øst skal innføre miljøledelse som en integrert del av sitt styringssystem innen 

2005. www.odin.dep.no/md/gronnstat/ 
 
Helse Øst arbeider med å innføre miljøstyring i helseforetakene ved hjelp av ISO 14001 som 
etablert miljøstandard, med nær kobling til ISO 9001. 
 
 
 
Kap.  4 PRIVATE AKTØRER  
 
♦ Definerte oppgaver/ansvar i forhold til private aktører: 

- Gjennom avtaler med private tjenesteytere sikre at disse kan delta i undervisning av 
helsepersonell  

- Avtale med private skal inngås med regionalt helseforetak der dette skal understøtte 
oppfyllelsen av ”sørge for”-ansvaret.  

- Sørge for å sikre den behandlingskapasiteten som de private aktørene yter i 
rusomsorgen.  

- Legge til rette for at frivillige organisasjoner kan bidra med innsats i helse- og 
omsorgsarbeidet, for eksempel gjennom besøks- og velferdstilbud til pasientene.  

 
Helse Øst vurderer de private tilbyderne av spesialisthelsetjenester som verdifulle 
bidragsytere til den offentlige helsetjenesten. Dette gjelder både der det ikke er tilstrekkelig 
kapasitet i det offentlige, der de private har et behandlingstilbud som ikke finnes i det 
offentlige og der de kan være et korrektiv til offentlig virksomhet med hensyn til pris og 
kvalitet.  
 
Helse Øst RHF har i 2004 avtale med 831 avtalespesialister samt til sammen ca 100 
enkeltavtaler innen rus, psykiatri, kirurgi, lab/røntgen, opptrening, habilitering og 
rehabilitering. Alle avtalene er inngått med det regionale helseforetaket. Det er inntatt et eget 
punkt i avtalene som omhandler private tjenesteyteres deltagelse når det gjelder forskning og 
etter- og videreutdanning. Det er lagt opp til å videreutvikle dette samarbeidet. 
 
Det ble i 2004 gjennomført en anbudskonkurranse vedr behandling av rusmiddelmisbrukere 
som har gitt en økning i antall behandlingsplasser hos private tjenesteytere i tillegg til at 
kvaliteten på tjenesten er blitt bedre. 
 
Helse Øst forbereder nå, på bakgrunn av budsjettvedtaket for 2005, en nedkorting av 
omstillingsperioden opptreningsinstitusjonene. Kravspesifikasjon skal foreligge i februar 
2005, slik at avtaler for 2006 kan være avklart allerede 30.06.2005. Det har vært avholdt flere 
kontaktmøter med institusjonene. Helse Øst deltar i et nasjonalt kontaktforum for 
rehabilitering og habilitering opprettet av fagdirektørene. Dette forum fokuserer på saker av 
felles interesse for regionen.   
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Det er utviklet strategi for bruk av private leverandører av spesialisthelsetjenester. 
 
Helse Øst har fra mars 2004 gjennomført et strategisk arbeid som skal danne grunnlaget 
for fremtidig disponering, prioritering og lokalisering av avtalepraksis. Avtalespesialistene 
betraktes som en integrert del av det regionale helseforetakets ”sørge for ”-ansvar. 
Utgangspunktet for prosjektarbeidet har vært å undersøke om potensialet for 
virksomheten er godt nok utnyttet, og om oppgavefordelingen i forhold til den øvrige 
spesialisthelsetjenesten er optimal. Prosjektet har hatt som mandat å utarbeide 
overordnet handlingsplan for omstilling med forslag til prioritering, fordeling og lokalisering 
av ledigstilte og nye avtalehjemler i regionen. I den forbindelse gis det også innspill til 
fremtidig avtalepolitikk.  
 
Den overordnede hensikten med kartleggingsarbeidet har vært å gi et samlet bilde av 
avtalespesialistenes rolle i behandlingskjeden. Samhandlingsdimensjonen i forhold til 
fastleger, kommunehelsetjenesten og helseforetakene er sentral. Det foreligger anbefalinger 
i forhold til en rekke sentrale problemstillinger: 

- Overordnet organisering  
- Kapasitet, henvisning og oppgavefordeling  
- Kommunikasjon, samhandling og kompetanseoverføring  
- Fremtidig avtalepolitikk  
- Fremtidig rapportering  

 
Helse Øst RHF skal ta stilling til anbefalinger for videre oppfølging i 2005. 
 
Gjennom tildeling av tilskuddsmidler fra RHF gis frivillige organisasjoner et fundament for å 
kunne delta gjennom likemannsarbeid, lærings- og mestringssentra, opplæring og 
erfaringsutveksling i avdelingene. 
 
 
Kap.  5 NASJONALE AKTØRER  
 
♦ Helsedepartementet forventer at Helse Øst gjør seg kjent med tildelingsbrevene til andre 

statlige etater og at en bidrar til måloppnåelsen  
 
Helse Øst samarbeider godt med alle myndighetsorganer på en likeverdig måte. Det er viktig 
at den kunnskap og kompetanse som finnes hos aktuelle nasjonale aktører og i 
helseforetakene gjensidig spiller sammen og videreutvikles. Helse Øst arbeider aktivt med 
implementering av nasjonale tiltak, retningslinjer og handlingsplaner og deltar og bidrar til at 
det finnes og opprettholdes mange nasjonale samhandlingsarenaer.  
 
 
Kap.  6 NYE OPPGAVER FOR DE REGIONALE HELSEFORETAKENE  
 
♦ De regionale helseforetakene skal ivareta følgende nye oppgaver i 2004 

- Rusreformen 
- Ansvaret for insulinpumper og insulininjektor med tilhørende forbruksmateriell 

overføres fra folketrygden (behandlingshjelpemidler). 



93 

- Finansieringsansvaret for syketransport mv. Rettighetene for pasientene videreføres 
uendret i pasientrettighetsloven. Helse Øst skal kjøpe saksbehandlings- og 
oppgjørstjenester fra trygdeetaten iht. avtale. 

- Individuelle frister for behandling,  
- Kompetansesentra for sjeldne funksjonshemminger. 

 
Det vises til redegjørelse ovenfor vedrørende rusreformen og individuell frist.  
 
Ansvaret for insulinpumper og insulininjektor mv. er innarbeidet i samme organisatoriske 
system som ansvaret for behandlingshjelpemidler. Syketransporten styres og forvaltes i 
samme struktur som AMK-ansvaret. 
 
Helse Øst RHF har deltatt i arbeidet med å knytte kompetansesentra for sjeldne 
funksjonshemminger til helseforetaksstrukturen. 3 sentre ble fra forrige årsskifte overført til 
HF i foretaksgruppen, 2 senter til privat sykehus med avtale. Et senter tilknyttes Helse Øst 
RHF gjennom avtale gjeldende fra 01.01.05. Helse Øst deltar også i forhold til tilknytning av 
de to gjenstående sentre som skal overføres HF-strukturen. En vil delta aktivt i forhold til 
ønsket utvikling av sentrene innenfor de angitte faglige og økonomiske rammer. 
 
 
Kap.  7 STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING   
 
♦ I årlig melding som er omtalt i helseforetaksloven § 34 og vedtektene § 15 skal det 

rapporteres på oppfølgingen av styringsdokumentet for 2004. Frist er 15. februar 2005. 
Det skal rapporteres på alle de områder som er omtalt i styringsdokumentet, og i henhold 
til tabellen i vedlegg 1 i samme dokument. 

 
Helse Øst RHF følger opp alle krav til rapportering.  
 
Årlig melding fra Helse Øst, jfr. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 15, vil bli 
oversendt Helsedepartementet innen 15. februar 2005.  
 
Helse Øst bidrar aktivt i å utvikle samhandlingen og styringsdialogen mellom RHF og eier. 
Det vil bli gitt melding til departementet om beslutninger/vedtak av vesentlig betydning eller 
dersom det i 2005 avtegner seg vesentlige avvik fra de mål som er nedfelt i 
styringsdokumentet.  
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VEDLEGG 2: RAPPORTERINGSSKJEMA PSYKIATRI 
Rapporteringsskjema for psykiatri i 2004 er under utfylling. I samråd med Helse- og 
omsorgsdepartementet vil disse bli ettersendt i løpet av februar 2005.  
 

 


