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DEL I – INNLEDNING - SAMMENDRAG 

 

1 Om årlig melding 
 

I henhold til Lov om helseforetak (§ 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert år 
sende melding til Helse- og omsorgsdepartementet om foretaket og foretakets virksomhet. 
Meldingen skal også omfatte de helseforetak som det regionale helseforetaket eier.  
 
Årlig melding er nærmere beskrevet i vedtektene for Helse Øst RHF og det forutsettes at 
meldingen 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 2006. Dette foretaksmøtet skal også behandle årsregnskap 2005 for Helse Øst.  
 
Tilsvarende bestemmelser er tatt inn i helseforetakenes vedtekter. Med bakgrunn i dette har 
helseforetakene utarbeidet årlig melding for 2005 og oversendt denne til Helse Øst RHF til 
15. desember. Årlig melding og årsregnskap for 2005 for helseforetakene skal også 
behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni 2006.  
 
Årlig melding er inndelt i fem hoveddeler: 
 
I. Innledning og sammendrag  
II. Rapporten om virksomheten i 2005 viser  

- Rapport om økonomi og aktivitet for 2005 
- Hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i bestillerdokumentet for 2005, 

foretaksmøte eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp.  
- Virksomhetens utvikling i forhold til det regionale helseforetakets plandokumenter. 

III. 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. 
IV. Budsjettforslag 2007 med RHF-enes innspill til statsbudsjett for 2007. 
V. Vedlegg  
 
Styret for Helse Øst RHF behandlet Årlig melding i møte 15. februar 2006. Frist for 
innsending av Årlig melding er 1. mars 2006. I utarbeidelsen av Årlig melding er det lagt vekt 
på god samhandling med og deltakelse fra Brukerråd og tillitsvalgte.  
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2 Helse Øst – oppgaver og kjerneverdier 
 
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. 
Foretaksgruppen har ca 31 000 medarbeidere og et årlig bruttobudsjett på over 25 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. 
 
Fra 01.01.03 har Helse Øst RHF 8 datterselskap i form av 7 helseforetak og ett 
apotekselskap (i samarbeid med Helse Sør RHF). I tillegg har Helse Øst RHF et tett og 
forpliktende samarbeid med privateide sykehus 
 
Spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og 
opplæring av pasienter og pårørende. Dette innebærer også ansvar for behandling av 
rusavhengige, pasienttransport, hebilitering og rehabilitering. Virksomheten omfatter 
sykehus, institusjoner innen psykisk helsevern og rusbehandling, ambulansetjeneste, 
nødmeldetjeneste, sykehusapotek og laboratorier. 
 
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 langsiktige avtaler og årlige driftsavtaler med fire private ideelle, ikke-
kommersielle sykehus: 
 
• Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 
• Diakonhjemmets Sykehus AS 
• Martina Hansens Hospital AS 
• Revmatismesykehuset AS 
 
Disse virksomhetene fungerer i praksis som en del av Helse Øst på linje med 
helseforetakene. Videre har Helse Øst RHF avtale med 815 avtalespesialister samt en stor 
avtaleportefølje 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 RHF. Helse 
Øst RHF er også medeier i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS i Vadsø, Helseforetakenes 
nasjonale luftambulansetjeneste ANS i Bodø og Norsk Helsenett AS. 
 
Helse Øst RHF sin rolle som eier av helseforetakene utøves gjennom vedtekter og 
beslutning i foretaksmøte. Rammer for helseforetakenes virksomhet fastsettes i årlige 
driftsavtaler hvor det avtales nærmere om aktivitet, prioritering, økonomiske og 
organisatoriske forhold.  
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Kvalitet

Trygghet

Respekt

• …vise respekt for 
enkeltmennesket

• … være fremtidsrettet

• … være åpne og ærlige

Nasjonale verdier I Helse Øst betyr dette å…

Kvalitet

Trygghet

Respekt

• …vise respekt for 
enkeltmennesket

• … være fremtidsrettet

• … være åpne og ærlige

Nasjonale verdier I Helse Øst betyr dette å…

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. 
 

2.1 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. 
 

2.2 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:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 Åpenhet og kommunikasjon 
Helse Øst RHF tilstreber en åpenhetskultur og aktiv og god kommunikasjon internt og 
eksternt. Dette er viktig for Helse Øst sitt omdømme og for å gi et nyansert og sannferdig 
bilde av den enkelte virksomhet og spesialisthelsetjenesten. Åpenhet og god kommunikasjon 
er også en viktig premiss for å skape tilhørighet og godt samarbeidsklima innad i 
foretaksgruppen. 
 
Åpenhet og kommunikasjon er videre sentralt for å skape gode beslutninger. Medvirkning fra 
tilsatte, brukere og interesserte etterstrebes i alle prosesser Helse Øst er inne i for å skape 
en bedre spesialisthelsetjeneste. God implementering avhenger av forståelse for bakgrunnen 
for de prosesser som igangsettes og ryddighet rundt de beslutninger som fattes. Åpenhet og 
aktiv kommunikasjon er sentralt for å oppnå dette.  
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3 Måloppnåelse og oppfyllelse av eierkrav i 2005 

3.1 Mål og prioriteringer for 2005 
De regionale helseforetakene styres gjennom lover, forskrifter, vedtekter og gjennom 
virkemidler forvaltet av Helse- omsorgsdepartementet. For 2005 er det samlede 
styringsbudskap gitt gjennom: 
 

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

• Protokoll fra foretaksmøtet 14. januar 2005, hvor eier klargjør det overordnede 
styringsbudskap og prestasjonskrav, samt krav og rammebetingelser knyttet til 
organisering og økonomi. 

 
I tillegg til de mål og aktiviteter som beskrives i disse styringsdokumentene, har Helse Øst 
operasjonalisert de lovpålagte oppgaver og sitt verdigrunnlag gjennom Strategisk fokus 
2003-2006.  
 
I Strategisk fokus beskriver Helse Østs overordnete mål og strategiske fokusområder for 
perioden 2003 – 2006. En har gjennom prosess og forankring i driftavtalene for 2005 
forutsatt at helseforetakene skal utforme og operasjonalisere sine strategier med 
utgangspunkt i dette dokumentet. 
  
Arbeidet i Helse Øst er basert på 4 gjennomgående suksesskriterier: 
 

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

 
For 2005 pekte Helse Øst RHF på utfordringer som må løses både gjennom innsats fra det 
regionale helseforetaket, i et interregionalt samarbeid og gjennom innsats og initiativ fra eier: 
 
• I enda større grad enn tidligere å prioritere de svakeste gruppene, og helt spesielt 

pasienter innen psykisk helsevern og rus. Herunder kartlegging og revisjon av det 
akuttpsykiatriske tilbudet i hele regionen for å sikre at dette er tilfredsstillende både 
kvalitativt og kvantitativt samt en nasjonal vurdering av tilbudet til spesielt krevende 
pasienter som kan representere en fare for seg selv eller andre.  

• Arbeide med prioritering som et grunnleggende og helhetlig helsepolitisk tema både 
regionalt og nasjonalt.  

• Imøtekomme økte krav mht kontroll og oppfølging. Sikre god kvalitet, god 
virksomhetsstyring og nødvendig samordning både internt i regionene og nasjonalt.  

• Forbedre tjenestetilbudene kvalitativt og kvantitativt understøttet av økt helsepolitisk 
forutsigbarhet og klare roller og ansvar i styring og myndighetsutøvelse.  

• Kartlegge hvor og hvordan nødvendig kapitalrasjonalisering kan gjennomføres for å sikre 
tidsriktige og effektive bygninger til å drive medisinsk virksomhet i fremtiden. Vurdere 
nødvendige strukturelle endringer.   

• Prioritere utviklingen av styringsmessige virkemidler og samhandling med den kommunale 
helsetjenesten. Helsemyndighetene må ha styringsfokus mot alle nivåer i helsetjenesten 
og utvikle tiltak slik at tjenestene bedre kan samhandle, evt at ressursene mer effektivt 
kan sees under ett. 

• Senke omstillingstempo og evaluere arbeidet som er gjort. 
• Øke innsatsen på leder- og organisasjonsutvikling. Sette fokus på en ønsket 

åpenhetskultur med trygge og motiverte medarbeidere. Sikre reell medvirkning i alle ledd.  
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Strategisk fokus 2003-2006 
 
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. 
 

P
as

ie
nt

be
ha

nd
lin

g 
 

 
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. 

O
rg

an
is

as
jo

n 
 

og
 le

de
ls

e 

 
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 
• Aktivt 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 

K
om

pe
ta

ns
e 

 

 
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 

R
es

su
rs

er
 

 

 
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. 

K
va

lit
et

 
 

 
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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3.2 Rapport for 2005 
I tråd med gitte føringer i bestillerdokument og protokoll fra foretaksmøte, har Helse Øst i 
2005 prioritert psykisk helsevern, behandling av rusmisbrukere, habilitering og rehabilitering, 
reduksjon av ventetid, reduksjon av overbelegg og korridorpasienter, god virksomhetsstyring 
og organisering, god økonomisk styring (driftsresultat i balanse). Helse Øst kan vise til 
reduserte ventetider og økt omfang av behandlingen både innen psykiatri og somatikk.  
 
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 2005/2006. Pr. utgangen av januar 2006, 
tilsier en foreløpig årsprognose for 2005 at driften vil gå i balanse. De enkelte helseforetak 
står overfor ulike utfordringer for å imøtekomme kravet om balanse i 2006.  
 
Selv om det er grunn til å være tilfreds med mange positive resultater i 2005 er det fortsatt 
områder hvor resultatene ligger tilbake i forhold til nasjonale og egne mål og forutsetninger.  
 
Områder med forbedringspotensial som krever ledelsesmessig oppmerksomhet: 
 

• Antall korridorpasienter er fortsatt for høyt. Til tross for konkrete mål, inngåtte avtaler 
med helseforetakene og vedvarende ledelsesmessig oppfølging har en ikke fått til en 
ønsket utvikling. Dette et etisk problem som krever enda tettere oppfølging i 2006.  

• Arbeidet med kortere epikrisetid er prioritert i 2005. Til tross for stor forbedring er 
gjennomsnittlig epikristetid på hhv 61%/7dager (somatikk) og 67%/7dager (psykiatri) 
mot målene på hhv 80%/7dager og 100%/7dager. En må opprettholde et 
ledelsesmessig fokus for å få til forbedringer og nå målene.  

• Ventetid for barn og unge til psykiatrisk behandling vurderes fortsatt som for lang. Det 
har vært en reduksjon på om lag 11 % i løpet av året (fra 82 til 73 dager), men 
målsettingen om å redusere ventetiden med 20% i løpet av 2005 er ikke nådd.  

• Tilbudet innen psykisk helsevern til det økende antall spesielt krevende pasienter som 
kan representere en fare for seg selv eller andre må forbedres kvalitativt og kvantitativt.  
Helse Øst har overfor eier tatt initiativ til en faglig vurdering i nasjonal sammenheng 
gjennom foretaksmøte i 2005.  

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

• Det er ved årsskiftet fortsatt 578 pasienter som er registrert som ventende over 1 år. 
145 av disse er pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. 

• Sykefraværet i Helse Øst har vært svakt nedadgående siden 2002, men er fortsatt for 
høyt i forhold til målsettingen. For alle helseforetakene ble det for 2005 definert et 
måltall på 10% reduksjon i sykefraværet i forhold til 2004. Dette er ikke oppnådd. 

 
Som følge av flere sammenfallende planprosesser med tilhørende gjennomgang av vedtatte 
prosjekter, er realisering av noen av investeringer innen opptrappingsplanen forsinket.  
 
Flere av disse utfordringene ble også omtalt i Årlig melding for 2004. Med dette som 
bakgrunn vil en vurdere nærmere bruken av virkemidler og graden av ledelsesmessig 
oppmerksomhet på disse områdene.  
 
Det er høyt tempo og tydelige krav til omstilling og effektivisering. Det må derfor rettes ennå 
større oppmerksomhet på hvordan humankapitalen skal ivaretas på best mulig måte. En vil 
utvikle tiltak for å styrke dette området i samarbeid med tillitsvalgtapparatet og gjennom å 
etablere en strategi for HR i Helse Øst. Forprosjekt for HR-strategien ble avsluttet i desember 
2005. 
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Styrets konklusjon 
 
 
Ut fra den samlede rapportering for 2005 anser styret for Helse Øst RHF at 
 
• Helse- og omsorgsdepartementets bestilling gjennom Styringsdokumentet for 2005 og 

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

rammeverket er i sum oppfylt for 2005. 
• Helse Øst har styrt virksomheten iht. de gitte økonomiske rammebetingelser.   
 
Ved at Helse Øst har tilpasset den samlede aktiviteten innenfor de økonomiske rammer som 
eier har bevilget, erkjenner styret samtidig behovet for fortsatt stor innsats og ledelsesmessig 
oppmerksomhet på de områder hvor målene ikke er nådd. 
 
Styret er tilfreds med de resultater som er presentert i Årlig melding for 2005 til Helse- og 
sosialdepartementet, men erkjenner samtidig behovet for ennå større innsats og 
ledelsesmessig oppmerksomhet på de områder hvor målene ikke er nådd. 
 
Styret berømmer de ansatte for stor innsats og engasjement til tross for store krav og 
krevende omstillinger. Styret berømmer også brukernes representanter for positivt og 
konstruktivt samarbeid i 2005. 
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4 Utfordringer og prioriteringer i planperioden 
 
Plandokumentet har i første rekke et perspektiv mot 2008. Lovgrunnlag og rammer for 
virksomheten beskrives og det gjøres rede for befolkningsutvikling, medisinske 
utviklingstrender og kapasitetsbehov. 
 
Det er i samarbeid med de øvrige regionale helseforetak prognostisert aktivitetsnivå / behov 
for 2007. Det vises til sak nr. 114/2005 Årlig melding for 2005 – bevilgningsbehov – innspill til 
statsbudsjettet for 2007. 

4.1 Helse Øst 2025 og utvikling av strategisk plan for perioden 2007-2010 
I styresak 115/2006 Strategisk fokus – mål 2006 har styret sluttet seg til Helse Østs 
målformuleringer for 2006. Disse målformuleringene vil ligge til grunn for virksomheten i 2006 
og er innarbeidet i driftsavtalene med helseforetakene. Målformuleringene for 2006 følger 
som vedlegg til Årlig melding. 
 
Styret behandlet 15. juni sak 065/2005 om Utarbeidelse av langsiktig utviklingsstrategi for 
Helse Øst. Det er lagt opp til at høringsdokument skal behandles av styret mai 2006, etter at 
delprosjekt scenarier for ny sykehusstruktur og investeringer er ferdigstilt.  
 
Det legges til grunn at 2006 er det siste året hvor målformuleringer og handlingsplaner er 
basert på etablert strategisk fokus vedtatt i sak 74/2003, og at kunnskapsgrunnlag og 
struktur fra Helse Øst 2025 danner grunnlaget for det videre strategiske arbeid på kort og 
lang sikt. En vil i 2006 utarbeide nytt strategisk fokus og utvikling av delmål for perioden 2007 
– 2010 og handlingsplan for 2007. 
 
Strategiarbeidet og målbildet for 2025 hviler på følgende hovedsøyler: 

• Styring, med vekt på å skape gjennomsiktige styringssystemer som kan gjøre åpne, 
reelle prioriteringer og sikre dokumenterbar kvalitet og pasientsikkerhet.  

• Strukturering, med vekt på hensiktsmessig funksjons- og oppgavedeling innen og 
mellom helseforetak, og overordnet arealbruk og forvaltning av bygningsmasse 
inklusive planlegging av nybygg.  

• Samhandling, med vekt på forbedret samspill mellom regioner, mellom 
førstelinjetjeneste og spesialisthelsetjeneste, mellom divisjoner, klinikker og 
avdelinger, mellom profesjoner og mellom linje og stab.     

• Standardisering av beste praksis, med vekt på systematiske sammenlikninger av 
sammenfallende oppgaveløsing mellom helseforetak og avdelinger, og søk etter å få 
etablert de standarder som gir best resultat.  

• Pasientorientering,  
• Profesjonsutvikling, med vekt på bred involvering av de helsefaglige profesjoner i 

dialoger om hvordan arbeid og samarbeid best kan organiseres  
• Partssamarbeid, basert på at Helse Øst betrakter alle ansatte som sin viktigste 

kunnskapsressurs.  

4.2 Utfordringer og langsiktige trender 
Frem mot 2020 vil Helse Øst oppleve en betydelig økning i den eldre delen av befolkningen. 
For personer 70 år og eldre ventes en økning på 0,4 prosent fra 2003 til 2010, og 26,2 
prosent fra 2003 til 2020. Etter 2020 vil denne utviklingen fortsette frem mot 2050. Dette vil 
ha store konsekvenser for sykehustilbudet i regionen og helseforetakenes virksomhet. 
Langsiktige planer og utviklingsstrategier må ta hensyn til dette. 
 
Til tross for dette har en, bl.a. med utgangspunkt i utviklingen i liggetid og overgang til mer 
poliklinisk behandling og dagbehandling, vurdert at behovet for sykehussenger ikke vil øke. 
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Viktige forutsetninger for at dette kan oppfylles er bedre samhandling internt og mellom 
behandlingsnivåene og en større kapasitet innen poliklinikk og dagbehandling.  
 
Det kan også synes å være rom for kapasitetsutvidelser ved å øke utnyttelsesgraden av 
operasjonsrom og poliklinikker og systematisk arbeide for å få ned liggetiden. I det videre 
arbeid med Helse Øst 2025 vil en foreta en nærmere utredning av disse spørsmålene. 
Videre vil Helse Øst i 2006 samarbeide med øvrige regionale helseforetak om å utarbeide en 
samlet kapasitetsanalyse for spesialisthelsetjenesten. 
 
På det økonomiske området ser en følgende trender og utfordringer: 

• Økte avskrivningskostnader knyttet til tidligere vedtatte investeringer og uavklarte 
forhold knyttet til evt. salg av sykehuseiendommer vil kunne påvirke evnen til å 
ivareta ”sørge for”-ansvaret. 

• Økte pensjonskostnader pga. paramenterendringer bør kompenseres særskilt for å få 
stabile rammebetingelser over tid. 

• Stadige endringer i fast/variabel finansiering gir økt risiko, usikkerhet og lite 
forutsigbarhet. 

 
Helse Øst står overfor store utfordringer med å betjene kapitalkostnadene ved de store 
prosjektene som etter hvert tas i bruk innen 2008. Størstedelen av de økte kapitalkostnadene 
må tas gjennom effektivisering av driften. 
 
På bakgrunn av dette, og de gjeldende finansieringsordningene for nyinvesteringer, har 
Helse Øst begrensede muligheter for nybygginger i de nærmeste årene.  Siden det ved den 
statlige overtagelsen av sykehusene var registrert store vedlikeholdsetterslep som krever 
betydelige investeringer, vil det av samme grunn være vanskelig å komme à jour. 
Vedlikeholdsetterslepet er per i dag er beregnet til om lag 4 mrd. kroner. Det vil derfor være 
ønskelig med avhending av ukurante bygg, for derigjennom å redusere arealene og oppnå 
en mer effektiv drift. 
 
Flere av de potensielle avhendingsobjektene må erstattes med nybygg som mer effektivt 
støtter opp om kjernevirksomheten, men det totale arealet bør likevel reduseres. 
Dette utredes nå nærmere i et delprosjekt av Helse Øst 2025 og gjennom stragiske planer i 
det enkelte helseforetak 

4.3 ”Sørge for”-ansvaret 
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 de gitte økonomiske rammer og skiftende 
rammebetingelser, og det er mange risikofaktorer som må hensyntas i arbeidet. 
 
De prioriterte oppgavene for Helse Øst vil være å styrke og videreutvikle tilbudet innen 
psykisk helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og habilitering og rehabilitering.  
 
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 arbeidet med å styrke kvaliteten på behandlingstilbudet, og 
kvalitetsarbeidet må ledelsesforankres. Et hovedmål for kvalitetsarbeidet vil være å bidra til 
kontinuerlige kvalitetsforbedringer basert på kunnskap slik at pasientene får beste praksis 
innen ressursrammene og at pasientsikkerheten øker ved at feil og uønskede hendelser 
reduseres. 
 
En må også arbeide videre med sykehusstruktur og innholdet i det enkelte sykehus.  
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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 samtidig peke på de utfordrende forhold som er knyttet til utviklingen i et mer langsiktig 
perspektiv, hvor løsningene må finnes i et samspill mellom god oppgaveløsning på RHF-nivå 
i dialog med brukere og samarbeidspartnere og riktige rammebetingelser fra eier. 

4.4 Virksomhetsstyring 
Styringsmodellen i Helse Øst med interne styreledere har vist seg velegnet, og en ser det 
som viktig å videreføre denne modellen.  
 
Det juridiske rammeverket sikres oppfylt gjennom et helhetlig kvalitetssystem og bruk av ISO 
9001. Styret i Helse Øst RHF vil påse at internkontrollen i det regionale helseforetaket og 
helseforetaksgruppen er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte.  
 
HR-området innehar flere forbedringspunkter som Helse Øst vil følge opp i 2006. Dette 
gjelder blant annet oppfølging av forbedringspunktene i Arbeidstilsynets ”God Vakt”- 
kampanje, arbeidet med etikk, kompetanseutvikling og utvikling av et hensiktsmessig avtale 
og lønnssystem. Helse Øst vil sikre at det arbeides systematisk med lederutvikling i 
helseforetakene også i 2006. 
 
I forhold til bruken av private virksomheter, vil strategi for bruk av private leverandører bli 
fulgt opp og revideres i 2006. Dette gir forutsigbare rammebetingelser, blant annet ved bruk 
av 2- og 3års rammeavtaler med årlige ytelsesavtaler.  
 
Det vil bli arbeidet kontinuerlig med oppfølging av arbeidsgiveransvaret bl.a. gjennom eget 
styre for NAVO-Helse. Helse Øst vil videreføre bruken av retningslinjer for praktisering av 
regelverket om bierverv. Helse Øst vil særlig påse at helseforetakene har rutiner som sikrer 
forutsigbarhet og likebehandling omkring håndteringen av de ansattes bierverv.  
 
På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalyser for helseforetakenes IKT-driftssituasjoner, vil 
det bli utarbeidet handlingsplaner for å tilfredsstille nye krav til IKT-drift. Helse Øst vil også 
fortsette med aktiv deltakelse i arbeidet med nasjonale tiltak for å sikre god samhandling 
gjennom samarbeidet i Nasjonal IKT. 
 
Helse Øst vil også i fremtiden arbeide for en åpenhetskultur og legge til rette for god 
kommunikasjon internt og eksternt.   

4.5 Budsjett for 2007 
Det anslås at en samlet aktivitetsvekst i somatisk spesialisthelsetjeneste på 2 prosent per år i 
tidsrommet 2004-2007 vil gi rom for en klar prioritering av utvalgte pasientgrupper, uten at 
dette går på bekostning av andre tilbud. Dersom veksten reduseres til 1,2 prosent per år, blir 
marginene betydelig redusert, med fare for at antall pasienter på venteliste vil kunne øke.  
 
Innen psykisk helsevern er det fortsatt store uløste oppgaver. Veksten må derfor videreføres 
minst i samme takt som før også etter at Opptrappingsplanen er fullført. Det anslås en årlig 
vekst i aktivitet med om lag 2,7 % per år. Det pekes i tillegg på behovet for flere legehjemler 
og økt utdanning av fagspesialister. 
 
Det anses å være behov for en opptrapping innen tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige som innebærer betydelige midler både til drift og investeringer. I tillegg 
er det nødvendig med økt oppmerksomhet på standardisering av behandlingskjedene og 
utvikling av kvaliteten i tilbudet. Det er for budsjettåret 2007 behov for en styrking av feltet 
med 200 mill. kr. i økte driftsmidler. 
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5 Brukermedvirkning 
 
Helse Øst RHF vektlegger reel brukermedvirkning i alle viktige planprosesser. 
Tilbakemeldingene fra Brukerrådet er at de opplever å bli tilstrekkelig tidlig og godt involvert, 
og at medvirkningen oppleves som reell. Det pekes samtidig på utviklingspotensial med 
hensyn til å få synliggjort brukersynspunktene for besluttende organ. 

5.1 Uttalelse fra Brukerrådet 
Brukerrådet er oppnevnt av styret for Helse Øst RHF etter forslag fra organisasjonene og de 
fylkeskommunale eldrerådene. Rådet består av 10 medlemmer. Rådet har i 2005 hatt 7 
møter, hvorav et fellesmøte med styret. Arbeidsutvalget har hatt møter etter behov og består 
av 3 medlemmer som forbereder Brukerrådsmøtene samtidig som de har utarbeidet 
høringsutalelser osv.  
 
Brukerrådet har vært involvert i viktige planprosesser på tidlig tidspunkt, herunder 
utarbeidelse av årlig melding, psykiatriplanarbeidet, rusplanarbeidet samt uvikling av 
habiliteringstjenestene, rehabilitering og lærings- og mestringsprosjektet. 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. Brukerrådets medlemmer deltar i styreseminar og har 
observatørstatus i styret for Helse Øst RHF med 2 representanter hvor leder alltid møter fast. 
 
Den første dialogkonferansen mellom Brukerrådet for Helse Øst RHF og brukerrådene ved 
helseforetakene ble avholdt i 2005.  Alle brukerrådene deltok og bidro med nyttige 
tilbakemeldinger. Rådet ønsker at slike konferanser avholdes hvert år. Brukerrådet er tilfreds 
med utvikling av den formelle representasjonen, men registrerer at det fremdeles er 
utviklingspotensial med hensyn til å få synliggjort brukersynspunktene for besluttende organ. 
 
Av alle viktige saker som Helse Øst arbeider med vil Brukerrådet rette spesiell 
oppmerksomhet mot samhandlingen mellom tjenestenivåene, arbeidet med individuell plan 
samt kvalitet vurdert ut fra brukerperspektiv. Brukerrådet følger prioriteringsarbeidet nøye og 
vil spesielt rette oppmerksomhet mot fortsatt utvikling av tjenestetilbudet til pasienter med 
kroniske sykdommer og brukere innenfor psykisk helsevern og rus. 
 
Brukerrådet har kontinuerlig oppmerksomhet mot rehabiliteringstilbudet i regionene. Rådet 
har fra første stund rettet fokus mot samhandling og helhetlige behandlingskjeder, også i 
forbindelse med at helseregionene overtar finansierings- og bestilleransvaret for de private 
rehabiliteringsinstitusjonene (opptreningsinstitusjonene). Brukerrådet ga innspill til 
kravspesifikasjonen til anbudskonkurransen og signaliserte da at rådet ønsket bedre kvalitet 
på tjenestene, om nødvendig på bekostning av kvantitet. Brukerrådet er særdeles glad for at 
det er opprettet en Sentral enhet for rehabilitering slik at data og erfaringer kan bli ordentlig 
kartlagt for å få bedre oversikt over behov og anvendelse av plassene. Rådet er av den 
oppfatning at en opprydning i forhold til hvem som har rett til spesialisert rehabilitering i 
forhold til et sykdomsforløp er tvingende nødvendig slik at mennesker med kroniske 
sykdommer får tilbud av høy kvalitet. Rådet ser derimot med bekymring på at en varslet 
endring i fordeling av midler fra staten til rehabilitering kan resultere i et kapasiteten i Helse 
Øst blir for dårlig.  
 
Brukerrådet er av den oppfatningen at ”halvannenlinjetjenester” blir ytterligere aktualisert slik 
at alle som trenger det får et godt tilbud. Rådet er av den oppfatning at mange pasienter vil 
være tjent med å få tjenester på dette nivået.  
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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 usikkerheten som er skapt i befolkningen på grunn 
av manglende beslutninger når det gjelder fremtidig sykehusstruktur i Innlandet og i Østfold. 
Brukerrådet anser at det i omstillingsperioder er nødvendig med god informasjon til 
befolkningen og klarere retningslinjer for å sikre at pasientene raskt kommer til riktig 
behandlingssted.   
 
Brukerrådet ønsker å komme med sine bekymringer for de handlingsplaner i Psykiatrien som 
er lagt, men ikke gjennomført.:  
Akuttplassene  -  oppholdene blir for korte   
Hva med de ”tunge” pasientene i en akuttsituasjon? 
Samhandling med kommunene mht overføring fra spesialisthelsetjeneste til kommune.  
 
Brukerrådet er opptatt av at Helse Øst sørger for at pasienter med tyngre grad av psykiske 
lidelser tas bedre vare på, samtidig som tilbudene til nye brukergrupper bygges opp.  
Brukerrådet vil uttrykke en spesiell bekymring for tilbudene innen barne- og 
ungdomspsykiatrien.   
 
Prosjekt 2025 hvor Brukerrådet har deltatt, har vært positivt. Brukerrådet setter pris på at 
brukerperspektivet er sentralt i den fremlagte rapporten. Brukerrådet har tillitt til at Helse Øst 
RHF også i fremtiden vil ha stor vilje til å realisere brukernes deltakelse overalt der brukernes 
saker omtales. Brukerrådet er derimot skuffet over fagpersonenes holding til 
brukerdeltakelse der fag og diagnoser var tema.  
 
Brukerrådet anser det som viktig at Helse Øst RHF ytterligere styrker sitt arbeid med 
analyser for å klargjøre det reelle behovet for spesialisthelsetjenester til befolkningen i 
regionen 
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DEL II – RAPPORT FOR 2005 
 

 
I denne delen av Årlig melding rapporteres måloppnåelse for økonomi, aktivitet og kvalitet. I 
tillegg beskrives oppfølging av styringskrav gitt i bestillerdokumentet for 2005 og protokoll fra 
foretaksmøtene med eier.  

6 Økonomi og aktivitet 2005 
 

6.1 Økonomi – pr desember 2005 
Pr. utgangen av januar 2006, tilsier foreløpige tall at foretaksgruppen vil avslutte sitt 
årsregnskap for 2005 i balanse, sett i forhold til departementets balansekrav.  

6.2 Aktivitet for Helse Øst 

6.2.1 Akkumulerte aktivitetsdata for 2005 (foreløpige tall) 

 

Aktivitet – Somatikk Faktisk 
Budsjett/ 

Måltall 
2005 

Endring i 
forhold til 

2004 

Avvik 
i fht 

mål 05  
DRG – poeng, egne helseforetak + 4 med 
driftsavtale 305 974 304 257 10 429 0,6%

DRG – poeng, sum Helse Øst pasienter 
uavhengig av behandlingssted  372 244 364 942  2,0%

Antall polikliniske konsultasjoner 1 172 917 1 157 188  21 825 1,4%

Aktivitet – Psykisk helsevern for voksne  

Samlet – antall liggedøgn døgnbeh/ 
oppholdsdager dagbeh 695 155 681 091 22 076 2%

Antall polikliniske konsultasjoner 298 356 305 634 29 579 -2,4%

Aktivitet – Barne- og ungdomspsykiatri  

Samlet – antall liggedøgn døgnbeh/ 
oppholdsdager dagbeh 60 717 59 660 -7 936 1.8%

Antall polikliniske konsultasjoner 138 819 129 080 41 729 8,5%

Aktivitet – Russektoren  

Samlet – antall liggedøgn døgnbeh/ 
oppholdsdager dagbeh 264 918 251 677 16 572 5,2%

Antall polikliniske konsultasjoner 80 934 90 353 5 749 -
10,4%

6.2.2 Kommentarer til aktivitetstall for 2005 

Aktivitetsnivået samlet sett i regionen er økt i 2005 i forhold til 2004 innenfor alle sektorer. 
Dette har gitt økt tilgjengelighet for pasientene til spesialisthelsetjenesten. Ventetiden er 
redusert og forholdet mellom antall pasienter som får behandling og antall nyhenvisninger er 
uforandret.  
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Somatikk 
De helsepolitiske føringene for 2005 innebar at aktivitetsnivået skulle holde seg på 2004-
nivå, samtidig som ISF-finansieringen ble økt til 60 %. I Helse Øst var økningen i DRG-poeng 
for egne pasienter på 4,5 % fra 2004 til 2005. 
 
Psykisk helsevern 
Det er forutsatt økt aktivitet innen psykisk helsevern. Flere pasienter skal få hjelp, og hjelpen 
skal gis raskere. I tråd med Opptrappingsplanens anbefalinger samt innspill fra brukerråd, er 
det faglig ønskelig at flest mulig pasienter skal få hjelp uten innleggelse i helseinstitusjon - 
ved poliklinikkene eller dagbehandling. Dette gjelder både for voksne og barn. 
 
Aktiviteten i 2005 har vært i henhold til planlagte måltall både for innleggelser og 
dagbehandling. Den forutsatte økingen i poliklinikkaktivitet har vært noe vanskelig å oppnå. 
Etablering av nye DPS og styrking av DPS-funksjoner innen allmennpsykiatri tar lenger tid 
enn forutsatt.  Innen psykisk helsevern for barn og ungdom har situasjonen det siste halve 
året bedret seg og man forutsetter at man når de fastsatte aktivitetsmål. 
 
Erfaringene viser at det tar tid å besette alle nyopprettede stillinger. Adm. dir. har tett dialog 
med helseforetakene for å øke aktiviteten på poliklinikken for å forsøke å oppnå måltallet for 
antall poliklinikk-konsultasjoner innen psykisk helsevern for voksne (eks økt bruk 
av enkeltkonsultasjoner, bruk av overtid og utvidet åpningstid). 
 
Rus 
Aktiviteten i 2005 har vært i henhold til planlagte måltall for innleggelser men man har ikke 
nådd de planlagte måltall for dagbehandling og poliklinikk. Den forutsatte økingen i 
poliklinikkaktivitet har vært vanskelig å oppnå. Det har vist seg at det har tatt lenger tid enn 
forutsatt å etablere nye ruspoliklinikker og få besatt de nyopprettede stillinger. Det har også 
vist seg vanskelig å målfeste presise aktivitetstall i forbindelse med overgang far 
rammefinansiert ruspoliklinikk til RTV-ruspoliklinikk. Administrerende direktør har prioritert å 
få på plass et bedre styringssystem gjennom felles rapporteringsrutiner, og dessuten bedt 
Aker universitetssykehus om å koordinere bruken av døgnplasser for å få til en god 
ressursutnyttelse, og antall døgninnleggelser er over måltallet.  
 
Følgende oversikt viser fordeling i prosent av egen aktivitet og kjøp i private virksomheter og 
i andre regioner.  
 

SØRGE FOR- ANSVARET 2005    
     

Antal liggedøgn (%) 

  

Somatikk 
DRG- 
poeng 

* voksen-
psykiatri 

*barne- og 
ungdoms-
psykiatri *rus 

Egne helseforetak og 
private sykehus med 
driftsavtale 82,2 96,0 100,0 35,4 
Kjøp fra andre helseregioner 13,0       
Kjøp fra private med avtale 
med Helse Øst RHF 4,8 4,0   64,6 

I alt 100 100 100 100 
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6.3 Andre styringsparametere 
Helseforetakene rapporterer månedlig følgende parametere. 

• Ventetider; gjennomsnittlig ventetid og antall på venteliste over 1 år 
• Antall korridorpasienter i medisinske avdelinger 
• Utskrivningsklare pasienter 
• Beleggsprosent ved medisinske avdelinger 
• Sykefravær  
 

Nasjonale kvalitetsindikatorer rapporteres tertialvis eller pr halv år og publiseres etter 
helseforetak/ sykehus. På grunn av at implementering av nytt format på NPR-meldingen har 
tatt lengre tid en antatt i alle helseforetakene. 
 

6.3.1 Sykefravær 

Sykefraværet i Helse Øst har vært svakt nedadgående siden 2002, men er fortsatt for høyt i 
forhold til målsettingen. For alle helseforetakene ble det for 2005 definert et måltall på 10% 
reduksjon i sykefraværet i forhold til 2004. Dette er ikke oppnådd. Totaltall for egenmeldt og 
legemeldt sykefravær (%): 

 
2002 2003 2004 2005 
8,9 8,8 8,4 8,3 

 
Alle helseforetak har forpliktet seg til å være IA-bedrifter og er det. Det må arbeides bedre 
med tilrettelegging for ansatte med særskilte behov. 

6.3.2 Pasientbehandling 

Antall på venteliste 
Totalt antall på venteliste er stabilt i Helse Øst. Pr 31.12.2005 er 55 880 registrert som 
ventende til behandling. 92% av de som er på venteliste venter på poliklinisk behandling. 
Totalt antall på venteliste må ses i sammenheng med hvor mange som blir henvist, hvor 
mange som tilbys behandling og hvor lenge pasientene må vente på behandling.  
 
Ventetiden har gått ytterligere ned i løpet av året. Forholdet mellom antall nyhenvisninger og 
antall pasienter som er tilbudt behandling er imidlertid nokså stabil.  
 
I forhold til befolkningstallet har Helse Øst fortsatt det laveste antall ventende, 34 pr 1000 
innbyggere. Dette tallet har vært nokså stabilt de siste årene. Landsgjennomsnittet er 45 
ventende pr tusen innbyggere. 
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Gjennomsnittlig ventetid, samlet for Helse Øst
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Tilgjengelighet – gjennomsnittlig ventetid 
Tilgjengeligheten til helsetjenesten blir fortsatt bedre. Gjennomsnittlig ventetid for alle som 
fortsatt står på venteliste er 73 dager. Dette er 9 dager kortere enn ved utgangen av 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilgjengeligheten til spesialisthelsetjeneste har særlig blitt bedre for pasienter som trenger 
hjelp for somatiske sykdommer, og for barn og unge som henvises til psykisk helsevern. 
 
Prioritering - Rett til nødvendig helsehjelp 
Loven om pasientrettigheter sier at pasienter som vurderes til å ha rett til nødvendig 
helsehjelp skal prioriteres. Dette er blitt fulgt opp av alle helseforetak. Innen alle fagområder 
er ventetiden for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp kortere enn for de andre 
pasientene. For førstnevnte er gjennomsnittlig ventetid 63 dager. Dette er 7 dager kortere 
enn ved samme tid i 2004.  

 
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til helsehjelp som venter på behandling innen 
somatikken har blitt redusert med 24%, og ventetiden innen de fleste hoveddiagnoseområder 
er kortere enn gjennomsnittet. Pasienter innen områdene øye (66 d), ortopedi (69 d), øre-
nese-hals (88 d), kjevekirurgi (98 d) og plastikk-kirurgi (129 d) venter lengre enn 
gjennomsnittlig ventetid. 
 
Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge med rett til nødvendig 
helsehjelp er i følge offentlig statistikk 80 dager i Helse Øst. Feilregistreringer gjør at tallet er 
noe usikkert. Det har uansett vært en reduksjon i løpet av året, men målsettingen om å 
redusere ventetiden med 20% i løpet av 2005 er ikke nådd.  
 
Innen psykisk helsevern for voksne er gjennomsnittlig ventetid 60 dager for de med rett til 
nødvendig helsehjelp.  Dette er 29 dager kortere enn for de som ikke er tildelt slik rett. 

6.3.3 Ventende over 1 år 

Helse Øst har et mål om at ingen pasienter skal vente på behandling mer enn 1 år. Selv om 
antallet er redusert med 60 % i løpet av året, er det fortsatt totalt 578 pasienter som har 
ventet mer enn 1 år. 145 av disse har blitt vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp. 
 
Selv om mange av de som hadde ventet lenge for øyebehandling har fått hjelp i løpet av 
året, er det fortsatt flest langtidsventende (165 stk) til dette fagområdet. Det er  også fortsatt 
en utfordring å få øket behandlingskapasiteten innen plastikk-kirurgi. Situasjonen er nærmest 
uforandret innen det fagområdet.  
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6.3.4  Likeverdighet – rett til nødvendig helsehjelp 

56 % av pasientene i Helse Øst er vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp pr november 
2005. Praksis i forhold til vurdering av rett til nødvendig helsehjelp blir generelt mer lik i 
helseforetakene, men ulikhetene er fortsatt for store.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasienter skal tilbys behandling i det offentlige selv for plager/sykdommer som medisinsk 
faglig ikke vurderes til å ha rett til nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven. Det er 
foreløpig usikkert hvor stor andel av pasientene som skal prioriteres, men foreliggende tall 
tyder på at det innen Helse Øst er betydelige ulikheter både mellom helseforetak og innen de 
enkelte helseforetak.  
 
Ulik praktisering av prioriteringsforskriften medfører at pasienter får ulik rettslig stilling overfor 
helsetjenesten avhengig av hvor i helseregionen de bor. Dette er ikke i tråd med Helse Øst 
sin visjon om likeverdige helsetjenester. Arbeidet med å få mer lik praktiseringen av 
prioriteringsforskriften er startet opp. Prosjektet ”Rett prioritering” i samarbeid med Sosial- og 
helsedirektoratet og legeforeningen vil fortsette i 2006.  

6.3.5 Fristbrudd 

Ved endringene i pasientrettighetsloven som trådte i kraft i 2004 ble spesialisthelsetjenesten 
pålagt å fastsette en konkret, individuell frist for når retten til nødvendig helsehjelp senest 
skal være oppfylt. Fristen skal fastsettes på grunnlag av en medisinskfaglig vurdering av 
pasientens tilstand med utgangspunkt i de vurderingskriterier som følger av 
prioriteringsforskriften. Dersom fristen overskrides har pasientene en subsidiær rett til 
behandling et annet sted. Rikstrygdeverket har fått oppgaven å fremskaffe det subsidiære 
tilbudet om spesialisthelsetjeneste på offentlige eller private institusjoner. Helseforetaket som 
forårsaket fristbruddet skal dekke utgiftene. 
 
Siden september 2004 har det vært 417 pasienter som har henvendt seg til Rikstrygdeverket 
etter at fastsatt frist for behandling har blitt overskredet. 411 av fristbruddene har vært i 2005. 
I 109 eller 26% av tilfellene har helseforetakene raskt tatt ansvar og gitt behandling til 
pasientene. Enheten for pasientformidling ved RTV har funnet et passende behandlingstilbud 
til 36 av de resterende 281 pasientene. De samlede faktiske kostnader for alternativ 
behandling av fristbrudd i Helse Øst, er for 2005 om lag 0,5 mill. kroner. Helseforetakene har 
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Sykehuset Asker og Bærum HF 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 1,6 %

Sykehuset Innlandet HF 2,8 % 2,1 % 3,4 % 0,9 % 0,8 % 1,2 %

Sykehuset Østfold HF 3,0 % 3,1 % 2,7 % 3,9 % 4,9 % 3,7 %

Avtale med Helse Øst RHF 1,7 % 3,8 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 0,9 %

4. kvart 1. tert 2. tert 3. tert 1. tert 2. tert

2003 2004 2005

i løpet av året fått etablert bedre rapporteringsrutiner som overvåker og varsler eventuelle 
fristbrudd.     

6.3.6 Kvalitet i pasientbehandlingen  

Helseforetakene i Helse Øst scorer høyere på de indikatorene som sier noe om kvalitet i 
pasientbehandlingen enn på de som sier noe om kvalitet på service. Fortsatt registreres 
mange av parametrene manuelt og det er mangler ved registrerings- og rapporteringsrutiner.  
Det forutsettes at mange av de nasjonale kvalitetsindikatorene skal kunne registreres i og 
trekkes ut fra de pasientadministrative systemene.  Dette krever at nytt format for NPR-
meldingen er installert. Dette arbeidet har tatt mye lengre tid enn forutsatt. Det forutsettes at 
SHdir følger opp dette i 2006.   
 
Helse Øst har i løpet av 2005 valgt å ha særskilt oppmerksomhet på noen av indikatorene; 
epikrisetid, korridorpasienter og preoperativ liggetid ved lårhalsbrudd. Helse Øst har 
igangsatt prosjektet epikrise rett til pasienten. 
 
Epikrisetid – somatikk 
Det er en overordnet regional målsetting at kommunikasjonen mellom nivåene i 
helsetjenesten skal være så god som mulig. Epikrisetid angir hvor lang tid det tar fra 
pasientene er utskrevet fra sykehuset til epikrisen er sendt til den instans som skal følge opp 
pasienten i etterkant. Det er et nasjonalt kvalitetsmål at minst 80 % av epikrisene skal være 
sendt ut innen 7 dager innen somatikk. Alle helseforetak har vist forbedring i 2005, men 
målsettingen ikke nådd. Samlet i Helse Øst er 61 % av epikrisene sendt innen 7 dager. Alle 
helseforetak arbeider etter styrebehandlede handlingsplaner.  
 
Epikrisetid – psykisk helsevern 
De aller fleste institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge leverer data på nytt format til 
NPR og indikatoren beregnes direkte ut fra innsendt aktivitetsdata. Måltallet er 100%. 
Andelen er fra 50 til 95 % i helseforetakene i Helse Øst. 
 
Samlet i Helse Øst blir 67% av epikrisene innen BUP sendt innen 7 dager. 
Landsgjennomsnittet er 73%, og måltallet i Helse Øst er 100%. 
 
Korridorpasienter 
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Helseforetakene har i flere år arbeidet systematisk med å redusere antall korridorpasienter, 
og det har vært en reduksjon de siste årene. Men fortsatt er det samlet i Helse Øst omlag 35 
pasienter som daglig er plassert i korridor hvilket er for høyt.  
 
Helseforetakene har vedtatte handlingsplaner og arbeider fortløpende for å redusere antallet 
korridorpasienter.  Tiltakene er holdningsendring, bufferarealer for pasienter som er 
reiseklare, samhandling mellom avdelinger, bedre utnyttelse av pasienthotell, og fremfor alt 
samhandling med primærhelsetjenesten. Det har også vært arrangert erfaringsseminar i regi 
av Helse Øst RFH i løpet av året. 
 
På tross av nedgang i antall korridorpasienter totalt i Helse Øst og i enkelte helseforetak er 
det fortsatt en for høy daglig andel korridorpasienter ved de medisinske avdelingene i Helse 
Øst.  
 
Fig. Korridorpasienter i Helse Øst i 2004 og 2005 (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidet med å redusere antallet korridorsenger i helseregionen vil fortsette i 2006.  
Helse Øst har vurdert om forskjell i sengefaktoren, dvs effektive senger pr 1000 innbygger, 
kan være en forklaringsfaktor. Analyser har vist at dette ikke er tilfelle. Det er iverksatt flere 
tiltak som viser effekt, bl.a. ved medisinsk avdeling UUS. Tiltaket fikk ”det nytter prisen” i 
2005.  En vil fortsatt søke å klarlegge årsakssammenhenger og iverksette ytterligere tiltak. 
 
I undersøkelsen Helsetilsynet presenterte i 2001 (”Sengekapasitet og kapasitetsutnyttelse 
ved somatiske sykehus i Norge”) ble det ikke funnet noen sikker sammenheng mellom 
sengefaktor og forekomst av korridorpasienter, heller ikke innenfor indremedisin. Det ble 
konkludert med at sengefaktoren er mindre egnet til vurdering av eventuell sammenheng 
med korridorpasienter.  
 
Preoperativ ventetid før behandling av lårhalsbrudd 
Samlet i Helse Øst blir 95% av alle pasienter med lårhalsbrudd operert innen 48 timer som 
nasjonalt er satt som maksimal ventetid for denne pasientgruppen. Denne grensen er i Helse 
Øst satt til 24 timer, og 93% blir operert innen den tid. 
 
Det er små variasjoner mellom helseforetakene, og landsgjennomsnittet for denne 
indikatoren viser at 93% av alle pasientene med lårhalsbrudd blir operert innen 48 timer. 
 
Andel strykninger av planlagte operasjoner 
Samlet i Helse Øst blir 8 % av de planlagte operasjonene strøket. Landsgjennomsnittet er 
9% strykninger. I Helse Øst varierer strykningsprosenten fra 6 til 10% i helseforetakene.  I de 
fleste helseforetak er det satt i gang prosjekter for gjennomgang av pasientforløp ved 
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planlagte operasjoner. Det gjelder drift, organisering og samarbeidsrutiner av de ulike 
avdelinger. 
Andel barn og unge innen psykisk helsevern som er diagnostisert etter ICD-10 koder 
Målsettingen i Helse Øst er at alle pasienter innen psykisk helsevern for barn og unge skal 
ha en hoveddiagnose i henhold til ICD-10. Barn og unge skal være vurdert i forhold til Akse 
1,2,5, og 6 i Multiaksial klassifikasjon av barne- og ungdomspsykiatriske forstyrrelser. Det 
holder at man har gyldige koder på tre av aksene. 
 
Datagrunnlaget for indikatoren innen psykisk helsevern for barn og unge er en del av den 
informasjon som registreres i BUP-data. Indikatoren beregnes ved uttrekk fra innrapporterte 
data.  
 
Resultatet av rapporteringen for første halvår 2005 viser at 76% av pasientene innen BUP i 
gjennomsnitt er diagnostisk vurdert. Målet er 100 prosent. Det er store variasjoner mellom 
helseforetakene, men det har vært en positiv utvikling siden andre halvår 2004. 
 

Andre nasjonale kvalitetsindikatorer Faktisk Måltall
Endring 
i forhold 
til 2004 

Avvik i 
forhold 

til 
måltall 

Preoperativ ventetid ved lårhalsbrudd, innen 48 timer 90 % 100%  -10%

Hyppighet av keisersnitt elektiv/akutt, i % 6 %/10%  

Ventetid før primærbehandling ved tykktarm/endetarrnkreft 
For stor 
andel 
missing 

14 dager
 

Sykehusinfeksjoner, prevalens (høst 2005) 6.1%  

Andel pasienter som er diagnostisert – BUP  (pr 1 halvår 
2005) 76,3% 100 % 8.9% -24%

Strykninger fra operasjonsprogrammet, i % 9 % <5%  -4%
Individuell plan; habilitering – andel pasienter med 
utarbeidet plan 33%  

Korridorpasienter, gj.snitt andel per dag, psykisk hel VOP** 1,4%  

Andel, tildelt en diagnose –VOP  ** 75%  

Individuell plan psykisk helsevernn , andel pasienter, 
VOP)** 26%  

Andel diagnostisk vurdert, BUP  76% 100% 9% -24%

Andel tildelt en diagnose BUP (Helse Øst indikator) 56% 100%  -44%

Ventetid til første konsultasjon, antall dager med rett, BUP 26 20  -6

 



 24

 

7 Oppfølging av bestillerdokumentet 
 
Styringskrav gitt i bestillerdokumentet er fulgt opp gjennom driftsavtaler med helseforetakene 
og de fire private ikke-kommersielle sykehusene, gjennom rapporteringssystem innen 
helseforetaksgruppen, i form av enkeltstående prosjekter og tiltak nedfelt i handlingsplaner 
samt ved oppfølging fra Helse Øst RHF v/administrerende direktør. Videre er 
styringskravene fulgt opp ved implementering og oppfølging av styrets plandokument som 
del av Årlig melding. 
 
Styringskrav gitt i protokollen fra foretaksmøtet er fulgt opp gjennom etablering og 
praktisering av vedtatt styringsmodell, dialog med helseforetakene i direktør- og 
styreledermøter og i foretaksmøter med helseforetakene.  
 
Rapporteringen til styret skjer i den ordinære måneds- og tertialrapporten, i tillegg til den 
omfattende rapporteringen som skjer i Årlig melding.  
 
En detaljert gjennomgang av bestillerdokument og protokoll fra foretaksmøtet ble behandlet i 
styremøte 14. februar 2005 (RHF-sak 016/2005). Oppgavene er innarbeidet i 
virksomhetsplaner og i de årlige driftsavtaler med helseforetakene. Det ble fattet følgende 
vedtak: 
” 
1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Øst RHF14. januar 2005 og Helse- og 

omsorgsdepartementets bestillerdokument for 2005 til etterretning 
 
2. Oppfølging av styringsdokumentet vil skje gjennom 
 

• Implementering og oppfølging av styrets plandokument som del av Årlig melding 
• Driftsavtaler og rapporteringssystem innen helseforetaksgruppen 
• Oppfølging fra Helse Øst RHF v/administrerende direktør. 

 
3. Styret støtter den ressursmessige prioriteringen av psykisk helsevern og tiltak for 

rusmisbrukere i 2005, men understreker at dette styringsmessig vil være svært krevende 
innenfor et finansieringssystem for den somatiske virksomheten med 60 % ISF-refusjon. 
Styret viser også til at eier enda ikke har gitt tilsagn om egen låneramme for Nye Ahus. 

 
4. Oppfølging av protokollen fra foretaksmøtet vil skje gjennom 

 
• Etablering og praktisering av vedtatt styringsmodell. 
• Foretaksmøter med helseforetakene.  
• Dialog med HFene i direktør og styreledermøter. ” 

 
Gjennomgangen nedenfor refererer seg til styringsdokumentets enkelte kapitler. Denne er 
bl.a. utarbeidet på grunnlag av rapporteringer/årlig melding fra helseforetakene som følger 
saken som utrykte vedlegg. 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. 
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TILDELING AV MIDLER OG RESSURSGRUNNLAG FOR HELSE ØST (Kap. 1)  
 
Helse Øst har disponert tildelte ressurser på grunnlag av de krav og vilkår som er stilt i 
bestillerdokumentet. Midlene er brukt på en helhetlig måte og premissene knyttet til det 
enkelte vedtaket er i hovedsak oppfylt.  Helse Øst har videre forholdt seg til Stortingets og 
regjeringens budsjettdokumenter for 2005.  
 
Det vises for øvrig til kapittel 4 om økonomi og aktivitet pr. desember 2005 og 
hovedkonklusjoner slik det fremgår av kapittel 5. 
 
I tillegg til de nevnte styringssignaler og bestillinger, har Helse Øst RHF forholdt seg til øvrige 
signaler og krav knyttet til basisbevilgningen som fremkommer av bestillerdokumentet. Helse 
Øst RHF anser at bestillingen i sum er ivaretatt. 
 

 Det skal settes av midler med tanke på søknader fra brukerorganisasjoner og andre 
relevante organisasjoner. 

 
Midler er tildelt. 
 

 For å styrke arbeidet med å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for beslutninger i 
spesialisthelsetjenesten bes hver av de regionale helseforetakene sette av 1,2 
millioner kroner for bestilling av kunnskapsoppsummeringer, metodevurderinger og 
annen støtte for å fremme kunnskapsbasert praksis fra Nasjonalt kunnskapssenter 
for helsetjenesten. 

 
Alle RHF har bidratt inn til en sluttsum på 6 mill kr til prosjektene i Kunnskapssenteret for 
2005, og er fakturert ut fra dette. Helse Øst har spilt inn følgende prosjektforslag: 
Kunnskapshåndtering i helsetjenesten, metoder i barnerehabilitering, opptrening etter 
leddproteseoperasjoner og søvn-apnoebehandling. 
 

 Ammesenteret ved Rikshospitalet er en ressurs for hele landet. Helse Øst skal bidra 
med 0,2 millioner kroner som bidrag til tjenester senteret tilbyr til alle helseregioner. 

 
Helse Øst RHF har overført kr. 200.000,- til Ammesenteret ved Rikshospitalet i 2005. 
 

 Tilskudd til incestsentrene videreføres i 2005 i påvente av Stortingets behandling av 
sak om ny organisering og finansiering av sentrene. 

 
Helse Øst har ikke prioritert støtte til incestsentrene, da de fylkeskommunene som tidligere 
støttet sentrene, har videreført sin støtte. 
 

 Det forutsettes at samtlige godkjente donorsykehus har etablert ordning med en 
øremerket donoransvarlig lege og at sykehusene prioriterer tilstrekkelige ressurser til 
å ivareta potensielle donorer for organdonasjon. 

 
Samtlige donorsykehus har donoransvarlig lege. 
 

 Helse Øst bes ha et ledelsesmessig fokus på arbeidet med å høyne kvaliteten på den 
medisinske kodingen. 

 
Kvalitetsforbedring på den medisinske kodingen har vært et ledelsesmessig tema i 
helseforetakene i 2005. Det er gjennomført koderevisjon i regi av eksterne. Det foretas 
revisjon av takstbruk og det gis opplæring for korrekt koding.  
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 Avtaler med private laboratorie- og røntgenvirksomheter skal inngås innen 1. mai 
2005. Gitte overgangsbestemmelser om minimumsvolum mv. skal følges opp. 
Veksten i 2004 skal hensyntas. Helse- og omsorgsdepartementet ber om at de 
regionale helseforetakene legger de samme prinsippene om valgfrihet til grunn som 
innen fritt sykehusvalg. 

 
Avtaler er inngått, og gitte overgangsbestemmelser er overholdt. 
 

 Helse Øst skal gjennomføre planlagt omstilling og styrking av psykisk helsevern. 
 
Helse Øst RHF behandlet i 2005 Strategisk plan og handlingsplan for psykisk helsevern, 
hvor det ble lagt til grunn en desentralisering av behandlingstilbudene og ressursbruken i 
tråd med den statlige Opptrappingsplanen i form av DPS-er og ambulant virksomhet. Det 
legges også i planen opp til en betydelig styrking av barne- og ungdomspsykiatrien. Helse 
Øst RHF har videre i 2005 bevilget opptrappingsmidler til investeringsformål i tråd med 
framdriften på de vedtatte investeringsprosjektene. 
 

 Kap. 732, post 70 Tilskudd til helseforetakene for å dekke følgende: 
 

• Lindrende behandling ved livets slutt. Midler til dette formålet fordeles til 
primærhelsetjenesten etter søknad 

 
Mottatte midler er fordelt på tiltak i kommuner i Helseregion Øst etter egen 
søknadsprosedyre. Se for øvrig utfyllende rapportering under kap. 2.1. nedenfor. 

 
• Pasienttransport. Fra og med 2004 ble finansieringsansvaret for pasienttransport mv. 

overført til regionale helseforetak for å legge til rettet for desentralisert behandling. Midler 
til syketransport over denne budsjettposten skal dekke 75 pst. av totale utbetalinger på 
området. Den resterende andelen dekkes over kap. 732 post 80 som stilles til disposisjon 
til Rikstrygdeverket. 

 
Mottatte midler til formålet er fordelt til 3 helseforetak som er tillagt denne oppgaven, i tillegg 
er det avsatt midler sentralt på RHF’et til dekning av sentrale utgifter. 

 
• Opptreningsinstitusjoner, helsesportsentra mv. For 2005 dekkes 40 pst. av statens 

samlede bevilgning til opptreningsinstitusjoner, helsesportsentra m.m. gjennom dette 
basistilskuddet som utbetales via de regionale helseforetakene. Det vil bli gitt orientering 
om fordelingen av tilskuddet til den enkelte institusjon som er omfattet av ordningen. 

 
De midlene som er overført fra HOD til Helse Øst RHF er videreført til de respektive 
institusjoner i henhold til oversikt mottatt fra departementet. 
 
Helse Øst overtok fra 01.01.06 bestillings- og finansieringsansvar for 
opptreningsinstitusjonene og de spesielle helseinstitusjonene med beliggenhet i regionen. 
Bl.a. på bakgrunn av vedtatt plan for re-/habilitering og prosjektet Utvikling av 
rehabiliteringstjenestene (URT) arbeides det med omstrukturering og tilpasning til det øvrige 
tjenestetilbud i Helse Øst gjennom funksjonsfordeling og spesialisering. Etter 
anbudskonkurranse er det inngått 11 avtaler. Pga en pågående rettsprosess er disse 
midlertidige.  Avtalene gjelder fram til senest 31.12.06. Helse Øst vil så snart fordeling av 
midler mellom de regionale helseforetak for 2007 er klargjort starte arbeidet med avtaler fra 
01.01.2007.   
 
• Nasjonale kompetansesentra for sjeldne funksjonshemninger. Midlene skal dekke drift av 

Frambu, inkl. Frambu barnehage og skole, herunder også rehabilitering av 
bygningsmassen. 
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Tildelte midler på i alt 49,5 mill er overført Frambu kvartalsvis. 

 
• Omlegging av arbeidsgiveravgiften. Midlene er en kompensasjon for omlegging av 

ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dette er videreføring av en ordning som 
ble innført i 2004, hvor midlene da ble utbetalt gjennom foretakenes basisbevilgning. 

 
Midlene er innarbeidet i helseforetakenes inntektsrammer. 
 
KRAV TIL IVARETAKELSE AV ”SØRGE FOR”-ANSVARET (Kap 2.)   
 

 De regionale helseforetakene skal sikre ivaretakelse av plikten til å utarbeide 
individuell plan i samarbeid med kommunen for pasienter med behov for langvarige 
og koordinerte tjenester. 

 
Plikten til å utarbeide individuell plan er tatt inn i driftsavtalene med helseforetakene.  
 

 Det forutsettes likeverdig behandling av menn og kvinner for samme typer plager. 
Spesielle utfordringer knyttet til kvinners eller menns helse må møtes med 
tilstrekkelig kunnskaper og ressurser. 

 
Helse øst RHF forutsetter at kvinner og menn ut i fra medisinsk faglige vurderinger 
likebehandles. For eksempel viser en undersøkelse av pasienter ved kardiologisk avdeling, 
Ullevål universitetssykehus fant ingen kjønnsdefinert forskjell vedr. hvilke behandling som ble 
gjennomført.  
Ut i fra ventelistedata er tilgjengeligheten lik for begge kjønn innen alle diagnoseområder.  
 

 Det forutsettes nødvendig kunnskap om språk og kultur for å ivareta oppgavene på 
en god måte overfor den samiske befolkning og andre minoriteter, herunder 
tolketjenester. 

 
I utviklingsprosjektene for rehabilitering og læring- og mestring blir tilbudet til 
minoritetsspråklige gitt særlig oppmerksomhet. Helse Øst vil ta inn representant fra 
innvandrerbefolkningen i Brukerrådet. Det er gitt støtte til brukerorganisasjon som vil arbeide 
spesielt mot innvandrerbefolkningen. 
 

 Departementet forutsetter at de regionale helseforetakene foretar faglige 
prioriteringer som samsvarer med mål, rammer og retningslinjer trukket opp av 
overordnede politiske og faglige myndigheter. De regionale helseforetak må derfor ha 
en klar analyse av eget tilbud og befolkningens behov innenfor de ulike 
tjenesteområdene. 

 
På regionalt nivå gjøres vurderinger av kapasitet og prioritering bl.a. på bakgrunn av Årlig 
melding fra helseforetakene og den fortløpende rapportering av aktivitets- og ventelistedata, 
rett til nødvendig helsehjelp og de etablerte kvalitetsindikatorer. Det vises også til 
sammenstilling og vurdering i forhold til prioriterte områder i kapittel 2 samt avsnittene om 
Oppfyllelse av ”sørge for”-ansvaret.  
 
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. For eksempel er det gjennom systematisk 
prosjektarbeid rettet mot utvikling av (re) habiliteringstjenester arbeidet for å få adekvate 
analyser av incidens/prevalens og behov for kapasitet i spesialisthelsetjenesten. 
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Pasientbehandling 
 

 De regionale helseforetakene skal øke innsatsen til psykisk helsevern og til tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere. For psykisk helsevern medfører 
dette at ressursinnsatsen skal økes utover det som legges til grunn gjennom 
opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Den prosentvise vekst innenfor rus og 
psykisk helsevern skal være sterkere enn innen somatikken. 

 
Styret for Helse Øst RHF fattet ved behandlingen av budsjettet for 2005 følgende vedtak: 
”Styret legger til grunn de nasjonale føringene innenfor det psykiske helsevernet som 
innebærer følgende: Den samlede ressursbruken på regionalt nivå innen psykisk helsevern 
videreføres minst på 2004- nivå. I tillegg kommer 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. 
Dette gjelder også døgnplasser. Økte midler som følge av opptrappingsplanen skal resultere 
i økt aktivitet”.  
 
Administrerende direktør la dette vedtaket til grunn ved inngåelse av driftsavtaler med 
helseforetakene for 2005, noe som innebar at det ble lagt inn full lønns- og 
priskompensasjon innen psykisk helsevern og for tverrfaglig behandling av 
rusmiddelavhengige i motsetning til somatikken. Helse Øst RHF bevilget videre for 
budsjettåret 2005 om lag 50 mill. av basisrammen til styrking av behandlingstilbudene til 
rusmiddelavhengige. De 50 mill. ble benyttet til å øke kapasiteten både på døgnbehandling 
og poliklinisk behandling, samt til å øke kvaliteten på behandlingstilbudene i form av mer 
helsepersonell særlig hos de private avtalepartnerne. I tillegg ble det disponert 20 mill. kr av 
Opptrappingsmidlene innen psykisk helsevern til å opprette polikliniske stillinger ved DPS-
ene i Oslo for å styrke tilbudet til rusmiddelavhengige. 
 
Planlagt og faktisk aktivitetsøkning innen psykisk helsevern og rus har vært prosentvis 
høyere enn innen somatikk.   
 

 Ventetidene for de fleste høyt prioriterte tjenester skal fortsatt holdes på lavt nivå. 
 
Aktivitetsnivået fra 2004 har vært videreført i 2005 innen somatisk sektor. Den planlagte 
aktivitetsøkingen er på 4%. Faktisk aktivitet er i henhold til virksomhetens måltall. Poliklinisk 
aktivitet har økt med ca 10%. Det er i tråd med helsepolitiske og faglige føringer. 
 

 De regionale helseforetak skal sørge for at helseforetakene månedlig rapporterer 
forventede ventetider til Fritt sykehusvalg, Norge. 

 
Helseforetakene rapporterer forventede ventetider til kontoret for fritt sykehusvalg. Det er 
etablert gode innrapporteringsrutiner ved alle helseforetak i Helse Øst. 
 

 Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal gis tilbud om behandling innenfor 
rammen av de individuelle frister som settes. 

 
Målet for 2005 for gjennomsnittlig ventetid er 85 dager. Ved utgangen av november er 
gjennomsnittlig ventetid i Helse Øst 72 dager. For prioriterte pasienter, dvs. de som er tildelt 
rett til helsehjelp, er gjennomsnittlig ventetid 63 dager. Det er kun innen plastikk-kirurgi (167 
d), nevrologi (87 d) og øyesykdommer (110 d) at gjennomsnittlig ventetid er lengre enn 85 
dager. Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge med rett til 
nødvendig helsehjelp er i følge offentlig statistikk 80 dager i Helse Øst.  Mange 
feilregistreringer gjør at tallet er noe usikkert. Det har uansett vært en reduksjon i løpet av 
året, men målsettingen om å redusere ventetiden med 20% i løpet av 2005 er ikke nådd 
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 De regionale helseforetak skal inngå avtale med Rikstrygdeverket om bruk av rutiner 
for hvilke kontakter som skal tas mellom institusjoner som bryter fristen. 

 
Rikstrygdeverket har selv utarbeidet rutiner som er implementert i helseforetakene. Det er 
etablert kontaktpersoner overfor Rikstrygdeverket i alle helseforetak. 
 

 Det stilles krav til reduksjon i ventetid for tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelmisbrukere med lang ventetid. 

 
Den tertialvise rapporteringen av ventelister og ventetider til HOD konkluderer for andre 
tertial med at det er en kraftig økning i antall pasienter som venter på behandling både på 
poliklinikk og på døgnbehandling sammenlignet med 31.12.04. Det er imidlertid ikke mulig 
entydig å fastslå om ventetiden er endret sammenlignet med 2004 da fylkeskommunene ikke 
førte ventelister på en enhetlig måte. Det framgår av tertialrapportene at det ikke er endring i 
ventetid fra første til andre tertial til tross for økningen i antallet pasienter. Dette skyldes at 
Helse Øst RHF har økt behandlingsaktiviteten på alle omsorgsnivå gjennom bruk av midler 
fra basisrammen, samt økt den gjennomsnittelige beleggsprosenten ved døgnbehandling 
hos private avtalepartnere fra 93% til 98%.  
 

 Helse Øst skal også prioritere pasienter med kroniske lidelse og pasienter med behov 
for habilitering og rehabilitering. 

 
Gjennom et utviklingsprosjekt innen habilitering og rehabilitering styrkes tilbudene til 
pasienter med kroniske lidelser. Innenfor rehabilitering skjer dette bl.a. ved at det i tilknytning 
til Sunnaas Sykehus HF er etablert en Sentral enhet Rehabilitering (SeR) som skal vurdere 
henvisninger til private rehabiliteringssentre iht. pasientrettighetsloven, og som på grunnlag 
av analyser vil arbeide mot mer målrettete tilbud og sikre at tilbudene gis etter beste faglige 
praksis. 
 

 Det skal være et godt tilbud om lindrende behandling og omsorg for mennesker i 
livets siste fase. 

 
Helse Øst har også i 2005 fulgt opp den særskilte bevilgningen til kommunene til lindrende 
behandling og omsorg ved livets slutt. Tunge tiltak som var nye i 2004 som har vektlagt 
samhandling både interkommunalt og i forhold til spesialisthelsetjenesten er prioritert. Videre 
anser Helse Øst at det er viktig å understøtte kompetanseutvikling også i de mindre 
kommunene i distriktene – bl.a. nyetablering i en rekke enkeltkommuner der det er beskrevet 
tydelige satsninger og vektlagt tverrfaglig samarbeid over enhetsgrensene. I 2005 ble det 
startet et omfattende prosjektarbeid i Helse Øst og i samarbeid med Helse Sør, for 
utarbeiding av ny regional kreftplan i Helse Øst og oppgavefordeling i forhold til Helse Sør 
når det gjelder høyspesialiserte funksjoner og sjeldne tilstander. I dette skal det også lages 
forslag til palliativ plan for Helse Øst. Kompetansesenteret for lindrende behandling ved 
Ullevål universitetssykehus vil være sentral i dette. Vi anser at grunnlaget nå er til stede for 
at tilskuddet til lindrende behandling kan overføres direkte til kommunene evt. at de 
kanaliseres via RHFet.   
 

 Helse Øst skal kartlegge innholdet og etablere et system for oppfølging av avtalene 
med private avtalespesialister. Det skal også foretas en vurdering av hvordan 
aktivitetsrapportering fra private avtalespesialister med driftsavtale brukes i 
planleggingen som ligger til grunn for oppfyllelsen av ”sørge for”-ansvaret. Helse Øst 
skal kommunisere denne vurderingen til departementet innen utgangen av februar 
2005. 

 
Helse Øst RHF avtalte i 2005 med de øvrige regionale helseforetakene å gjennomføre et 
felles prosjektarbeid for avtalespesialistenes fremtidige rapportering til RHF-ene. Dette 
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representerte for Helse Øst en oppfølging av prosjektet Avtalespesialister i Helse Øst - 
Strategisk plan for prioritering, organisering og lokalisering av avtalepraksis - som ble 
gjennomført i 2004 
 
I et felles møte for fagdirektørene i RHF-ene 4.4.2005 ble det konkludert med at en ønsket å 
bruke prosjektmaterialet fra Helse Øst i videre oppfølging av avtalespesialistene. Det ble gitt 
tilslutning til at det planlagte oppfølgingsarbeidet knyttet til fremtidig rapportering kunne 
utvides til et interregionalt arbeid hvor Helse Øst fikk gjennomføringsansvaret.  
 
Det ble etablert en arbeidsgruppe med representanter fra alle RHF. DNL og Norsk 
Psykologforening har deltatt med en representant hver på landsbasis. Helse- og 
omsorgsdepartementet ble underveis anmodet om å oppnevne en observatør. 
 
Behovene til de regionale helseforetakene er sett i sammenheng med hva som registreres av 
informasjon hos avtalespesialister i dag. Det er lagt til grunn en realistisk vurdering av hva en 
kan forvente å få registrert og innsamlet av informasjon fra avtalespesialister i nær fremtid. 
Derfor er det ikke ønskelig å foreslå mange nye rapporteringsparametere. Samtidig pågår 
det arbeid med å utvide den aktivitetsbaserte finansieringsordningen (ISF) til områder som i 
dag ikke er inkludert, hvilket i seg selv krever registrering av mer informasjon enn det som 
gjøres i dag, samt det nye som er foreslått i denne rapporten. Prosjektgruppen anbefaler at 
virksomheten ved NPR utvides til å inkludere avtalespesialistenes virksomhet i tråd med 
prosjektets forslag til kravspesifikasjon. 
 
Endelig prosjektrapport er i desember 2005 oversendt RHF-ene for behandling. Det er 
forutsatt at en endelig implementering av fremtidig system skjer på nasjonalt nivå. Videre at 
kommunikasjon i forhold til dette kan ivaretas av samarbeidsforumet for de administrerende 
direktører i de 5 RHF i forhold til Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Øst RHF, som 
ansvarlig for prosjektgjennomføringen, anser at den valgte arbeidsform og prosess har 
overføringsverdi også for andre fremtidige fellesoppgaver for RHFene.   
 
Kvalitet i tjenesten 
 
Prioritering 
 

 De regionale helseforetakene skal følge opp prioriteringsforskriften, og prioritere 
mellom/innenfor ulike pasientgrupper. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal 
gis en individuell frist ut fra medisinsk forsvarlighet for når helsehjelpen etter senest 
skal gis. Grupper innen rus og psykisk helse skal gis spesiell prioritet. 

 
Helse Øst har i budsjett for 2005 styrket rehabilitering, rusfeltet og psykisk helse ved 
omfordeling av basistilskuddet til helseforetakene/sykehusene. Blant annet er det gitt full 
kompensasjonsvekst for lønns- og prisvekst, det er gitt tilskudd til regionale 
kompetansesentra og omstillingsmidler til enkelte helseforetak. 
 
I forbindelse med endringene i pasientrettighetsloven i 2004 ble det arrangert en serie med 
informasjonsmøter. Dette arbeidet har blitt fulgt opp i 2005.  
 
Andelen som blir tildelt rett til nødvendig helsehjelp har blitt mer lik i helseforetakene.  Innen 
somatisk sektor er 55 % tildelt rett til nødvendig helsehjelp. Tilsvarende tall innen psykisk 
helsevern for barn og unge er 74%  og i psykisk helsevern for voksne 78%. Innen 
rusomsorgen er 92% tildelt rett til nødvendig helsehjelp. 
 
Helse Øst RHF følger utviklingen i helseforetakenes vurderingspraksis. Det er en målsetting 
å utøve så lik medisinsk faglig praksis som mulig innenfor de ulike fagområdene. 
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Vedr. prioriteringsforskriften, se neste punkt. 
 

 Regionale helseforetak skal i 2005 sette i verk tiltak for mer likeartet prioritering av 
pasienter og rapportere disse til departementet. 

 
Helse Øst RHF og Shdir har i 2005 hatt et samarbeid om ”Prosjekt Rett Prioritering” for å 
bidra til harmonisering av tildeling av rett til nødvendig helsehjelp og individuell frist. Det er 
utarbeidet en prosjektrapport. Prosjektet planlegges videreført som nasjonalt prosjekt i et 
samarbeid mellom RHFene og Shdir. 
 
 

 Helse Øst skal bidra i direktoratets arbeid med å identifiseres tiltak som kan bidra til 
riktigere prioriteringer. 

 
Se punkt ovenfor.  
 

 Helse Øst skal fortsatt prioritere tjenestetilbud til mennesker med kreft, herunder 
behov for lindrende behandling, tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelmisbrukere, tjenester til mennesker med psykiske lidelser og kroniske 
sykdommer, og tjenestetilbud innen habilitering og rehabilitering. 

 
Det vises til flere punkt ovenfor om prioritering av pasienter med psykiske lidelser og 
rusmiddelmisbrukere. I 2005 ble det startet et omfattende prosjektarbeid i Helse Øst og i 
samarbeid med Helse Sør, for utarbeiding av ny regional kreftplan i Helse Øst og 
oppgavefordeling i forhold til Helse Sør når det gjelder høyspesialiserte funksjoner og sjeldne 
tilstander. Videre ble det i 2005 etablert et tilbud for tidlig rehabilitering av pasienter med 
alvorlig hodeskade i et samarbeid mellom Ullevål universitetssykehus og Sunnaas. 
 

 Det skal etableres regionale og flerregionale behandlingstilbud for pasienter med 
helseproblemer som følge av sterk overvekt og fedme. 

 
Behandlingstilbudet til pasienter med sykelig overvekt er utredet i et interregionalt samarbeid. 
Basert på nasjonale anbefalinger er det utarbeidet et forslag til regional plan for behandling 
av sterk overvekt og fedme. Tilbud om kirurgisk behandling av overvekt er etablert ved Aker 
universitetssykehus. Det er etablert tilbud om behandling ved hjelp av livsstilsendring ved 
flere private rehabiliteringsinstitusjoner. 
 

 Det skal utvikles tilstrekkelig kompetanse diagnostisering og behandling av barn, 
unge og voksne med ADHD, samt volds- og traumerammede. 

 
Helse Øst RHF ga i 2005 Aker Universitetssykehus HF i oppdrag å etablere et regionalt 
kompetansesenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebyggende arbeid som et 
virkemiddel til å øke den kliniske kompetansen innen volds- og traumefeltet. Det legges ikke 
opp til at kompetansesenteret skal ha klinisk aktivitet, men noen av fagpersonene vil tilsettes 
i deltidsstillinger. 
 
Utvikling innen ADHD ivaretas gjennom eget prosjekt om habiliteringstjenesten i Helse Øst . 
 
Kvalitet og metodevurdering 
 

 Helse Øst skal etablere og finansiere ytterligere et nytt nasjonalt kvalitetsregister i 
2005. 

 
Nasjonalt traumeregister ved UUS ble opprettet i 2005 
 



 32

 Helse Øst skal arbeide kontinuerlig med kunnskapsutvikling og kvalitet i 
pasientbehandlingen, samt følge opp nasjonale tiltak som understøtter dette. 

 
Det er gjennomført fagrevisjoner ved helseforetak/sykehus i Helse Øst innenfor 
slagbehandling, brystkreftbehandling og behandling av selvmordstruede pasienter. 
 

 Helse Øst skal delta i, og rapportere til, det nasjonale systemet for måling av 
kvalitetsindikatorer. 

 
Helse Øst RHF har deltatt i arbeidet i nasjonale arbeidsgrupper i regi av HOD/SHdir. 
 

 Helse Øst skal øke innsatsen for å rapportere data av god kvalitet på de nasjonale 
kvalitetsindikatorene, på institusjonsnivå. 

 
En regional arbeidsgruppe har arbeidet aktivt med å sikre bedre datakvalitet på bl.a. 
nasjonale kvalitetsindikatorer. 
 

 Helse Øst skal bidra til etablering og videreføring av nasjonale kvalitetsregistre og 
faglige retningslinjer. 

 
Helse Øst RHF gjennomførte våren 2005 medisinske fagrevisjoner innen 
hjerneslagbehandling, brystkreftbehandling og selvmordsfare. Målet var å fastslå i hvilken 
grad beste praksis følges, samt lære av hverandre og få råd og veiledning under revisjonene.  
 
Revisjonene ble gjennomført under ledelse av eksterne revisjonsledere, fageksperter, samt 
fagrevisorer fra Helse Øst. Revisjonene viser at brystkreftpasienter tilbys en tilfredsstillende 
behandling i henhold til kravstandardene som ble brukt under revisjonen. De fleste pasienter 
med hjerneslag som behandles i slagenhet får tilfredsstillende behandling som i hovedtrekk 
følger den eksisterende forskningsbaserte kunnskap om slagbehandling. Selvmordstruede 
pasienter tilbys stort sett en tilfredsstillende behandling. Revisjonene ble godt mottatt i 
helseforetakene og de fleste foreslåtte forbedringstiltak raskt iverksatt. Det skal gjøres en 
enkel oppfølgingsrevisjon for å se at forbedringene har ført til endret praksis. 
 
Norsk Diabetesregister ved UUS ble etablert i 2004 og videreført i 2005. Norsk 
traumeregister ved UUS ble etablert i 2005. 
 

 De regionale helseforetakene og Nasjonalt Folkehelseinstitutt forutsettes å bidra i 
direktoratets arbeid med en helhetlig plan med forslag til prioritering av eksisterende 
og planlagte nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

 
Helse Øst RHF har deltatt i direktoratets arbeid. 
 

 Helse Øst bes i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene om å ta et 
særskilt ansvar for å bidra til å sikre rammebetingelsene for etablerte kvalitetsregistre 
der eierskap til regionalt helseforetak ennå ikke er avklart. 

 
Helse Øst RHF har gitt økonomisk støtte etter søknad til etablerte kvalitetsregistre i regionen. 
 

 De regionale helseforetakene skal planlegge, drive og utvikle sin virksomhet etter 
faglige retningslinjer, systematiske kunnskapsoppsummeringer og forskningsbaserte 
metoder for diagnostikk og behandling. 

 
Fagrevisjonene innen slagbehandling, hjerteinfarktbehandling og selvmordsvurdering har 
som målsetting å fastslå om beste praksis følges og om arbeidet blir utført effektivt og 
hensiktsmessig for å nå målene. 4 nye revisjoner er under planlegging i 2006. 
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 Der det finnes klar dokumentasjon på sammenhengen mellom volum og kvalitet skal 

dette legges til grunn for organisering av tjenesten. 
 
Kreftkirurgi er gjennomgått og funksjonsfordelt på grunnlag av volum-kvalitet betraktninger 
og funksjonsfordelt.   
 

 De regionale helseforetakene skal koordinere sine bestillinger til Kunnskapssenteret 
og gå i dialog med senteret og Sosial- og helsedirektoratet tidlig i 2005 for å avklare 
de aktuelle prosjekter og forutsetninger for dette. 

 
Bestillingene til Kunnskapssenteret er koordinert av fagdirektørene i dialog med 
Kunnskapssenteret og Shdir. 
 
Faglig rammeverk 
 

 Helse Øst skal sørge for at minst 80 % av epikrisene sendes innen 7 dager etter 
utskriving. 

 
Helseforetakene har arbeidet målrettet å oppnå fastsatt mål om at minst 80 % av epikrisene 
skal være sendt ut innen 7 dager. Ikke alle har oppnådd målsettingen i løpet av 2005, men 
alle helseforetak ligger godt an. Samlet i Helse Øst er 61 % av epikrisene sendt innen 7 
dager.  
 

 Helse Øst skal som hovedregel ikke ha korridorpasienter. 
 
Helseforetakene har i flere år arbeidet med å redusere antall korridorpasienter. Det har vært 
en positiv nedgang de siste årene. Men fortsatt er det samlet i Helse Øst ca 35 pasienter 
som daglig er plassert i korridor. Helseforetakene har vedtatte handlingsplaner og arbeider 
målbevist for å redusere antallet korridorpasienter. Det vises også til kommentarer kapittel 4. 
 

 Ingen pasienter skal ha over 48 timer preoperativ liggetid før behandling ved 
lårhalsbrudd. 

 
Samlet i Helse Øst blir 95% av alle pasienter med lårhalsbrudd operert innen 48 timer. Det 
vises også til kommentarer kapittel 4. 
 

 90 % av pasientene innenfor psykisk helsevern for barn og unge skal diagnostiseres 
etter anerkjente diagnoseklassifikasjoner. 

 
Avventer innspill. Det vises også til kommentarer kapittel 4. 
 

 Helse Øst skal sørge for at andel innlagte pasienter som blir strøket fra det planlagte 
operasjonsprogrammet skal være mindre enn 5 %. 

 
Samlet i Helse Øst blir 8 % av de planlagte operasjonene strøket. Andel Strykninger fra 
operasjonsprogrammet varierer fra 6 til 10% i helseforetakene 
 
Nærmere om særskilt prioriterte tjenester 
 
Psykisk helsevern og opptappingsplanen for psykisk helse 
 

 Helse Øst skal realisere opptrappingsplanen for psykisk helse i Helseregion Øst og 
styre mot måloppnåelse i 2008.  
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De sentrale mål og føringer i forhold til omstrukturering og styrking av psykisk 
helsevern ligger fast i forhold desentralisering av tjenesten og spesialisering av 
sykehusfunksjoner. Dette innebærer en forutsetning om at DPS-strukturen er på 
plass i løpet av 2006. 

 
Helse- og omsorgsdepartementet godkjente i 2005 planene til Helse Øst RHF for utbygging 
av behandlingstilbudene i regi av Opptrappingsplanen. Det gjenstår imidlertid en endelig 
avklaring av alle elementene i DPS-strukturen for Sykehuset Innlandet HF, dette forventes 
avklart i 2006. Framdriftsplanen for de ulike investeringsprosjektene til helseforetakene tilsier 
at de vil kunne ferdigstilles senest i 2008. 
 

 Helse Øst må vurdere ressurs- og kapasitetsfordeling mellom sykehusnivå og DPS-
nivå. Dette innebærer å vurdere antall, og planlagt antall døgnplasser opp mot 
alternativ ressursbruk, hhv dagtilbud, poliklinikk og ambulante team. 

 
Helse Øst RHF hadde i 2004 en ressursfordeling på 73/27 for henholdsvis 
sentralsykehusnivået og DPS, men vedtok i den regionale strategiplanen at 
ressursfordelingen skal være 60/40 i 2008 og 60/40 i 2015. Styret for Helse Øst RHF fordelte 
75 mill. kroner av Opptrappingsmidlene for 2005 til å styrke polikliniske og ambulante 
stillinger innen psykisk helsevern og tverrfaglig behandling av rusmiddelavhengige. 
 

 Det må sørges for at nedbygging av døgnplasser ikke skjer før et nytt og bedre tilbud 
er etablert i spesialisthelsetjenesten eller gjennom kommune avhengig av 
omsorgsnivå. 

 
Styret for Helse Øst RHF la denne forutsetningen til grunn i vedtaket ved behandlingen av 
budsjettet for 2005. Denne forutsetningen er fulgt opp gjennom inngåelsen av driftsavtaler 
med helseforetakene. 
 

 Opptrappingsplanen forutsetter en styrking av kapasiteten ved poliklinikkene og 
reduserte ventetider for behandling. 

 
 For 2005 legger departementet til grunn at Helse Øst må gjennomføre tiltak for å 

redusere ventetiden til poliklinisk behandling i forhold til 2004, med minst 10 pst. for 
voksne og 20 pst. for barn og unge. 

 
Det er 2005 gjennomført en omfattende styrking av de polikliniske tjenester og ambulant 
behandling.  
 
Forutsetningene fra Helse- og omsorgsdepartementet om redusert ventetid ble lagt til grunn 
ved inngåelsen av driftsavtalene med helseforetakene. Ventetiden for barn og unge er 
redusert fra 82 dager 31.12.04 til 77 dager pr november 2005. Ventetiden for voksne er 
redusert fra 76 til 68 dager. 
 
Man har ikke oppnådd den forventede reduksjonen i ventetid til poliklinisk behandling innen 
psykisk helsevern. Dette til tross for at en har hatt økt aktivitet innen VOP, poliklinikk på 
13.5% og for barn og unge på over 30%. 
 

 Det er et mål at ingen skal ha mer enn 10 dagers ventetid for vurderingssamtale i 
psykisk helsevern for barn og unge. 

 
Denne målsettingen er ikke nådd i 2005. Det foreligger data kun for første tertial 2005. 
Median ventetid til første konsultasjon har økt siden siste halvår 2004 i alle helseforetak. 
Median ventetid varierer mellom 20 dager til 33 dager. 
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 Helse Øst må etablere ambulante team ved hvert helseforetak i 2005 og i løpet av 
2006 ved hvert DPS. 

 
Denne forutsetingen er fulgt opp gjennom driftsavtalene for 2005 med alle helseforetakene. 
Helse Øst RHF øremerket i tillegg i 2005 75 mill. av opptrappingsmidlene til polikliniske og 
ambulante stillinger. Alle helseforetak har etablert ett eller flere ambulante team. 
 

 I løpet av 2005 må det legges til rette for utprøving av ambulerende akutt-team i 
utvalgte deler av regionen, og 24 timers akuttberedskap. 

 
Helse Øst har lagt vekt på utprøving av ambulante akutt-team i flere helseforetak. 
Eksempelvis har Vinderen DPS et ambulant akutt-team, beredskapsteam. Teamet er i 
funksjon 0800 - 22 på alle hverdager og 1000 - 1800 i helger og på høytidsdager. Det 
samme personale som bemanner beredskapsteamet disponerer også 6 døgnplasser i 
avlastningsenheten. Denne er åpen 24 timer i døgnet med mulig inntak også ut over 
beredskapsteamets virketid av pasienter man er kjent med. 
 

 Åpningstid og tilgjengelighet ved DPS må vurderes generelt. 
 
Helse Øst RHF har i den regionale Strategiplanen og Handlingsplanen gjort en vurdering av 
ulike former for tilgjengelighet ved DPS-ene ut over ordinær arbeidstid. Det vurderes ikke 
som hensiktsmessig at alle DPS-ene skal ha døgnåpnet, men DPS-ene bør være tilgjengelig 
på kveldstid. Dette bør gjennomføres gjennom et samarbeid DPS-ene imellom for å sikre 
effektiv ressursutnytting. For Oslo er det igangsatt en utredning av arbeidsfordelingen 
mellom Psykiatrisk legevakt på Ullevål og DPS-ene mht tilgjengelighet ut over ordinær 
arbeidstid. 
 

 Det skal arbeides for å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern. Helse Øst må 
samarbeide med andre regionale helseforetak og SHdir. om gjennomføringen av en 
handlingsplan, som legges fram i 2005, på dette området. 

 
SHdir har blitt noe forsinket i dette planarbeidet. Helseforetakene i Helse Øst deltar i arbeidet 
og en følger opp målsettingen om å redusere bruken av tvang gjennom tertialrapporteringen 
fra helseforetakene som blant annet omfatter alle kvalitetsindikatorene. 
 

 Helse Øst må i løpet av 2005 sørge for at det etableres samarbeidsavtaler mellom 
DPS og berørte kommuner med hensyn til oppfølging og utskrivning av 
enkeltpasienter og veiledning av 1. linjetjenesten. 

 
Det er etablert samarbeidsavtaler mellom alle helseforetakene og alle kommunene/bydelene 
i Oslo. Avventer status for resten. 
 

 Helse Øst må i løpet av 2005 sørge for at det etableres avtaler mellom 
spesialisthelsetjenesten og fengsler i regionen om å styrke behandlingstilbudet for 
innsatte. 

 
Slike avtaler er etablert mellom de aktuelle helseforetakene og fengselsvesenet. 
 

 Helse Øst skal sørge for at alle DPS etablerer kompetanse og tilbud for behandling 
av personer med dobbeltdiagnoser. 

 
 Det forutsettes at Helse Øst støtter opp om direktoratets arbeid med 

kompetansenettverk vedr. dobbeltdiagnoser på tvers av 1. og 2. linjetjenesten. 
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Dette pålegget ble innarbeidet i driftsavtalene med helseforetakene for 2005. Videre ble 20 
mill. av opptrappingsmidlene brukt til å etablere poliklinisk kapasitet på DPS-ene i Oslo til 
tverrfaglig, spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. 
 
Det etablert et faglig nettverk med utgangspunkt i Øst-Norsk kompetansesenter ved 
Sykehuset Innlandet Sanderud for å utvikle og spre kompetanse om behandling av pasienter 
med dobbeltdiagnoser.  
 

 Helse Øst skal styrke kvaliteten på og øke kapasiteten i tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelmisbrukere, herunder sørge for at alle rusmiddelmisbrukere 
som blir henvist til tverrfaglig spesialisert behandling og som har behov for det også 
får vurdert sitt behov for somatisk og psykiatrisk behandling. Det skal utvikles 
konkrete tiltak for ivaretakelse av dette innsatsområdet. 

 
Helse Øst RHF bevilget for budsjettåret 50 mill. av basisrammen til en styrking av 
behandlingstilbudene til rusmiddelavhengige. Denne ressursstyrkingen ble brukt til både å 
øke kapasiteten og kvaliteten på behandlingstilbudene på alle omsorgsnivå både på de 
offentlige og de private tilbudene. Styret for Helse Øst RHF har videre vedtatt at de 
desentraliserte behandlingstilbudene til rusmiddelavhengige skal søkes samorganisert og 
samlolkalisert med DPS-ene for å sikre at rusmiddelavhengige får vurdert sitt behov for 
psykiatrisk behandling. Helse Øst RHF har dessuten styrket antallet døgnplasser for 
behandling av pasienter med dobbeltdiagnoseproblematikk. Som det framgikk av 
tertialrapporteringen om ventelistesituasjonen fra Helse Øst RHF for første tertial er det ikke 
mulig å angi andelen rusmisbrukere som er henvist til tverrfaglig spesialisert behandling. 
Dette rapporteringskravet ble fraveket i rapporteringskravet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet for andre tertial. 
 

 De regionale helseforetakene skal videreføre og videreutvikle sitt ansvar for 
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere, herunder også 
legemiddelassistert rehabilitering, slik dette fremgår av de dokumenter som berører 
dette feltet og som er referert til i styringsdokumentet for 2004. 

 
 Det forutsettes at LAR integreres i den øvrige tverrfaglige spesialiserte behandling for 

rusmiddelmisbruk, uavhengig av de eventuelle innholdsmessige endringene i 
reguleringen av LAR som nevnt ovenfor. 

 
Helse Øst RHF har styrket legemiddelassistert rehabilitering i tråd med de økte ressursene 
fra Helse- og omsorgsdepartementet gitt i revidert statsbudsjett 2005. 
 

 Helse Øst skal bistå Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo i arbeidet med 
å sikre og videreutvikle nødvendig grunnlagsdata innen rusfeltet. I dette ligger å 
tilpasse data fra rusmiddelinstitusjonene til SAMDATA-systemet og sikre tertialsvise 
LAR- rapporteringer og årlig statusrapporter for LAR-pasienter. 

 
Samarbeidet er fulgt opp i 2005 i forhold til fremdriften i direktoratets arbeid. 
 

 De regionale helseforetakene bes om å legge forholdene til rette for at 
rusmiddelmisbrukere kan delta i evt. prøveprosjekter med Dommerledet 
narkotikaprogram (”Drug Court”) i Norge. 

 
Aker universitetssykehus HF deltar i samarbeid med Oslo kommune og Kriminalomsorgen 
for å etablere Narkotikaprogram med domstolsprogram i Oslo. Helse Øst RHF deltar i lokal 
styringsgruppe. Prosjektstart er noe forsinket fra de sentrale oppdragsgivere, men 
ansettelsesprosess og igangsetting av tilbud til pasienter er startet 
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Rehabilitering og habilitering 
 

 Helse Øst skal prioritere utviklingen av tilbudet innenfor rehabilitering og habilitering. 
 

 Helse Øst skal sørge for rehabiliterings- og habiliteringstjenester til de pasienter som 
trenger det, herunder nødvendig utredning, kartlegging, trening, opplæring og 
veiledning av pasienter/pårørende og personell. 

 
Gjennom utviklingsprosjekt innen habilitering og rehabilitering styrkes tilbudene til pasienter 
med kroniske lidelser. Innenfor rehabilitering skjer dette bl.a. ved at det i tilknytning til 
Sunnaas Sykehus HF er etablert en Sentral enhet Rehabilitering (SeR) som skal vurdere 
henvisninger til private rehabiliteringssentre iht pasientrettighetsloven, og som på grunnlag 
av analyser vil arbeide mot mer målrettete tilbud og sikre at tilbudene gis etter beste faglige 
praksis. 
 
Helse Øst gjennomfører i 2005/2006 et eget planarbeid for styrking av pasientopplæring 
gjennom Lærings- og mestringssentra. I driftsavtaler for 2006 er det tilført egne midler for 
finansiering av tilbud som ikke dekkes av A99 taksten. 
 

 Tiltak beskrevet i strategiplan for habilitering av barn og tiltak i handlingsplan for 
rehabilitering av hørselhemmede skal følges opp. 

 
Jfr. prosjektarbeid omtalt. I tillegg er det gitt tilskudd for fullfinansiering av prosjekt som er 
tildelt midler gjennom Sosial- og helsedirektoratet. Dette gjelder prosjekt for utvikling av 
intensive treningstilbud til barn med CP og liknende tilstander.  
 

 Tilbudet til pasienter med alvorlig hodeskade skal styrkes. 
 
Gjennom regional delfinansiering er det  i 2005 startet et nytt tilbud med plasser på UUSHF 
og SSHF, og tett samarbeid mellom de to sykehus og sykehus som overtar pasienter etter 
opphold på SSHF. Tilbudet er organisert som et prosjekt som følges av eget 
forskningsprosjekt. 
 

 De regionale helseforetakene skal forberede avtaler med institusjonene om hvilke 
oppgaver institusjonene skal yte og prisen på tjenestene. Avtalene forutsettes å 
gjelde fra 01.01.2006. Helse Øst skal inngå avtaler minst tilsvarende det beløp som 
blir overført. 

 
Det er inngått avtale med 11 institusjoner om tjenester i 2006. Det tildelte beløp er benyttet. 
For å øke kvalitet på tjenestene innebærer avtalene økt bemanning, økt spesialisering og 
tettere samhandling med helseforetak og kommuner, trygdeetat m.v. 
 

 Veiledning til kommuner ved utflytting av unge personer fra eldreinstitusjoner skal 
ivaretas av Helse Øst ved behov. Helse Øst må vurdere kjøp av tjenester for ivareta 
dette ansvaret. 

 
Helseforetakene er i eget brev bedt om å bidra med veiledning og tjenester i pasientsaker 
som meldes fra kommunene. 
 

 Det skal settes av tilstrekkelige ressurser til å ivareta funksjonshemmedes og kronisk 
syke barns behov for habiliteringstjenester. 

 
Eget prosjekt igangsatt i 2005. Prosjektmidler tildelt. I driftsavtalen for 2005 var gitt føring om 
å opprettholde tilbud. Det er for 2006 gitt føring om å styrke tilbudet. 
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 Veiledningsansvaret overfor familier med funksjonshemmede barn understrekes. 

Kapasiteten forutsettes opprettholdt på minst samme nivå som i 2004. Det skal 
legges til rette for ambulante team i det omfang som er nødvendig. 

 
Se ovenfor.  
Gjennom driftsavtaler for 2006 tilføres ”stykkprisfinansiering” for ambulant virksomhet etter 
nærmere kriterier. 
 

 Det regionale helseforetaket skal, i samarbeid med kommunen, vurdere økonomisk 
og praktisk støtte til familier med funksjonshemmede barn for å kunne muliggjøre valg 
av treningsmetoder, herunder Doman-metoden. 

 
Familier som følger Doman-metoden kan søke om støtte på egnet skjema. Det er lagt inn 
fleksibel rutine for å sikre at barnet er medisinsk vurdert og at familien er egnet for å følge et 
så vidt tungt program. 
 

 De regionale helseforetakene skal samarbeide slik at det blir størst mulig likhet i 
vurderingene, slik at barn med forholdsvis like problemstillinger blir behandlet mest 
mulig likt, uavhengig av hvor i landet de bor. 

 
Innenfor hab/rehab området (herunder opptreningsinstitusjonene) har det vært ett tett 
interregionalt samarbeid. Det samme gjelder tilskudd til ”Doman-familier”. 
 
Strategiske tiltak innenfor pasientbehandling 
 
Lokalsykehus 
 

 Det skal utarbeides helhetlige strategier som skal klargjøre planene for utviklingen 
framover for de enkelte lokalsykehus i helseregionen. Planene skal være basert på 
lokalsykehusenes nærhet til pasientene og primærhelsetjenesten, og innrettes mot 
behovene i de store sykdomsgruppene. Planene skal klargjøre lokalsykehusenes 
rolle i en helhetlig strategi, inkludert regionale funksjonsfordelinger, og helhetlige 
beredskapsopplegg. Det skal være likeverdig og tilstrekkelig tilgang på 
grunnleggende sykehustjenester av god kvalitet i hele landet, der dagens struktur for 
lokalsykehus i hovedsak forutsettes opprettholdt. Lokalsykehusene skal være 
trygghetsbase for befolkningen. Alle lokalsykehus skal kunne ta hånd om og 
stabilisere akutte sykdoms- og skadetilfeller. Behandlingskjeden for ulike 
pasientgrupper skal deretter klargjøres i et helhetlig regionalt opplegg. 

 
HØ valgte å integrere kravet om helhetlige strategier for lokalsykehusene i arbeidet med 
Strategi 2025, med særlig vekt på delprosjektet om ”sentralisering, desentralisering og 
samhandling”. 
 
Styret behandlet saken i desember, og vedtok at ”i det videre arbeidet legges det hovedvekt 
på å beskrive alternative scenarier for den fremtidige sykehusstrukturen”, samt at det skulle 
fremlegges ”ny sak som grunnlag for bred høring”. Det er således ikke gjort noen vedtak som 
endrer dagens struktur for lokalsykehus, og mange hf/sykehus har i 2005 prioritert arbeid 
med utvikling og forbedring av lokalsykehusfunksjonene, parallelt med økt fokus på 
samhandling. Eksempler på dette er utviklingen av Ski sykehus, Helse Asker og Bærum og 
Prosjekt 2020 ved Sykehuset Innlandet 
 

 De store sykehusene skal utvikle lokalsykehusfunksjonen, herunder samordning av 
behandlingsforløpene innad i sykehuset, og kontakt og samarbeid med primær- og 
sosialtjenesten. Strategien skal utarbeides i samarbeid med brukerne, og lokale og 
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regionale politiske aktører skal trekkes inn. De regionale helseforetakene skal ivareta 
en felles overordnet samordning av arbeidet. 

 
Alle helseforetak/sykehus i HØ har nå samarbeidsavtaler med sine kommuner/bydeler, og 
mange har videreutviklet avtalene med konkretiseringer av samarbeidet. På de store 
sykehusene i hovedstadsområdet, bl.a. Aker, Ahus og Ullevål, har de prioritert arbeidet med 
mange spennende prosjekter, oftest med brukerrådene som aktive pådrivere. 
Det er ennå for tidlig å si noe om effektene av stimuleringsmidler til lokalsykehusprosjekter i 
RNB 2005, også fordi flere helseforetak/sykehus ble tildelt langt mindre midler enn det det 
ble søkt om slik at de delvis måtte revidere sine prosjekter. 
 
Desentralisering av spesialisthelsetjenestene og samarbeid med primærhelsetjenesten 
 

 Det skal utarbeides en strategi for samhandling og desentralisering basert på 
anbefalingene i rapporten som ble lagt fram av Nasjonal gruppe for samhandling i 
oktober 2004. På dette grunnlag, og i samarbeid med brukere og 
primærhelsetjenesten skal det utarbeides konkrete tiltak. Pasientene skal oppleve 
helhetlige behandlingskjeder. Pasienter med sammensatte behov skal ha tilbud om 
integrerte tjenester basert på individuelle behov. Pasienter med behov for tett 
oppfølging og behandling over lang tid bør ha tilgjengelige tjenester desentralt, der 
dette er faglig forsvarlig og kostnadsmessig akseptabelt. Arbeidet skal ta 
utgangspunkt i hva som er tjenlig for pasientene, og tilnæringsmåte og konkretisering 
av tiltak skal skje i et likeverdig samarbeid med brukerne og kommunehelsetjenesten. 
De regionale helseforetakene må sikre at pasienter som har størst behov for 
samordning av tjenester blir prioritert, og sørge for at helseforetakene bidrar aktivt til 
at pasienter i disse gruppene får tilbud om individuell plan. Dette gjelder f. eks. syke 
eldre, rusavhengige og psykisk syke, funksjonshemmede og kronisk syke. 

 
Som en oppfølging av rapporten fra Nasjonal gruppe for samhandling og NOU 2005: 3 
(Wisløff-utvalget), opprettet Helse Øst i mai 2005 et Nettverk samhandling med 
representanter fra alle helseforetakene/sykehusene. Nettverket har hatt 3 møter i 2005, samt 
ett møte som referansegruppe for et delprosjekt under Strategi 2025. Arbeidet har 
konsentrert seg om erfaringsutveksling og gjensidig inspirasjon til samhandling, så langt 
mest omkring:  
 

- Ledelsens rolle som ansvarshavende, pådriver og rollemodell for å utvikle 
samhandlingen på system- og individnivå.  

- Etablering av samarbeidsavtaler med kommuner og bydeler 
- Modellutprøving og konkretisering av samhandling, herunder  innarbeiding av tiltak i 

klinisk virksomhet 
- Prioritering av arbeidet, også økonomisk 
- Drøfting av konkrete prosjekter, herunder søknad om prosjektmidler gitt i RNB 2005  

 
Det store rehabiliteringsprosjektet i HØ (URT-prosjektet) arbeider utstrakt med tiltakskjeder 
og samhandling, herunder ambulerende tjenester. HØ har i 2005 arrangert 2 
erfaringskonferanser på samhandlingstemaer (epikriser og korridorpasienter), og flere 
HF/sykehus har kommet langt i arbeidet med videreutvikling av samhandling med 
kommunehelsetjenesten, bl.a. med fellesavdelinger for utskrivningsklare pasienter og 
etablering av felles akuttmedisinsk mottak (FAMM). 
 
Smittevern og beredskap 
 

 Helse Øst skal følge opp handlingsplanen for å forebygge sykehusinfeksjoner 2004-
2006. 
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Gjeldende smittevernplan er revidert i 2005. Forslag til ny plan for 2006-2008 ble sendt på 
høring i desember med planlagt styrebehandling februar 2006. 
 

 De regionale helseforetakene skal iverksette og vedlikeholde tuberkulosekontroll-
programmene og organisere tuberkulosekoordinatorer for å sikre en tilfredsstillende 
kontroll. 

 
Parallelt med revisjonen av smittevernplanen har det blitt utarbeidet et 
tuberkulosekontrollprogram for HØ.   
 

 Det skal være fokus på smittevernberedskap, herunder beredskap mot pandemisk 
influensa, sars og lignende. Arbeidet skal utføres i en bred beredskapssammenheng. 

 
Smittevernplanen i Helse Øst forutsetter at smittevernberedskapen skal revideres når den 
nye nasjonale pandemiplanen foreligger. Helse Øst har i 2005 deltatt i departementets 
øvingsaktiviteter knyttet til pandemi og smittevernberedskap.  
 

 Det skal være klare ansvarslinjer og prosedyrer for beslutninger om disponering av 
egne ressurser i en beredskapssituasjon. 

 
 Det skal etableres klare prosedyrer for samhandling med primærhelsetjenesten. 

 
Dette er ivaretatt i beredskapsplanverket til Helse Øst RHF. Planverket rulleres årlig. 
 

 Helseforetaksgruppen skal ha en tilfredsstillende sikkerhet for forsyning av viktig 
materiell, utstyr og legemidler. 

 
I arbeidet med å styrke fokus på forsyningsberedskap og –sikkerhet er det satt fokus på 
dette området gjennom programmet INNHØST (Program for gjennomføring av Strategiplan 
for innkjøp og forsyning 2004-2006). Dette arbeidet kommer i tillegg til de tiltak som er 
iverksatt i det enkelte helseforetak i Helse Øst. 
 
Styret i Helse Øst RHF har besluttet at det skal etableres en felles ekstern forsyningsstruktur 
i foretaksgruppen. Arbeidet rundt gjennomføring av dette har pågått i 2005 og etableringen 
iverksettes 2006. Det stilles krav til løsningene som velges at de skal gi en bedret 
forsyningsberedskap og –sikkerhet.  
 
Helse Øst har i 2005 etablert en rekke felles regionale- og nasjonale avtaler av materiell og 
utstyr.. Dette arbeidet er gjennomført i foretaksgruppen eller nasjonalt i regi av HINAS 
(Helseforetakenes Innkjøpsservice AS). LIS (Legemiddelinnkjøp samarbeidet) er videreført i 
2005 og er med på å sikre kontraktsporteføljene i forhold til legemidler på nasjonalt plan. I 
kontraktene som inngås stilles de klare krav til leverandørene vedrørende 
forsyningssikkerhet og –beredskap. Ved å etablere slike avtaler, som medfører 
standardisering og konsolidering av betydelige volum, vil en samlet sett bidra til å bedre 
sikkerheten rundt leveransene. 
 

 Forsvarlighet og beredskap knyttet til Luftambulansetjenesten ANS er innenfor de 
regionale helseforetaks ”sørge for”-ansvar. Det skal derfor være systemer for å sikre 
tilstrekkelig sikkerhet for at dette ivaretas. 

 
Dette er ivaretatt gjennom ANS-ets strategiske planer og god operativ og medisinskfaglig 
koordinering overfor baser og helseforetakene som har det medisinske ansvaret. 
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Høyspesialisert medisin – landsfunksjoner og nasjonale kompetansesentra 
 

 Helse Øst skal samarbeide om lokalisering av funksjoner som det ikke er rasjonelt å 
etablere i alle regioner, samt etablere nødvendige avtaler om kjøp av 
høyspesialiserte tjenester. 

 
Helse Øst RHF har bidratt i Sosial- og helsedirektoratets rådgivingsgruppe vedr. 
høyspesialiserte tjenester. 
 

 Helse Øst skal rapportere til eier med kopi til Sosial- og helsedirektoratet på 
virksomheten til de ulike landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra 
Helse Øst er tillagt ansvar for, i tråd med rundskriv I-19/2003. 

 
Helse Øst vil følge rapporteringskrav gitt i rundskriv I-19/2003. 
 

 Helse Øst skal sikre rapportering i tråd med de krav som stilles av Sosial- og 
helsedirektoratet når det gjelder prosess for tilknytning av kompetansesentra for 
sjeldne funksjonshemninger og syndromer. 

 
Helse Øst har deltatt aktivt i arbeidet i SHdir og overtar fra 01.01.06 ansvaret for avtaler med 
aktørene innenfor kompetansesentersystemet for døvblinde. Helse Øst har også deltatt i 
arbeidet med utforming av mandat for nasjonale- og regionale kompetansesenterfunksjoner 
for autisme. 
 
Utdanning 
 

 Helse Øst skal inngå rammeavtaler/avtaler mellom høgskoler og universitet i regionen 
 
Helse Øst RHF etablerte Samarbeidsorganet for høgskolene tidlig i 2002 og startet arbeidet 
med regional rammeavtale. Det ble inngått en midlertidig avtale i 2003, og i 2004 ble det 
undertegnet ny rammeavtale for 2004-2008. 
 

 Helse Øst skal, i samarbeidsorganet og gjennom inngåtte rammeavtaler/avtaler, med 
utgangspunkt i aktivitetskravene, opprette det antall praksisplasser for 
helsefagstudenter det er behov for. 

 
Med utgangspunkt i rammeavtalene, har de enkelte helseforetak revidert avtaler om 
praksisstudier. I 2005 er det gjennomført prosjektarbeid for å få bedre innsikt i hva 
aktivitetskravene til høgskolene innbærer for helseforetakene og legge grunnlag for en mer 
oversiktlig formidling, likeverdige betingelser og bedre oppgavefordeling mellom høgskoler 
og helseforetak i gjennomføringen av praksisstudier. Jf. omtale nedenfor om praksisarbeidet.  
 

 Helse Øst skal rapportere hvor mange medisinerstudenter som har deltatt i den 
kliniske undervisningen. 

 
Avventer fortsatt innspill. 
 

 Helse Øst skal fortløpende melde endringer i stillingsstrukturen for leger til databasen 
i sekretariatet for Nasjonalt råd for spesialistutdanning og legefordeling. 

 
Dette gjøres fortløpende fra helseforetakene /sykehusene. I Helse Øst ble det i 2003 definert 
kontaktpersoner i helseforetakenes / sykehusenes personaladministrasjon som har ansvaret 
for dette. Dette for å kvalitetssikre oppdateringen 
 



 42

 Helse Øst skal sørge for et kvalitativt godt tilbud og tilstrekkelig kapasitet i 
utdanningen av helsepersonell som har spesialisthelsetjenesten som læringsarena. 

 
En sentral problemstilling for Samarbeidsorganet for høgskolene og helseforetakene har 
vært utviklingen av praksisstudier og et tilstrekkelig antall praksisplasser med god kvalitet. Å 
tilby gode praksisplasser er en plikt, men representerer også merverdi og 
konkurransefortrinn i rekrutteringen i sykehusene. Den medisinske utviklingen og endringer i 
pasientbehandlingen i sykehusene byr på store utfordringer til omstilling og tilrettelegging av 
god praksis: 
  

• antallet senger synker 
• belastningen på den enkelte sengepost øker – sykere pasienter, flere studenter pr. 

sengepost totalt. 
• rasker pasientflyt – kortere diagnostisk tid 
• økt behandling utenfor sykehus 
• større grad av selvadministrasjon av egen helse/kronisk lidelse 
• pasient- og pårørende opplæring. 

 
Samarbeidsorganets foreløpige svar på dette er at praksisplassene må tilpasses de nye 
behandlingsstrategier og organiseres ut fra behandlingskjeder. Videre at det i større grad må 
etableres praksisplasser i alle deler av sykehusets virksomhet – at antall senger ikke bør 
være den begrensende faktor. Fra helseforetakenes synspunkt oppleves til tider ”høy 
studenttetthet” og dette er krevende for formidling, samarbeid og oppfølging knyttet til 
praksisplasser.  
 
Med bakgrunn i disse perspektiver og et felles ønske om å strukturere og effektivisere 
samarbeidet mellom høgskoler og helseforetak knyttet til praksisstudier, har 
samarbeidsorganet tatt initiativ til to prosjektarbeid i 2005. Dette for å gå dypere inn i 
problemstillingene og skape et grunnlag for strategisk planarbeid og innspill de respektive 
departementer (HOD og UFD) i forhold til rammeplaner for utdanning og rekrutterings- og 
kompetansebehov. 
 

 Helse Øst skal sørge for et kvalitativt godt tilbud og tilstrekkelig kapasitet for 
praksisundervisning av studenter i grunnutdanning i helseregionen. 

 
Det er gjennomført to utviklingsprosjekter i Helse Øst for å ivareta ”sørge for ” ansvaret for 
helsefaglig utdanning:  
 
I. Prosjekt: Kvalitet, oppgavefordeling og kostnader ved praksisstudier 
Høgskolene (v/Høgskolen i Oslo) har fått gjennomføringsansvaret for dette prosjektarbeidet 
og engasjert prosjektleder. Her er det også oppnevnt deltakere som representerer Hf og 
RHF. Prosjektet er finansiert ved en deling av utgiftene mellom de 10 høgskolene og Helse 
Øst RHF. 
 
II. Prosjekt: Praksisplasser i Helse Øst  
Helse Øst RHF har gjennomføringsansvaret for dette prosjektarbeidet. Siktemålet har vært å 
få etablert en felles database for helse- og sosialfaglige praksisplasser i Helse Øst (og Helse 
Sør). Helse Øst RHF har ansvaret for finansiering og gjennomføring av dette prosjektet 
finansiert og tatt leid inn prosjektleder/daglig leder for prosjektarbeidet etter avrop på 
rammeavtale.  
 
Når det gjelder praksisplassprosjektet har en måttet justere forventningen til hva som er 
mulig å oppnå som arbeidsverktøy (database) i første runde. I stedet for å lage 
kravspesifikasjon for database for plasser, er det utarbeidet forslag til fremtidig 
samarbeidsmodell mellom helseforetak og høgskole og retningslinjer for koordineringen av 
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plasser. Arbeidet har avdekket et behov for en nasjonal database for studenter og 
ferdigutdannede. 
 
Forslagene fra begge prosjektarbeid vil bli lagt til grunn for det videre utviklingsarbeidet innen 
praksisstudier. Samarbeidsorganet for høgskolene og helseforetakene vil fortsatt ha en 
sentral rådgivende rolle i det videre arbeid 
 

 Helse Øst har tilsvarende forpliktelser ovenfor turnuskandidater, og det tilrettelegges 
for turnustjeneste også ved de mindre lokalsykehusene. 

 
Det er lagt til rette for turnuskandidater ved alle helseforetak / sykehus i Helse Øst som har 
akuttfunksjoner. Også ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er det etablert turnusplass i 
samarbeid med Diakonhjemmet (som har akuttfunksjoner). I 2005 hadde Helse Øst flere 
turnusplasser enn det fikk tildelt kandidater til. Helseforetak som ikke fikk oppfylt måltallet 
beklaget at de ikke fikk det forventede antall. 
 

 Helse Øst skal gjennom Samarbeidsorganet og inngåtte rammeavtaler/avtaler sikre 
et godt, forpliktende samarbeid med høgskoler og universitet, f eks i forbindelse 
praksisundervisningen, jf. vedtektenes §§ 6 og 13 samt instruks til styret om forholdet 
til høgskoler og universiteter. 

 
Helse Øst RHF har sekretariatsansvaret for Samarbeidsorganet med høgskolene. Det er 
vedtatt mandat for organet i tråd med gjeldende instruks. organet skal ha 3 årlige møter 
hvorav ett gjennomføres som en fagkonferanse. Møtene holdes på omgang mellom 
høgskolene/helseforetakene. 
 
Erfaringene med samarbeidsorganet har vært meget positive. Det er etablert en god 
arbeidsmessig basis og fruktbar dialog. Møtene har utviklet seg fra å være kontakt- og 
drøftingsforum til et organ som behandler konkrete forberedte saker og tar initiativ til felles 
utviklingsprosesser og oppgaver (for eksempel to felles prosjektarbeid i 2005). 
 
Den første fagkonferansen i samarbeidsorganets regi ble holdt 10.10.2005. Tema var: 
”Utfordringer i framtidas helsetjenester”. Den ble åpnet med perspektivforedrag i forhold til 
hovedtema og fulgt opp med presentasjoner av de ovennevnte prosjekter og eksempler på 
nye praksismodeller med særlig vekt på tverrfaglig opplæring og samhandling.  Konferansen 
var fulltegnet med ca. 100 representanter fra høgskolene og helseforetakene og fra 
kommuner og andre samarbeidspartnere. Arrangørene opplevde en lydhør og engasjert 
forsamling, og i evalueringsskjemaene er det gitt gjennomgående positive tilbakemeldinger 
med bla ønske om mer tid til diskusjon ved senere arrangement. 
 
Det er samarbeidsorganets målsetting fagkonferansen skal videreføres som en årlig 
møteplass der man formidler organets arbeid og aktiviteter og fanger opp aktuelle tema 
innen utdanning- og komeptanseutvikling generelt.   
 
Samarbeidsorganet mellom Helse Øst, Helse Sør og Universitetet i Oslo har avholdt 5 møter 
i 2005. Tilskuddet til forskning fra HOD har vært fordelt av Samarbeidsorganet etter innstilling 
fra Forskningsutvalget i Helse Øst. Samarbeidsorganet har videreført arbeidet med en felles 
forskningsstrategi. Det har vært avholdt en konferanse om forskerutdanning og gjort et 
utredningsarbeid om felles eierskap og drift av 3T MR til forskning. 
 

 Helse Øst skal sørge for videreutdanning og etterutdanning av helsepersonell. Det er 
en stigende etterspørsel etter intensivsykepleiere, og en stigende gjennomsnittsalder 
for anestesi- og operasjonssykepleiere. Helse Øst skal planlegge videreutdanningen 
av sykepleiere med tanke på å møte disse utfordringene. 
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Med bakgrunn i kartlegginger som er gjort i 2004, anser Helse Øst RHF en har 
tilfredsstillende dekning innenfor videreutdanningene ABIOK (anestesi, barnesykepleie, 
intensiv, operasjon og kreft). 
 
Samarbeidsorganet for høgskolene og helseforetakene har imidlertid drøftet organiseringen 
av videreutdanning innen sykepleie både i 2004 og 2005, bl.a. også knyttet til den statlige 
høringen om disse utdanningene. Det har fremkommet følgende forslag til videreutvikling av 
disse utdanningene:  
 
- Rammeplanverket må gjennomgås – i framtida bør videreutdanningene bygges opp med 

moduler. 
- Studentene likebehandles – studiefinansiering på ordinære vilkår.   
- Studentene må sikres praksisplass – høgskolenes ansvar å gjøre avtaler om dette med 

HF.  
- Høgskolene bør pålegges å funksjonsfordele videreutdanningene – det må defineres 

hvem som skal ha hvilke utdanninger. 
- Dagens totale utdanningsvolum for ABIOK videreføres inntil videre – med en mulig økning 

av plasser innen anestesi. 
- RHFene v/Samarbeidsorganene ønsker innflytelse på fremtidig utdanningsvolum. Det 

forventes at høgskolene rapporterer årlig om produksjonen parallelt med rapportering til 
UFD. Samarbeidsorganene må ha innflytelse på evt. endring av måltall.  

 
I fremtiden bør det ikke være mulig å etablere videreutdanning som krever praksisplass uten 
at behovet er klarert med det respektive samarbeidsorgan og at det er gjort avtaler med 
ansvarlige praksissteder/helseforetak. 
 

 Den samlede kapasitet for utdanning i de sykehusbaserte spesialiteter skal 
opprettholdes i regionen, og Helse Øst er tildelt 14 nye assistentlegestillinger for 
2005. 

 
Helse Øst RHF har som mål at alle assistentlegestillinger skal være besatte. Når det evt. er 
rekrutteringsproblemer forutsettes det vurdert midlertidige omgjøringer eller flytting av 
hjemler for å oppfylle utdanningsforpliktelsen.    
 
Forskning 
 

 Det skal etableres tiltak for å sikre at krav til kvalitetssikring og habilitet ivaretas ved 
fordeling av tilskudd til forskning gjennom samarbeidsorganet. 

 
Søknadene er vurdert med hensyn på kvalitet av 5 fagkomiteer av uavhengige fagvurderere 
utenfor Helse Øst. 
 

 De regionale helseforetakene skal prioritere forskning, forskerutdanning, formidling 
og implementering av forskningsresultater. 

 
Helse Øst har vedtatt en forskningsstrategi for 2005-2007 med tiltak som ivaretar dette. Det 
vises til omtale i kap. 14.5 i Årlig melding. 
 

 Ressursbruk og tiltak for å styrke forskning innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert behandling for Rusmisbrukere skal dokumenteres særskilt. 

 
Prosjekter innenfor psykisk helse og rus er prioritert ved tildeling av forskningsmidler. Det er 
igangsatt 2 nye prosjekter innen rusbehandling og 8 nye prosjekter innen psykisk helsevern i 
2005. Et forskningsmiljø innen psykisk helse ved UUS har fått status som Helse Øst 
Forskningsgruppe og fått miljøstøtte for 3 år. Det er igangsatt arbeid for å utarbeide 
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handlingsplan for forskning innen psykisk helse og rusbehandling i 2005, arbeidet skal være 
avsluttet vinteren 2006. 
 

 Det skal legges til rette for økt rekruttering fra profesjonsutdanningene til forskning, 
herunder dobbeltkompetanseprosjektet med kombinert spesialist- og 
forskerutdanning i psykologi. 

 
Det er opprettet en rekke nye stipendiatstillinger ved helseforetakene/sykehusene i 2005. 
 

 Det forutsettes at de regionale helseforetakene følger opp nasjonalt system for 
måling av forskningsresultater. 

 
Arbeidet i regi av NIFU blir fulgt opp. Det pågår et arbeid i regi av HOD for å innføre FRIDA i 
helseforetakene. 
 

 De regionale helseforetakene skal, gjennom felles strategisk satsing på forskning, 
prioritere etablering av felles mal for måling av innsatsfaktorer til forskning. 

 
Systemet implementert som nasjonal pilot i 2005. 
 

 De regionale helseforetakene forutsettes å ivareta kjønnsperspektivet og 
bevisstgjøring av kjønnsforskjeller i klinisk forskning, samt bistå Norges forskningsråd 
i utarbeidelse av en rapport om forskning på kvinners helse. 

 
Dette har ikke vært behandlet som særskilt kriterium i tildelingen av forskningsmidler i 2005. 
 
Brukermedvirkning og opplæring av pasienter og pårørende 
 

 Brukerne skal medvirke systematisk gjennom sine erfaringer i utviklingen av 
tjenestetilbudet ved alle helseforetak. 

 
Brukerråd er etablert ved alle helseforetak. Det gjennomføres også årlig dialogkonferanse 
med brukerorganisasjonene, og det ble i 2005 for første gang avviklet en 
erfaringskonferanse mellom brukerrådene på RHF og HF nivå. 
 

 Foretakene er gjennom lov pålagt opplæring av pasienter og pårørende, gjerne ved 
bruk av lærings- og mestringssentra. Opplæringen bør omfatte livsstilsveiledning der 
dette er relevant. 

 
Eget prosjektarbeid for utvikling av LMS tilbudene. LMS/Aker er sentrale i utvikling av tilbudet 
til pasienter med sykelig overvekt. 
 

 I helseforetak som dekker et stort geografisk område, bør det være flere lærings- og 
mestringssentra, 

 
Gjennom prosjektarbeidet nevnt ovenfor skal det utvikles modeller for organisering av LMS i 
store helseforetak.  I driftsavtale for 2006 er det spesifikt bedt om styrking av tilbudene. 
 

 Etter etableringsfasen av sentrene skal det satses på å utvikle nye, og å kvalitetssikre 
eksisterende tilbud. 

 
Dett ivaretas gjennom krav inntatt i driftsavtalene med helseforetakene. 
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8 Oppfølging av protokoll fra foretaksmøtet 
 
Protokoll fra foretaksmøte i Helse Øst RHF14. januar 2005 behandlet av styret for Helse Øst 
RHF (sak 016-2005) 14.02.2005. Protokollen fra foretaksmøtet er fulgt opp gjennom 
etablering og praktisering av vedtatt styringsmodell, dialog med helseforetakene i direktør- 
og styreledermøter og i foretaksmøter med helseforetakene.  
 
Krav til internkontroll i Helse Øst RHF 
  

 Styret for Helse Øst RHF skal sikre seg at det er etablert et samlet opplegg for 
internkontroll for virksomheten for å forebygge, forhindre og oppdage avvik innenfor 
områdene økonomi/regnskap, drift/forvaltning, lov-/myndighetskrav og etikk (jf. bl.a. 
forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, forskrift om systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, mv.) 

 
Internkontroll er en integrert del av det helhetlige kvalitetssystemet i helseforetakene som 
skal sikre god virksomhetsstyring på alle nivå innen alle lovområder. Alle HF og private 
sykehus med driftsavtale følger samme standard for det helhetlige kvalitetssystemet (ISO 
9001). Kvalitetssystemet er ledelsens verktøy i arbeidet med til enhver tid å sørge for beste 
praksis og forebygging eller håndtering av avvik/forbedringer.   
 

 Styret for Helse Øst RHF skal påse at internkontrollen i det regionale helseforetaket og 
helseforetaksgruppen er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, med 
nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. 

 
Det enkelte foretaksstyret har ansvar for at kvalitetsarbeidet/internkontrollen i 
helseforetakene fungerer og at eksempelvis avvik etter tilsyn blir lukket. Styret i Helse Øst 
har derfor via innføring av ledelsens gjennomgåelse sikret systematisk oppfølging av 
kvalitetsarbeidet / internkontrollen på alle nivå i Helse Øst, med tertialvis rapportering til 
foretaksstyret og årlig til styret i Helse Øst via årlig melding. Formålet med rapportering fra 
ledelsens gjennomgåelse er å dokumentere at alle elementer i internkontroll/kvalitetsarbeidet 
evalueres og forbedres i helseforetakene/sykehusene med avtale.  
 
Helseforetakene har i 2005 satt i gang arbeidet med tertialvis rapportering av ledelsens 
gjennomgåelse til foretaksstyrene. Noen helseforetak har kommet langt i arbeidet med å 
bruke ledelsens gjennomgåelse til å vurdere status på kjerneoppgavene, risiko, 
ressursbehov, kompetanse, tilbakemeldinger fra pasienter, avvik etter eksterne tilsyn, andre 
avvik og forbedringsområder, interne revisjoner, pasienttilfredshet og utarbeide plan for 
oppfølging av tiltak. Andre trenger mer tid til å innarbeide gode rutiner. Det er imidlertid via 
ledelsens gjennomgåelse det enkelte foretaksstyret holdes fortløpende orientert om blant 
annet avvik som foretakene av økonomiske eller andre årsaker ikke får lukket, slik at 
foretaksstyret kan foreta nødvendige tiltak. Sykehuset Østfold har for eksempel i sin årlige 
melding lagt frem oversikt over antall avvik etter interne revisjoner i 2005, antall avvik etter 
eksterne tilsyn, samt resultat av fagrevisjonene i regi av Helse Øst RHF, med status for 
lukking og planlagte tiltak.  
 

 Styret skal minimum en gang pr. år ha samlet gjennomgang av tilstanden i 
helseforetaksgruppen med hensyn til oppfølging av internkontrollen, og tiltak for å følge 
opp avvik. Rapport fra styrets gjennomgang skal forelegges Helse- og 
omsorgsdepartementet i årlig melding. For 2005 skal det rapporteres hvert tertial om 
styrets oppfølging og avvikskorrigerende tiltak. 
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RHF-styret får via årlig melding rapport etter ledelsens gjennomgåelse. Dette skal gi et 
samlet bilde av tilstanden i helseforetaksgruppen med hensyn til oppfølging av 
kvalitetsarbeidet/internkontrollen.   
 
Krav til etablering av intern revisjon i Helse Øst RHF 
 

 Styret for Helse Øst RHF skal innen utgangen av 2. tertial etablere intern revisjon i det 
regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen som et ledd i styrets overvåking av 
internkontrollen. Intern revisjon er et viktig ledd i styrets overvåkingsfunksjon som 
uavhengig av administrasjonen for øvrig, skal foreta systematiske risikovurderinger, 
kontroller og undersøkelser av helseforetakenes internkontroll for å vurdere om den 
virker hensiktsmessig og betryggende. Intern revisjon skal etableres som en 
gjennomgående ordning i alle regionale helseforetak med følgende elementer:  

 
− Tre av styrets eieroppnevnte medlemmer utgjør en kontrollkomité med ansvar for 

å ha et hovedfokus på styrets kontroll og tilsynsfunksjon.  
− Helse Øst RHF skal etablere intern revisjon som administrativt skal være 

underlagt administrerende direktør i Helse Øst RHF. Den interne revisjonen kan 
også rapportere direkte til styret for Helse Øst RHF. 

− Intern revisors virksomhet skal baseres på risikovurderinger og fastsettes i 
årsplan som skal godkjennes av styret. Styret for Helse Øst RHF må påse at det 
gjennomføres prosess for risikovurdering for helseforetaksgruppens virksomhet.  

 
Rapportering for 2. tertial 2005 skal inneholde bekreftelse fra styret om at intern revisjon 
er etablert 

 
Styret i Helse Øst RHF behandlet sak 018-2005 om internrevisjon og gjorde følgende vedtak: 
” 
1. Styret vedtar at det opprettes en funksjon for internrevisjon i Helse Øst 
2. Internrevisor er administrativt underlagt administrerende direktør og holder denne 

løpende orientert om sin virksomhet.. 
3. Stillingen som internrevisor utlyses snarest. Styret foretar ansettelse i stillingen i løpet av 

første halvår 2005. Internrevisor rapporterer formelt til styret 
4. Det etableres en kontrollkomité i styret bestående av tre av styrets eieroppnevnte 

representanter innen 1. mai 2005.”   
 
I styremøte 6. april 2005, er Kontrollkomité oppnevnt og i styremøte 25. mai 2005 er leder 
internrevison tilsatt. Leder internrevisjon startet i arbeidet 1. september 2005. 
 
Oppfølging av retningslinjer for lønns- og pensjonsforhold i staten 
 

 Veiledende retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i heleide statlige foretak og 
selskaper, utgitt av Nærings- og handelsdepartementet 28. juni 2004, gjøres bindende for 
Helse Øst RHF. 

 
Retningslinjene ble behandlet og tatt til etterretning av styret i det regionale helseforetaket og 
i styrene i de underliggende helseforetak høsten 2004. Gjeldende lønns- og pensjonsvilkår 
vilkår for administrerende direktører innen foretaksgruppen ligger innenfor retningslinjenes 
rammer. 
 
Bruk av revisor til oppgaver ut over inngått kontrakt  
 

 Foretaksmøtet viser til Revisorloven § 4-5 første ledd, hvor det heter: ”Revisor som 
reviderer årsregnskap for en revisjonspliktig, kan ikke utføre rådgivnings- eller andre 
tjenester for den revisjonspliktige dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om 
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revisors uavhengighet og objektivitet.”  Foretaksmøtet forutsetter at Helse Øst RHF 
legger til grunn en restriktiv tolkning av bestemmelsen. 

 
Helse Øst RHF har ikke benyttet revisor til oppgaver ut over inngått kontrakt. Revisor er kun 
benyttet til rådgivning knyttet til regnskapsrelaterte områder. 
 
Organisatorisk videreutvikling 
 

 Klargjøre innholdet i "sørge for"-ansvaret  
Dette innebærer gjennomføring av systematiske prosesser for å identifisere 
tjenestebehov i regionen samt hvordan dette forholder seg til pasientrettigheter og øvrige 
overordnede rammer for prioriteringer. 

 
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.  
 
På regionalt nivå gjøres vurderinger av kapasitet og prioritering bl.a. på bakgrunn av Årlig 
melding fra helseforetakene og den fortløpende rapportering av aktivitets- og ventelistedata, 
rett til nødvendig helsehjelp og de etablerte kvalitetsindikatorer. Det vises også til 
sammenstilling og vurdering i forhold til prioriterte områder i kapittel 2 samt avsnittene om 
Oppfyllelse av ”sørge for”-ansvaret.  
 
Som et ledd i å klargjøre og konkretisere ”sørge for”-ansvaret har en arbeidegruppe på 
oppdrag fra de regionale fagdirektørene utarbeidet rapporten Sørge for”-ansvaret et innspill 
til klargjøring av begrep, oppgaver og metoder (6. Juni 2005).  
 
”Sørge for”-ansvaret defineres som det ansvar de regionale helseforetakene har for å sikre 
befolkningen i de respektive regioner tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenester, og for at 
de øvrige oppgaver helseforetakene er tillagt gjennom lov om helseforetak og lov om 
spesialisthelsetjenesten blir løst på tilfredsstillende måte. Arbeidsgruppen mener ”sørge for”-
ansvaret også omfatter forvaltningsansvar og et sett av planleggingsaktiviteter og virkemidler 
(eierstyringsaktiviteter), som klargjør behovene og understøtter gjennomføringen av 
primæraktivitetene. Utvalget anbefaler videre at utviklingen bør dreies fra økende 
detaljstyring og over mot overordnede indikatorer, som sikrer at Helse- og 
omsorgsdepartementet kan følge med på at fundamentale helsepolitiske målsetninger blir 
oppfylt. 
 
Det lanseres et forslag til minste felles dokumentasjon av ”sørge for”-ansvaret, uttrykt ved 
følgende 4 dimensjoner: 
 

• Behov og behovsdekning 
• Tilgjengelighet og likeverdige tilbud 
• Prioritering, de sykeste må behandles først 
• Resultat – kvalitet og pasienttilfredshet 

 
Dette er konkretisert i rapporteringsformater som bør videreutvikles i et videre arbeid og om 
mulig inngå som en del av Samdata-rapporteringen, og som et element i årlig rapportering.  
 
De administrerende direktører i RHF-ene har behandlet rapporten og slutter seg til 
anbefalingene fra utvalget og fagdirektørene om at Det bør nedsettes et eget utvalg som får i 
oppdrag å videreutvikle og konkretisere forslaget til minste felles dokumentasjon av ”sørge 
for”-ansvaret. Utvalget bør primært sammensattes av meget erfarne klinikere, 
registerkompetente personer og personer med nært kjennskap til helsefaglig planlegging. 
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Innspillet fra RHF-ene bør også sees i sammenheng med at HOD avklarer de juridiske 
aspekter ved ”sørge for”-ansvaret. 
 

 Utvikle og følge opp overordnet strategi for forhold mellom bruken av egne eide 
helseforetak og bruken av private aktører. Dette kan gi større bevissthet rundt å gjøre 
bruk av tilbydere som best bidrar til å realisere helsepolitiske mål. 

 
Det er utarbeidet egen strategi i Helse Øst RHF overfor de private aktørene som er vedtatt i 
Helse Øst RHF sitt styre. Strategien klargjør retning, mål og metodikk for arbeidet som sikrer 
en profesjonell håndtering. Det vises til Årlig melding kap. 15.5. 
 

 Sørge for profesjonell gjennomføring både ovenfor egne eide helseforetak og private 
virksomheter. Basert på strategien for arbeidsdeling mellom egne helseforetak og private 
aktører må det gjennomføres god styring av egne helseforetak og god bruk av 
konkurranseteknikker i forhold til private tilbydere. 

 
Helse øst RHF har hatt egen enhet for å håndtere relasjoner i forhold til private 
tjenesteleverandører siden 1. juli 2003. Fra 1. september 2005 rapporterer enheten direkte til 
adm. direktør atskilt fra eierrollen. 
 
Begrenset adgang til styrerepresentasjon i egne HF for ansatte i RHF 
 

 Det har så langt vært åpning for at ansatte i regionale helseforetak kan lede og delta i 
styrer i underliggende helseforetak. Dette har til dels vært utbredt praksis. Departementet 
ser grunn til å justere kurs på dette området. Dette vil i første omgang gjøre seg 
gjeldende for ansatte hjemmehørende under "sørge for"-ansvaret i det regionale 
helseforetaket (ref. ovennevnte tiltak med økt organisatorisk og systemmessig klargjøring 
mellom de regionale helseforetakenes to roller). Disse bør tre ut av styrene på 
helseforetaksnivå i løpet av 2005. I 2005 vil departementet, i nært samarbeid med de 
regionale helseforetakene, foreta en evaluering for å vurdere styrerepresentasjon i 
styrene på helseforetaksnivå. 

 
Helse Øst RHF har søkt å klargjøre grensene mellom de ulike rollene ved at de ansatte i 
Helse Øst RHF som er interne styreledere i helseforetakene, har trådt ut av sine ”sørge-for” – 
funksjoner i administrasjonen. Det understrekes at ordningen med interne styreledere i 
helseforetakenes styrer er et viktig ledd i styringsmodellen i Helse Øst.  
 
Relasjon til private aktører 
 

 Private aktører er forutsatt å medvirke i realisering av helsepolitiske mål og den samlede 
spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakenes ivaretakelse av sine 
hovedoppgaver kan ha stor betydning for ulike private aktører. Departementet 
understreker viktigheten av at regionale helseforetak tilstreber ryddig og riktig håndtering 
og gode relasjoner til ulike private tjenestetilbydere. Særskilt oppmerksomhet må rettes 
mot gode samarbeidsløsninger og private aktørers behov for forutsigbarhet. Samtidig 
vektlegges at riktig prioritering skal være førende også for avtaler og samhandling med 
private aktører.  

 
De organisatoriske tiltakene som er beskrevet foran og som gjøres gjeldende i 2005 vil 
innebære en bedre praktisering av foretaksmodellen for private aktører. I tillegg vil 
departementet i 2005 vektlegge at Helse Øst RHF: 

− skal ivareta private virksomheters behov for forutsigbarhet og langsiktighet i egen 
planlegging,  

− inngår avtaler med private på regionalt nivå og flerårige rammeavtaler bør være 
norm,  
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− i økt grad lar private avtalepartnere ta del i plikter og oppgaver på utdannings- og 
til dels forskningsområdet,  

− vurderer etablering av fora/samarbeidsutvalg med egne private 
tjenesteleverandører  

− benytter samme kvalitetskrav for private avtalepartnere som for egne helseforetak 
på områder det er rasjonelt,  

− hensyntar særskilte forhold som gjør seg gjeldende for private virksomheter som 
drives på ikke-kommersielt grunnlag og søker å inkludere denne type 
samarbeidspartnere i strategiske prosesser. 

 
Det er etablert ulike arenaer for samarbeid gjennom oppfølgingsmøter, temamøter, 
samarbeidsutvalg, samt at Helse Øst RHF deltar aktivt på arenaer hvor de private aktørene 
har møteplasser. 
 
Helse Øst RHF arbeider stort sett med 3-års rammeavtaler og ettårige ytelsesavtaler. Alle 
avtaler inngås på RHF-nivå. Det benyttes samme kvalitetskrav og krav til intern kontroll for 
private aktører som for egne helseforetak. 
 
Deltakelse i regionovergripende tiltak 
 
Samordning og standardisering av IKT mellom de regionale helseforetakene  
 

 Helse Øst RHF skal i 2005 bidra aktivt for å bedre samordning og standardisering innen 
IKT på tvers av regionale helseforetak og i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet, 
herunder: 

− bidra til tiltak som sikrer økt trafikk i Norsk Helsenett AS 
− bidra til å etablere et felles programkontor for å ivareta oppfølging av 

nødvendig samordning og standardisering av programvare på IKT-området  
bidra til å gi mandat og støtte til koordinering på IKT-området slik at nødvendige 
utredninger og organisatoriske endringer kan gjennomføres. 

 
Helse Øst RHF bygger sine strategier for samhandling med primærhelsetjenesten, private 
tilbydere av tjenester og mellom enheter i spesialisthelsetjenesten på bruk av nettverk og 
meldingstjenester levert av Norsk Helsenett AS. Det har i 2005 vært en betydelig økning i 
volumet av meldinger gjennom Norsk Helsenett, med hovedvekt på elektronisk epikrise. 
 
Gjennom aktiv deltakelse i Nasjonal IKT har Helse Øst RHF bidratt til å realisere et felles 
programkontor for oppfølging av vedtatte tiltak i handlingsplanen knyttet til revidert ”IKT- 
strategi for de regionale helseforetakene”. Det er inngått avtale med 
PriceWaterhouseCoopers om etablering og drift av programkontoret, som ble operativt i 4. 
kvartal 2005. 
 
Helse Øst RHF har bidratt til mandat og organisering av et utredningsprosjekt som er under 
gjennomføring for å vurdere alternative målbilder og transformasjonsscenarier når det gjelder 
langsiktig organisering av IKT- funksjoner for spesialisthelsetjenesten i nasjonalt perspektiv. 
Utredningen, som utarbeides i samarbeid med McKinsey & Company, vil foreligge i løpet av 
1. kvartal 2006. 
 
Mulig etablering av landsdekkende stab-/støttefunksjoner 

 Departementet vil ta initiativ til å etablere et prosjekt for å identifisere aktuelle områder for 
mulig landsdekkende organisering av stab-/støttefunksjoner innen lønn, økonomi, 
innkjøp, logistikk, pasientadministrative systemer mv. Det forutsettes at Helse Øst RHF 
bidrar aktivt i dette arbeidet. 
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Helse Øst RHF er direkte og aktivt involvert i de etablerte stabs- og støttefunksjonene 
HINAS, Nasjonal IKT og Norsk Helsenett.  
 
Deltakelse i etablering av nasjonale ledelsesutviklingstiltak. 

 Helse Øst RHF skal videreføre deltakelse i Styringsgruppen for nasjonalt program for 
ledelsesutvikling i helseforetakene, omgjort til Styringsgruppen for nasjonale 
ledelsesutviklingstiltak. Deltakelsen skal være forankret i ledergruppen i det regionale 
helseforetaket. 

 
Styringsgruppen for nasjonale ledelsesutviklingstiltak, som Helse Øst er representert i, har 
etablert to tiltak: 

 
1) Nasjonale direktørsamlinger 
Samlingene skal fremme ledelsesutvikling hos deltakerne. Det fokuseres på dagsaktuelle og 
fremtidige problemstillinger med det formål å styrke og utvikle den ledelsesmessige 
håndteringen av slike saker. Deltaker er administrerende direktør og vedkommendes 
stedfortreder i helseforetakene og de regionale helseforetakene. Det gjennomføres årlig to 
samlinger over 2 dager. 
 
2) Det nasjonale topplederprogrammet  
Det nasjonale topplederprogrammet er satt i gang for å styrke bredden i 
rekrutteringsgrunnlaget til topplederposisjoner i spesialisthelsetjenesten. Programmets 
innhold er formet med tanke på å forberede den enkelte deltaker til å kunne ta på seg et slikt 
ansvar i fremtiden.  
 
Programmet varer fra og med uke 48 i 2005 til og med uke 4 i 2006. Det vil være en kort 
oppfølgingssamling i uke 13 i 2006. Et nytt program gjennomføres høsten 2006. Seks av de 
30 deltakerne kommer fra Helse Øst. 
 
Når det gjelder selve gjennomføringen, har Helse Øst bidratt med en av de fire 
prosessledere. I tillegg har det vært studiebesøk til og bidrag fra 2 av Helseforetakene i 
regionen.  
 
Helse Øst og Helse Midt samarbeider om gjennomføringen av de regionale 
lederutviklingsprogrammene i de to regionene. I tillegg er det etablert et samarbeid med 
Helse Sør og Den norske legeforeningen om et rekrutteringsprogram for kvinnelige leger til 
lederstillinger, som ble gjennomført første gang i 2005. 
 
Helse Øst deltar i forskningssamarbeidsforumene NSG og regionalt, og i det nasjonale 
prioriteringsarbeidet. Helse Øst leder det nasjonale strategiprosjektet innen psykisk 
helsevern. 
 
Utvikling av retningslinjer for styrearbeid i helseforetak  
 

 I forbindelse med videre arbeid med god eierstyring i helseforetak, vil departementet i 
2005 ta initiativ til utvikling av overordnede retningslinjer for styrearbeid i helseforetak. 
Herunder vil blant annet styremedlemmers uavhengighet og krav til habilitet bli fulgt opp. 
Arbeidet vil bli gjort i samråd med styrene i regionale helseforetak og som ledd i 
oppfølgingen av avholdt seminar med styrene i desember 2004. 

 
Det avventes eventuell oppfølging fra departementets side. 
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Likestillingsperspektiv i styresammensetning  
 

 Helse Øst RHF skal sikre styresammensetning i underliggende helseforetak som ivaretar 
kjønnsmessig balanse i samsvar med gjeldende krav om at hvert kjønn skal være 
representert med minst 40 prosent, ved utskiftning av medlemmer fra og med neste 
valgperiode. 

 
Styresammensetningen i helseforetaksstyrene fra 1. juli 2005 ivaretar kjønnsmessig balanse. 
Ingen helseforetak avviker fra kravet om minst 40% representasjon av hvert kjønn, og totalt 
ligger foretaksgruppen nær opp til en 50/50-fordeling.   
 
Nødnett – utbygging av felles digitalt radiosamband for nødetatene 
 

 Helse- og omsorgsdepartementet vil ta initiativ til at det etableres nødvendig prosess for 
det videre arbeid.   

 
Helse Øst RHF har i 2005 avgitt ressurser til det sentrale nødnettprosjektet, ledet av Justis- 
og politidepartementet, i forbindelse med kravspesifisering og tilbudsevaluering. Videre har 
Helse Øst RHF deltatt i en arbeidegruppe for utredning av behovet for en nasjonal 
driftsorganisasjon for nødnett i helsesektoren.  
 
Helse Øst RHF har gjennomført et forprosjekt i egen region for å kartlegge og planlegge 
nødvendige tiltak for å kunne implementere Fase 0 av nødnettet. Dette arbeidet har omfattet 
Østfold, Oslo og Akershus, og arbeidet gjøres i samarbeid med Helse Sør RHF, for også å 
dekke Søndre Buskerud.   
 
Helse Øst RHF har initiert, men ikke avklart med HOD, hvordan finansiering av den 
ressursinnsats og de investeringer som Helse Øst RHF må gjøre for å kunne implementere 
nødnettet i egen region skal gjøres. Det er også et stort behov for å få avklart og synkronisert 
mandat og finansiering med øvrige delprosjekter og etater involvert i nødnettprosjektet. 
Behovet for investeringer og ressurser er betydelig, og vil ikke kunne dekkes over 
eksisterende budsjetter. 
 
Helse Øst RHF forutsetter at mandat og finansiering vil bli avklart med HOD, og vil fortsette 
arbeidet med å forberede mottak av nødnettet i egen region i henhold til de tidsplaner som 
kommuniseres fra det sentrale nødnettprosjektet.  
 
Helse Øst RHF vil formalisere og fortsette samarbeide med Helse Sør RHF for å bidra til at 
Fase 0 av nødnettprosjektet kan gjennomføres i henhold til plan, og med nødvendig kvalitet 
for helsetjenestene i regionen. 
 
Samordning av hovedstadsområdet  
 

 Helse Øst RHF og Helse Sør 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 Øst RHF og Helse Sør RHF deltar aktivt i dette arbeidet.  
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Utfordringene og mulighetene for en bedre samordning i hovedstadsområdet er utredet i flere 
prosesser både i regi av fylkeskommunene (før 2002), av Helse Øst og Helse Sør og av 
Helse- og omsorgsdepartementet. Den siste prosessen er terminert i RNB for 2005 hvor det 
konkluderes med at en ikke vil foreta noen endringer av grenser eller organisatoriske forhold 
for øvrig.  
 
I den videre oppfølging av dette arbeidet har administrerende direktør Helse Øst RHF, i 
samarbeid med ledelsen i Helse Sør RHF, arbeidet med en samarbeidsavtale som har en 
tidshorisont som strekker seg over flere år. Det er enighet om hvilke aktuelle 
samarbeidsområder de to RHFene skal følge opp. De samarbeidsområdene som omtales i 
avtalen vil bli fulgt opp med konkrete handlingspunkter i en årlig handlingsplan som inngås 
mellom de to administrerende direktørene. 
 
Rammeavtalen mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF inneholder følgende 
hovedpunkter: 

 
1. Innledning og formål med rammeavtalen 
2. Overordnede prinsipper for samarbeidet 
3. Organisering av samarbeidet 
4. Nærmere om de konkrete områder for samarbeid 

4.1. Avtale om pasientvolum og oppgjørsordninger for gjestepasienter  
4.2. Oppgave- og funksjonsfordeling. 
4.3. Felles strategi for forskning og fagutvikling 
4.4. Avtale om samordning av helseberedskap i hovedstadsområdet 
4.5. Informasjonstjenesten for fritt sykehusvalg 
4.6. Drift og videreutvikling av Sykehusapotekene ANS 
4.7. Felles arbeidsgiverpolitikk 
4.8. Forholdet til private leverandører 
4.9. Økonomiområdet 
4.10. Samhandling innenfor støttetjenester 

5. Avtalens varighet 
 

Videre har en fremforhandlet en avtale for 2006 knyttet til pasientvolum og 
gjestepasientoppgjør mellom de to regionene. Avtalen representerer en videreføring av 
tilsvarende avtale for 2005. Prisen for de avtalte 1 000 normalfødslene fra Oslo ved 
Rikshospitalet er endret fra 60 % DRG-pris til 80 % DRG-pris i 2006. 
 
Kommunikasjon  
 

 Felles nasjonal kommunikasjonsstrategi skal utarbeides i nært samarbeid mellom 
informasjonsledere i regionale helseforetak og Helse- og omsorgsdepartementet. En 
arbeidsgruppe vil bli nedsatt og ledet av departementet primo 2005. Det forutsettes at 
regionale helseforetak deltar i arbeidsgruppen, at deltakelse skal være forankret på 
ledelsesnivå og at Helse Øst RHF bidrar aktivt i utarbeidelse og gjennomføring av felles 
nasjonal kommunikasjonsstrategi. 

 
Helse Øst RHF har bidratt i den grad departementet har ønsket. 
 
Oppfølging av statlige handlingsplaner mv. på særskilte områder: 
 

 "Grønn stat": Alle statlige virksomheter skal innføre miljøledelse som integrert del av sitt 
styringssystem innen 2005, herunder Helse Øst RHF. (Veiledning og erfaringsmateriale 
er samlet på: www.odin.dep.no/md/gronnstat/ ) 

 



 54

Helse Øst legger opp til at miljøledelse skal være en integrert del av det helhetlige 
kvalitetssystemet i helseforetakene. Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger, oppnådde i 2005 
ISO-sertifisering etter miljøstandarden ISO 14001 (om forurensing av luft, jord og vann), som 
del av det helhetlige kvalitetssystemet basert på ISO 9001. 
 

 ”Elektronisk handel”: I forbindelse med anskaffelsesprosesser i Helse Øst RHF henvises 
det til foreliggende elektroniske hjelpemidler, herunder Program for elektronisk handel i 
det offentlige, bl.a. Markedsplassen ehandel.no 

 
Helse Øst har som de første i helsesektoren tatt i bruk eHandel. Statsråd Morten Meyer i 
Moderniseringsdepartementet åpnet eHandel for Sykehuset Asker og Bærum HF den 
28.2.2005. Ullevål universitetssykehus HF har også tatt i bruk eHandel. Foretaksgruppen 
samarbeider om leverandøraktivering, struktur og tekniske løsninger. Gjennomføringen er 
etablert som egne prosjekter i hvert helseforetak og følges opp av INNHØST. Omsetningen 
over eHandel er per utgangen av 2005 ca kr 1 mill per uke. Fokuset på dette området i 2006 
vil være en fortsatt utrulling av løsningen i foretaksgruppen. 

 
Helse Øst gjennomførte som første offentlig virksomhet i Nord-Europa en elektronisk 
anbudsprosess, kjøp av IKT – utstyr og -tjenester. 
 

 ”Universell utforming av bygg”: Universell utforming skal legges til grunn for fysisk 
utforming og drift av sykehus og andre helseinstitusjoner, jf. Regjeringens handlingsplan 
for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne – Plan for universell 
utforming til viktige samfunnsområder. 

 
I prosjektet Nye Ahus er det arbeidet med universell utforming med bakgrunn i følgende 
publikasjoner: 

• ”Tilgjengelige bygg og uteområder” (Norges Handicapforbund 2003)  
• ”H03 2004 Bygg for alle Universell Utforming” (Statens Bygningstekniske Etat / 

Husbanken)  
 

Dette hensyntas også i øvrige nye prosjekter i Helse Øst. 
 

 Parkeringsplasser for funksjonshemmede: Departementet vil framheve viktigheten av å 
sikre tilgjengelighet til parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved sykehus. 

 
Dette er tatt til etterretning og hensyntas. 
 
Økonomiske krav og rammebetingelser (Sak 5) 
 

 I årlig melding, jf. helseforetaksloven § 34 og vedtektene § 15, skal det rapporteres på 
oppfølgingen av kravene som er stilt i dette foretaksmøtet. Det vises til omtale om 
rapportering under de enkelte punktene under sak 5 i protokollen, samt vedlegg til 
protokollen for de rapporteringspunkter, frekvenser og skjemaer som gjelder. Det 
regionale helseforetaket har ansvar for å melde fra til eier om vesentlige avvik i forhold til 
planlagt måloppnåelse 

 
Helse Øst har i 2005 ikke hatt vesentlige avvik å melde i forhold til planlagt måloppnåelse. 
 
Omstillingsutfordring/balansekrav 
  

 I tråd med Stortingets forutsetninger legger Helse- og omsorgsdepartementet til grunn at 
Helse Øst RHF håndterer sin omstillingsutfordring slik at økonomisk balanse oppnås i 
2005. Det legges til grunn at nødvendige omstillingstiltak må vurderes og håndteres i 
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henhold til gjeldende rammer for helseforetak. Det skal rapporteres til eier på den 
økonomiske utviklingen i helseforetaksgruppen hvert tertial.  

 Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Øst RHF innretter sin ISF-baserte aktivitet i 2005 
slik at målet om økonomisk balanse kan nås. 

 
Helse Øst RHF har rapportert iht eiers krav. For regnskapsåret 2005 har Helse Øst tilnærmet 
balanse i prognose og budsjett. 
 
Helse Øst RHF har ved årsavslutningen for 2005 lagt Stortingets balansekrav til grunn. 
Underskudd som skyldes økte avskrivningskostnader som følge av at de regnskapsførte 
verdiene i balansen er høyere enn det departementet hadde forutsatt, er ført mot et 
strukturfond som del av egenkapitalen. Den delen av underskuddet som er generert fordi det 
er benyttet kortere levetider enn det som var lagt til grunn i forutsetningene gitt av 
departementet, er regnskapsført som øvrig underskudd. Disse to forhold er korrigert i 
forbindelse med styringsmål/balansekrav i henhold til retningslinjer satt av eier. 
 
Kapitalfundamentet til Helse Øst RHF  
 

 I St.prp. nr. 1 (2004-2005) er det redegjort for at departementet tar sikte på å fremme et 
endringsforslag til helseforetaksloven for Stortinget, som gir hjemmel til å fastsette 
forskrift om regnskapsføring av anleggsmidler overtatt av regionale helseforetak og 
helseforetak ved etableringen av sykehusreformen 1. januar 2002. Forskriften skal gjelde 
fra og med regnskapsavleggelsen for 2004, og departementet legger til grunn at Helse 
Øst RHF legger den foreslåtte forskriften til grunn ved avleggelsen av regnskapet for 
2004. 

 
Utgår, jfr. endring i foretaksmøte i juni 2005. 
 
Investeringer  
 

 Departementets brev til de regionale helseforetakene av 31. desember 2002 beskriver 
hvilke systemmessige rammebetingelser som gjelder for beslutning om og gjennomføring 
av investeringsprosjekter i regionale helseforetak. Gjennom brev av 12. februar 2004 er 
det gitt supplerende krav knyttet til styring og kvalitetssikring av investeringsprosjekter. 
Styringssystemet for store investeringer bygger på en kombinasjon av fullmakter til 
helseforetakene og en overordnet styring for å sikre at investeringer skjer i samsvar med 
overordnede prioriteringer og ressursrammer. For 2005 presiseres det at styringssystem 
og krav som er beskrevet i nevnte dokumenter gjelder. 

 
Helse Øst RHF har i sin gjennomføring av investeringsprosjekter fulgt kravene som ligger i 
brev av 12.02. 2004 og innført idé- og konseptfase samt forprosjektering av alle større 
investeringsprosjekter. 
 
Låneopptak og driftskreditter  
 

 Departementet tildeler Helse Øst RHF 800 mill. kroner av denne bevilgningen. Det vil det 
enkelte år ikke være samsvar mellom investeringsnivå og inntekter for å dekke 
avskrivninger i alle helseforetak i Helse Øst RHF. Departementet legger til grunn at 
denne ledige likviditeten brukes til (del)finansiering av andre prioriterte 
investeringsprosjekter. Slik omfordeling av likviditet er ikke å definere som lån etter 
helseforetaksloven § 33. 

 
Samlet ramme for driftskreditter i 2005 er satt til 5,5 mrd. kroner. Det er departementet 
som godkjenner driftskredittrammen for det enkelte regionale helseforetak. Helse Øst 
RHF har en godkjent driftskredittramme på inntil 712 mill. kroner. Dersom Helse Øst RHF 
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har behov for å øke driftskredittrammen utover dette nivået må det søkes departementet 
om dette. 

 
Helse Øst RHF har heller ikke i 2005 trukket på tildelt driftskredittramme.  
 
Tilskudd til store investeringsprosjekter – Nye Ahus 
 

 For 2005 tildeles 344 mill. kroner som investeringstilskudd til Nye Ahus. I henhold til det 
system som er lagt til grunn for beslutning om og gjennomføring av 
investeringsprosjekter, er Helse Øst RHF ansvarlig for styring og oppfølging av prosjektet 
innenfor premisser som følger av Stortingets vedtak. Helse Øst RHF bes gi 
tilbakemelding om prosjektets framdrift og kostnadsutvikling hvert tertial i 2005. 
Prosjektet skal også omtales i årlig melding. 

 
Helse Øst RHF har rapportert framdrift og kostnadsutvikling iht krav fra eier. For øvrig er 
prosjektet omtale i kap. 12.3 i Årlig melding.  
 
Lønnsutviklingen i helseforetakene  
 
Det er et ledelsesansvar å ha spesielt fokus på lønnsutviklingen i spesialisthelsetjenesten, og 
å opparbeide en god kompetanse og organisering inn mot forhandlinger. 
 
Det er tidligere registrert at enkelte grupper fikk en klart bedre lønnsutvikling i 2003 enn det 
som var vanlig. Det er senere gjennomført tiltak som normaliserer situasjonen. Samlet 
lønnsutvikling i helseforetakene – og personalgruppene - siden reformen 2002 frem til 2005 
ligger nå innenfor de tilsvarende lønnsrammer for andre tariffområder, inklusiv de offentlige 
tariffoppgjørene. Videre er det gjort systemforbedringer som kvalitetssikrer 
lønnsrapporteringene. 
 
I foretaksgruppen er det økende aktiviteter med hensyn til generell lederutvikling på de 
forskjellige ledelsesnivå. I samarbeid med NAVO er det etablert prosjekt ”Rullende steiner 
samler ikke mose”. Dette inkluderer en egen metodikk i lederutviklingen som øker 
kompetansen og handlingsevnen i arbeidsgiverfunksjonene – med utgangspunkt i 
effektuering og utvikling av tariffavtalene.  
 
Krav til enhetlig regnskapsføring  

 Departementet vil i 2005 intensivere det allerede påbegynte arbeidet med å utarbeide 
felles retningslinjer for regnskapsføring i de regionale helseforetakene, herunder enhetlig 
framstilling av årsregnskapene for 2005, og ber Helse Øst RHF bidra til dette gjennom 
deltakelse i samarbeidsgrupper for økonomidirektører og regnskapsledere. 

 
Helse Øst RHF har bidratt aktivt i arbeidet med å utarbeide felleretningslinjer for 
regnskapsføring på nasjonalt nivå. 
 
Helse Øst RHF vil i den anledning gi honnør til Helse- og omsorgsdepartementet for 
initiativet til dette. 
 
Utvikling av nasjonal styringsinformasjon i spesialisthelsetjenesten  

 Det forventes at Helse Øst RHF deltar aktivt i pågående og planlagt nasjonalt arbeid med 
utvikling av styringsinformasjon for spesialisthelsetjenesten. Videre at det etableres 
rutiner. 

 
Det vises her til arbeidet med standard kodeverk og ulike standardiseringsprosjekter som 
Helse Øst RHF er aktive i. 
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Innføring av kompensasjonsordning for merverdiavgift fra 2006 
 

 For å hindre konkurransevridning i forhold til private leverandører av varer og tjenester til 
regionale helseforetak og helseforetak, tas det sikte på å innføre en 
kompensasjonsordning for merverdiavgift fra 1. januar 2006. Departementet ber Helse 
Øst RHF legge dette til grunn i den grad det i 2005 planlegges organisatoriske endringer 
som vil påvirke private leverandører av merverdibelagte varer eller tjenester. 

 
Med henvisning til St.prp. 1 (2005-2006) utgår dette punktet, da kompensasjonsordningen for 
merverdiavgift er utsatt. 
 
Endring i vedtektene (Sak 6) 
 

 Helse- og omsorgsdepartementet ga detaljert orientering om endringer i vedtektenes § 7 
Eiermøter i Helse Øst RHF, § 12 Låneopptak, § 14 Medvirkning fra pasienter og 
pårørende og § 15 Melding til departementet. 

 
Dette er tatt til etterretning. 
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9 Styrets arbeid i 2005  
 

9.1 Styresaker 

Styret for Helse Øst behandlet i 2005 til sammen 129 saker. I styremøtene er det videre gitt 
omfattende driftsorienteringer og behandlet et stort antall temasaker.  
 
I tillegg til økonomi og aktivitetsoppfølging, budsjett mv. er det behandlet en rekke sentrale 
spørsmål knyttet til virksomhetsstyring; oppfølging av myndighetskrav, organisasjons- og 
personalspørsmål, evaluering av egen virksomhet, LIS, internrevisjon, byggesaker, IKT mv. 
og innholdsstyring; forskningsstrategi, saker vedrørende psykisk helsevern og andre 
prioriterte områder, funksjons- og oppgavefordeling, samhandling, fagrevisjoner, beredskap 
og smittevern, langsiktig utviklingsstrategi (Helse Øst 2025) mv. 

9.2 Evaluering av egen virksomhet 

I februar 2005 ble styre for Helse Øst RHF forelagt rapport med evaluering av effekter av 
gjennomført funksjons- og oppgavedeling i Helse Øst. Rapporten er utarbeidet av 
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). 
 
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 
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.  

9.3 Helseforetaksmodellens funksjonalitet 
En har for øvrig merket seg hovedkonklusjonen i evalueringen av helseforetaksmodellens 
funksjonalitet som er utført av konsulentfirmaene AGENDA og MUUSMANN, på oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
I rapporten ”Belysning av helseforetaksmodellens funksjonalitet – en evaluering av utvalgte 
sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer”, 
fremgår det at helseforetaksmodellen som ble innført i forbindelse med sykehusreformen 
utgjør et velegnet fundament for styring og utvikling av spesialisthelsetjenesten også i årene 
som kommer.  
 
Helse Øst RHF slutter seg til konklusjonene i evalueringen om at  

- helseforetaksmodellen bør bestå og videreutvikles bl.a. ved en utvidelse av lokal- og 
regionalpolitisk innflytelse,   

- utviklingen av nasjonale helseplaner kan legge grunnlag for en større grad av 
strategisk involvering av Stortinget,  

- samspillet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten må forbedres 
vesentlig og at  

- Sosial- og helsedirektoratet har enkelte oppgaver, bl.a. innen IKT, prioritering og 
kvalitet, som de regionale helseforetak i høy grad kan overta ansvaret for.  
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DEL III – STYRETS PLANDOKUMENT 

 

10 Innledning 
 
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. Følgende oppstilling viser i korte trekk 
hovedfokus gjennom de fire årene som er gått og for inneværende år: 
 
 Hovedfokus og 

hoved-
aktiviteter 

Strategiske dokumenter og aktiviteter Styring 

2002 Struktur 
Balansekrav 

• Etablering av visjon og suksesskriterier, 
• 4 fagprosjekter, 3 geografiske strukturprosjekter  
• IKT-strategi 
• Innkjøpsstrategi.  
• Gjennomføring av alle omstillingsaktiviteter parallelt 

med god drift. 

Driftsavtaler 
Kvalitets- og 
aktivitetsrapport 
Ny helseforetaks-
struktur 

2003 Funksjons- og 
oppgave-fordeling 

• 23 ulike prosjekter  
• Strategisk fokus 
• Kvalitetsstrategi 
• Kommunikasjonsplattform 
• Samlet plan for større byggeprosjekter 
• Etablering av bestillerenhet 
• Pasienttransport 
• Behandlingshjelpemidler  
• Opptreningsinstitusjoner 

Driftsavtaler 
Kvalitets- og 
aktivitetsrapport 

2004 Prioritering 
Samhandling 

• Revidert IKT-strategi 
• Strategi – private aktører 
• Kvalitetsstrategi 
• Samhandlingsvedtak og avtaler 
• Omorganisering av fødselsomsorgen 
• Etablering av nye opptaksområder 
• Endring i Lov om 

pasientrettigheter 
• Opptrenings-institusjoner 
• Tilbud til rusmiddelmisbrukere 

Driftsavtaler 
Kvalitets- og 
aktivitetsrapport 

2005 God virksomhets- 
styring 
Åpenhets-kultur 

• Organisering av internrevisjon 
• Klargjøring av roller eier/bestiller 
• Evaluering av styringsmodellen 
• Prioritering  
• Laboratorietjenester  
• Opptrenings-institusjoner. 

Driftsavtaler 
Foretaksmøter 
Kvalitets- og 
aktivitetsrapporter 
LIS 
Internrevisjon 

2006 Bedre mål-
oppnåelse på 
prioriterte områder. 
Utvikling av 
langsiktig strategi 

• Videreutvikling av målbilde for 2025. 
• Utarbeidelse av strategisk plan for perioden 2007-

2010. 
• Handlingsplan for 2007. 
• Videreutvikling av etablerte nettverk. 
• Samhandling 
• Investeringsplan Helse Øst 
• HR-strategi 

Vurdering av 
virkemiddel-bruk. 
Dialog, 
samhandling, 
åpenhet 
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11 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 2006,  
• I foretaksmøter, med særlig vekt på foretaksmøtet i januar 2006 hvor eier klargjør det 

overordnede styringsbudskap og prestasjonskrav for 2006 samt krav og 
rammebetingelser knyttet til organisering og økonomi 

• Bestillerdokument for 2006 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.  
 
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 -2008. 
Det er likevel behov for å planlegge utviklingen i et vesentlig mer langsiktig perspektiv. Bl.a. 
med bakgrunn i dette har Helse Øst RHF iverksatt et langsiktig strategiarbeid, Helse Øst 
2025. 
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12 Langsiktige utviklingstrender og rammebetingelser 
 
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. 

12.1 Befolkningsutvikling og fremtidig behov for behandlingskapasitet  
Utviklingen i etterspørsel etter helsetjenester på lengre sikt vil være en funksjon av 
befolkningsutvikling, nye metoder i behandling og diagnostikk og endret henvisningspraksis 
og forbruksmønster.  

12.1.1 Befolkningsutvikling 

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 2005 totalt 1 653 868, hvor av 371 452 (22,5 %) er under 18 år. 
Befolkningen vil øke mest i Oslo og Akershus, mens det i innlandskommuner kan påregnes 
en befolkningsreduksjon. 
 
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. Denne utviklingen forsterkes ytterligere mot 2050.   
 

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 

 
Tabellen 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.  
 
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 ventes en økning 
på 0,4 prosent fra 2003 til 2010, og 26,2 prosent fra 2003 til 2020. Frem mot 2020 vil altså 
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Helse Øst oppleve en betydelig økning i den eldre delen av befolkningen, noe som blant 
annet har 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 
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 de over 
80 år. I tillegg kommer den vekst i eldrebefolkningen som følger av økende levealder. 
 
SSB`s fremskrivning er regionalisert frem til 2020. Etter 2020 finnes foreløpig bare 
fremskrivninger på landsbasis. Det vises til figurene nedenfor som viser forventet 
befolkningsutvikling og utviklingen i aldersgruppen over 67 år frem mot 2050: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den forventede vekst i eldrebefolkningen er av stor betydning for langsiktig utvikling, 
planlegging og organisering innen helsetjenesten. Utviklingen vil også ha betydning for 
fremtidig finansiering av infrastruktur og hvordan helsetilbudet skal betales. Dette er likevel 
spørsmål som avgjøres mer i samtiden og med utgangspunkt i konjungturforhold og 
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samfunnsøkonomisk situasjon. De beslutninger som dette påvirker direkte i dag er 
beslutningene om sykehusstruktur og utbyggingsbehov. 

12.1.2 Kapasitetsanalyse  

Dersom befolkningen bruker sykehus i samme omfang i 2020 som i 2003, og 
behandlingspraksis og arealutnyttelsen ikke endres, blir det behov for 129 flere senger for 
befolkningen i Østfold, 536 for Oslo/Akershus og 126 for Hedmark/Oppland.  
Helse Øst har siden etableringen basert sine vurderinger av den samlede 
behandlingskapasiteten innenfor den somatiske spesialisthelsetjenesten i regionen på 
analyser som omfatter gjennomgang av følgende. 
 

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

- Det er beregnet et kapasitetsbehov i 2010 og 2020 basert på dagens behandlingsrater 
og fremskrivningen av befolkningsutviklingen (SSB middelalternativ). 

- 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 (scenario) i 
behandlingspraksis innen gitte pasientgrupper. Forskjellige alternativer for mulig 
måloppnåelse gir forskjellige alternativer for kapasitetsbehovet.  

 
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.  

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

 
Analysene viser et forsterket press på tjenestetilbudet og et økt kapasitetsbehov: 

 
• Behovet for sykehustjenester vil øke i årene som kommer. Veksten forventes å bli større 

enn den som følger av endringer i befolkningens størrelse og sammensetning. 
• Helseregionens samlede behov for sykehussenger vil bli omtrent som i dag frem til 2020.  
• En forutsetning for en slik utvikling er at dagbehandling og poliklinisk virksomhet utvides 

betydelig, og at det etableres observasjonssenger og pasient- og sykehotellfunksjoner. 
• Å planlegge når behovet for sykehussenger antas å være nesten uendret, krever også 

bevisst satsing på behandling på riktig nivå og optimalisering av pasientforløpet, herunder 
et aktivt samarbeid med den primære helse- og sosialtjenesten. 

 
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 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.   
 
For å nå de målene som implisitt ligger i scenariene om endret behandlingspraksis og 
uendret sengebehov må det etableres mål og strategier for utviklingen i 
helseforetaksgruppen og det enkelte helseforetak. Å legge til rette for uendret sengebehov vil 
kreve å: 
 

- Tilstrebe planlegging på basis av behov og ikke forbruk 
- Klargjøre kapasitets-, ressurs- og personellbehov i et langsiktig perspektiv.  
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- Avklare konsekvenser for kompetansekrav og utdanningsbehov.  
- Aktivt søke løsninger i samarbeid med Helse Sør. 
- 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. 
- Klargjøre mulighetene for effektivisering, tilrettelegging for endret drift, ny teknologi, 

rammer for arealbruk og arealforvaltning. 
- Påvirke 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. 

12.1.3 Videreutvikling av kapasitetsanalysene 

Tjenestetilbudet varierer mellom helseforetakene i den enkelte region og mellom regionene. 
Det er variasjoner i klinisk praksis, kvalitet og prioritering og det er ulikheter knyttet til hvilke 
typer medikamentell behandling som gis.  
 
Med bakgrunn i bestillerdokumentet for 2006og protokoll fra foretaksmøte i januar 2006 vil 
Helse Øst samarbeide med øvrige regionale helseforetak om å utarbeide en samlet 
kapasitetsanalyse for spesialisthelsetjenesten, og foreslå oppfølgingsstrategi og iverksette 
tiltak i forbindelse med denne. 
 
Innad i Helse Øst ser en store variasjoner i eksisterende bruk av behandlingsfasiliteter. 
Kapasiteten på stuer for dagkirurgi varierer med over 400 %, for øvrige stuer med 250 %. 
Beregningene som er gjort viser at det er betydelig rom for omfordeling av funksjoner og 
arealer basert på endringer i åpningstider, pasientforløp og endret funksjonsfordeling.  
 
Det synes også å være rom for betydelig kapasitetsutvidelse ved å øke utnyttelsesgraden av 
operasjonsrom og poliklinikker og systematisk arbeide for å få ned liggetiden. Det er kun Nye 
Ahus som benytter stramme kapasitetsforutsetninger i sine planer, men også her er den 
gjennomsnittlige liggetiden planlagt med 4,7 dager. Det som først og fremst slår ut i 
kapasitetsberegningene er liggetider for døgnbehandling og åpningstider for poliklinikker, 
behandlingsavdelinger og dagplasser. En reduksjon fra 5 dager til 4 dager tisvarer 20 % 
kapasitetsøkning. Videre vil for eksempel økte åpningstider fra 6 til 10 effektive timer og fra 
230 til 240 dager per år, øke den teoretiske kapasiteten i poliklinikker med ca 70 %.  
Kapasiteten for dagbehandling vil kunne dobles, da en kan regne 2 pasienter per dagplass.  
 
I det videre arbeid med Helse Øst 2025 vil en foreta en nærmere utredning av disse 
spørsmålene. Basert på erfaringer fra sykehusprosjekter i Norge og utlandet, generell 
kunnskap om sykehusvesenet og innsamlede data om sykehusene i Helse Øst og i 
hovedstadsområdet, vil en utvikle scenarier og foreta beregninger om fremtidig behov og 
løsningsmodeller frem mot 2025. 

12.2 Økonomiske rammeforutsetninger 
Helse Øst RHF ønsker å kommentere enkelte forhold knyttet til de økonomiske 
rammebetingelser. Dette gjelder følgende: 

12.2.1 Åpningsbalanse og avskrivninger - konsekvensvurdering 

Helse Øst RHF viser til St.prp. 1 (2005-2006), hvor regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 
2006 vil fremme forslag til hvordan helseforetakene skal måles resultatmessig fra og med 
2007. 
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Avvik mellom årlige avskrivninger og mottatte avskrivningstilskudd øker årlig. Årsaken til 
dette er: 
 
• Avskrivninger knyttet til investeringer gjennomført ut fra generelle lånerammer 
• Økning pga. anskaffelse til fullkost 
• Økt andel utstyr 
• Økte avskrivninger pga. aktivering av tidligere vedtatte prosjekter 
 
Disse endringene genererer økt krav til effektivisering i foretakene for å oppfylle 
balansekravet. Ovennevnte figur illustrerer prinsipielt utviklingen i avskrivninger med dertil 
tilhørende effektiviseringskrav de kommende år. 
 
Etter Helse Øst sin vurdering vil det være meget utfordrende 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 slik det er forventet fra eiers side. 

12.2.2 Kapitalrasjonalisering 

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 fortsatt kreve store 
investeringer i flere år frem i tid, i tillegg til at helseforetakene i Helse Øst også har et 
betydelig vedlikeholdsetterslep, beregnet til om lag 4 mrd. kroner.  
 
Byggingen av Nye Ahus og Kreft- og isolatsenteret på Ullevål universitetssykehus HF vil øke 
de fremtidige anleggsverdiene med om lag 70 % i forhold til verdsettelsen per 01.01.2002. 
Det er derfor lite sannsynlig at Helse Øst vil ha mulighet til å redusere sine anleggsverdier 
vesentlig de nærmeste 10 årene. Når det gjelder andre forhold som salg av bygg, 
sammenslåing av enheter og nedbygging av enheter vises det til pkt. 11.5 Bygningskapital – 
status og utfordringer. 
 
Helse Øst RHF legger til grunn at tilskudd og lånerammer til Nye Ahus bevilges separat. I 
tillegg til tilskudd vil Helse Øst i løpet av 2006 ha et lånebehov på 1,061 mrd. kroner for dette 
prosjektet. For perioden fra 2007 til og med 2010 vil lånebehovet være i størrelsesorden 
2,231 mrd. kroner. I første halvår 2006 vil det bli gjennomført en analyse for å gjennomgå de 
forventede effekter som investeringen vil ha på driftsøkonomien for helseforetaket og hvilken 

Prinsippskisse: 
Avskrivninger - Effektiviseringskrav
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påvirkning dette vil ha på den framtidige driftsfinansieringen av det regionale helseforetaket 
samlet sett. 

12.2.3 Pensjoner 

Stabile rammebetingelser over tid er viktig både for helseforetakene og departementet når 
det gjelder pensjon. Eksterne fagmiljøer har vært engasjert for å gjøre beregninger knyttet til 
vurdering av parametrene som benyttes i beregning av pensjonskostnader. 
 
Analysene som er utført viser at de nødvendige parameterendringene i forhold til dagens 
økonomiske bilde vil øke de årlige pensjonskostnadene med 312 mill kroner for Helse Øst i 
2006. I tillegg til ovennevnte vil endringer i bl.a. uttakstilbøyelighet, alderssammensetning, 
avtalefestet pensjon (AFP) og uføre, medføre at den totale økningen i pensjonskostnaden fra 
2005 vil bli om lag 400 mill. kroner. 

12.2.4 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. Ved høyere aktivitetsnivå enn det som er fullfinansiert, 
vil dette generere ytterligere effektiviseringskrav når ISF-satsen settes ned. 
 
Omleggingen av finansieringsordingen for laboratorie- og røntgenvirksomhet (gjennomført fra 
2005) og poliklinisk virksomhet (gjennomført fra 2004) har medført 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 variabel andel inntekter er særlig bekymringsfullt spesielt når en stor 
andel av denne aktiviteten rekvireres av primærhelsetjenesten.  

12.2.5 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. Ut fra dagens situasjon vil ikke Helse Øst ha disponible lånerammer 
til nye investeringer før tidligst i 2008/2009. Gjennomføringen av flere prioriterte prosjekter er 
derfor utsatt. 
 
Helse Øst RHF legger til grunn at tilskudd og lånerammer til Nye Ahus bevilges separat. I 
tillegg til tilskudd vil Helse Øst i løpet av 2006 ha et lånebehov på 1,061 mrd. kroner for dette 
prosjektet. For perioden fra 2007 til og med 2010 vil lånebehovet være i størrelsesorden 
2,231 mrd. kroner.  
 

12.3 Bygningskapital – status og utfordringer 

12.3.1 Status bygging. 

Nye Ahus er ved utgangen av 2005 ca. 25 % ferdig, og er planlagt tatt i bruk i oktober 2008. 
Kreft- og isolatsenteret ved Ullevål universitetssykehus nærmer seg ferdigstillelse, og vil ha 
full drift fra 1. januar 2007. Nye Nordfløy ved Sykehuset Asker og Bærum vil også bli 
ferdigstilt og tatt i bruk i samme periode. 
 
Dette er utbygginger som var planlagt før helsereformen trådte i kraft i 2002. Alle prosjektene 
har imidlertid gjennomgått en arealeffektivisering i forhold til opprinnelig program, i 
særdeleshet gjelder dette Nye Ahus som ble redusert med ca. 30 000 m2 i forhold til 
opprinnelig program. 
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Utbyggingene har en kostnadsramme på ca 8,5 milliarder kroner. Etter helsereformen bærer 
helseforetakene selv kapitalkostnadene, slik at helseforetakene får årlige 
avskrivningskostnader i forhold til investeringene.  I tillegg må helseforetakene betale renter 
og avdrag på investeringene, som er lånefinansiert.  

12.3.2 Arealeffektivisering og kostnadseffektivisering. 

Det er tidligere gjennom prosjektet Samlet plan i Helse Øst gjort en samlet vurdering av hvor 
det må iverksettes bygningsmessige tiltak for å ha en bygningsmessig kapasitet og standard 
som møter fremtidens behov i Helse Øst. Samlet plan viste også at den økonomiske 
bæreevnen til Helse Øst blir kraftig utfordret med ibruktakelsen av de nye store 
byggeprosjektene, og at det ut fra dagens finansieringsform i størst mulig grad må søkes 
etter arealeffektivisering og alternativ arealutnyttelse enn større nybygginger. 
 
I 2005 har Helse Øst gjennomført to store utredningsprosjekter med hovedinnhold 
arealeffektivisering. Det ene prosjektet har gjennomgått mulighetene for arealeffektivisering 
gjennom avhending, det andre prosjektet har sett på organisering og drift av 
eiendomsmassen. 
 
Formålet ved avhendingsprosjektet var å kartlegge om det er mulig for Helse Øst å redusere 
arealer over tid, slik at kapitalbindingen i bygg samsvarer med det avskrivningstilskuddet 
som nå gis (2/3 av kapitalen i åpningsbalansen). Ved reduksjon av arealer vil en også 
redusere driftskostnadene, gitt at en opprettholder samme aktivitet i de reduserte arealene. 
Prosjektet har registrert at det er betydelig arealer og bygg som burde vært avhendet fordi de 
er ukurante og ikke støtter opp om en effektiv kjernevirksomhet. Som det tidligere er 
registrert, er det også i dette prosjektet i kartlagt et betydelig behov for vedlikehold på grunn 
av et stort etterslep. Det er videre påavist at salgsinntektene ved avhending er mindre enn 
bokført verdi av eiendommene, slik at salgene påvirker det økonomiske resultatet negativt. 
Dette bør imidlertid ikke være til hinder for å effektivisere bygningsmassen. 
 
Det andre prosjektet, som tar for seg arealeffektivisering i en kontinuerlig forbedringsprosess, 
peker på at det er gevinster å hente ved å samordne eiendomsdriften i Helse Øst. Det må 
tydeliggjøres hvem som skal forvalte eiendommene, og skille mellom de tre hovedrollene 
eier, forvalter og bruker. Gjennom tydeliggjøring av hva arealer koster å eie og drifte, og et 
rettferdig fordelingsprinsipp av kostnadene, vil det oppstå betydelige drivkrefter som kan 
bidra til en effektivisering både av kjernevirksomhet og eiendomsdrift. 
Helse Øst vil arbeide videre med en effektiv organisering av sine eiendommer. 

12.3.3 Nye prosjekter. 

Det er nedfelt i Helse Øst sine styringsprinsipper at planlegging av alle nye prosjekter skal 
gjennomføres etter en fastsatt rutine for tidligfase, med et klart skille mellom idefase, 
konseptfase og planfase. Et prosjekt skal alltid vurderes om det er ”liv laga” før neste fase 
startes opp. Slik skal det sikres at det ikke nedlegges store arbeidsmengder i urealistiske 
prosjekter, og at alle prosjekter støtter opp om en målsetting om mer effektiv 
pasientbehandling og kapasitetsutnyttelse. Det vil også være viktig at å sikre at en har en 
eiendomsmasse som sikrer at lovkrav og offentlige forskrifter er oppfylt. 
 
Det er gjennomført en idefase for et nytt sykehus i Østfold i 2005. Hovedbegrunnelsen for 
dette er at bygningsmassen ved Sykehuset Østfold HF både i Fredrikstad og på Veum er av 
en slik beskaffenhet at det må iverksettes betydelige tiltak for å kunne opprettholde 
sykehusdrift i lokalene etter 2010. Videre er det forutsatt at en skal søke å samle somatikk og 
psykiatri på samme område. Styret i Sykehuset Østfold HF har i styrevedtak 19. desember 
2005 anbefalt å videreføre idèfasen i en konseptfase i 2006. I denne sammenheng vurderes 
om det er mulig å finansiere nybygging, siden det i idefasen er påvist at dette er mest 
lønnsomt på lang sikt. 
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Det er også gjennomført en studie for framtidig driftsform ved Sykehuset Innlandet, prosjekt 
2020. Sykehuset Innlandet har sykehus lokalisert spredt i Hedmark og Oppland, noe som 
bidrar til en kostbar drift. Fram mot 2020 er derfor viktig at de bygningsmessige planene 
støtter opp om en mer rasjonell og medisinfaglig optimal drift. Uavhengig av organisering er 
det store bygningsmessige utfordringer ved Hamar Sykehus og Sanderud sykehus.  
 
Ved Ullevål Universitetssykehus foreligger det at arbeid om flere etappevise ombygginger  
og påbygginger fram mot 2020 for å møte bygningsmessige utfordringer i forhold til 
fremtidige kapasitetsbehov og effektiv pasientbehandling. Sentralt i arbeidene står en 
forbedring av den totale logistikken, som i dag delvis er til hinder for en effektiv og 
miljøvennlig drift. Dette gjelder også ved Aker Universitetssykehus. 
Ved begge helseforetakene utarbeides det nå planer i henhold til rutiner for nyinvesteringer i 
Helse Øst, som skal sette alle investeringsplaner inn i en total sammenheng, og følge 
malene for idefase og konseptfase. 
 
For idèfase og konseptfase settes det krav til å vurdere et såkalt null-alternativ, for om mulig 
å finne alternativer til nyinvestering. I denne vurderingen inngår også avhending av 
uhensiktsmessig bygningsmasse, slik at salgsinntekter fra disse kan bidra til å effektivisere 
gjenværende bygningsmasse. Ullevål Universitetssykehus arbeider med planer om salg av 
Dikemark sykehus, som et ledd i samlokaliseringen mellom somatikk og psykiatri, og for å 
finansiere egnede bygg for psykisk helsevern ved Ullevål Universitetssykehus. 
De store psykiatriske sykehusene er i seg selv en stor utfordring. De utgjør store arealer, og 
er delvis preget av dårlig vedlikehold og krever derfor store investeringer i fremtiden. 
I tillegg er de slik plassert at de hindrer en samlokalisering med somatikken. Byggene er 
heller ikke plassert eller bygd slik at de egner seg til å inngå i fremtidig DPS-struktur.  
Dette betyr at flere av disse sykehusene må vurderes som aktuelle avhendingsprosjekter, 
samtidig som det fremskaffes erstatningsarealer som kan støtte opp om fremtidige planer 
innen psykisk helsevern. De planene som er kommet lengst, er avhendingen av Dikemark og 
samlokaliseringen av psykiatri og somatikk ved Ullevål sykehus. Dette er også et prosjekt 
som kan bidra til finansieringen av eventuell bygging av erstatningsarealer. 

12.3.4 Helse Øst 2025 

Det arbeides også gjennom prosjektet Helse Øst 2025 med den fremtidige 
bygningsstrukturen i Helse Øst.  
 
Mest realistisk ansees det å planlegge fremtidige utvikling mot 2025 ut fra nåværende 
økonomiske rammebetingelser, også finansiering av nybygg, selv om dette gir sterke 
begrensninger i nytenking. I dette prosjektet sees på fremtidig kapasitetsbehov og 
behandlingsformer. Prosjektet har ikke konkludert men det anses som sannsynlig at 
liggetider og sengebehov vil gå ned, og derved kreve mindre areal, målt i m2. Dog kan 
utviklingen kreve andre typer arealer, slik at det arealene må skifter ut eller oppgraderes. 

12.4 Oppsummering 
Frem mot 2020 vil Helse Øst oppleve en betydelig økning i den eldre delen av befolkningen. 
For personer 70 år og eldre ventes en økning på 0,4 prosent fra 2003 til 2010, og 26,2 
prosent fra 2003 til 2020. Etter 2020 vil denne utviklingen fortsette frem mot 2050. Dette vil 
ha store konsekvenser for sykehustilbudet i regionen og helseforetakenes virksomhet. 
Langsiktige planer og utviklingsstrategier må ta hensyn til dette. 
 
Til tross for dette har en, bl.a. med utgangspunkt i utviklingen i liggetid og overgang til mer 
poliklinisk behandling og dagbehandling, vurdert at behovet for sykehussenger ikke vil øke. 
Viktige forutsetninger for at dette kan oppfylles er bedre samhandling internt og mellom 
behandlingsnivåene og en betydelig større kapasitet innen poliklinikk og dagbehandling.  
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Det kan også synes å være rom for betydelig en kapasitetsutvidelse ved å øke 
utnyttelsesgraden av operasjonsrom og poliklinikker og systematisk arbeide for å få ned 
liggetiden. I det videre arbeid med Helse Øst 2025 vil en foreta en nærmere utredning av 
disse spørsmålene. Videre vil Helse Øst i 2006 samarbeide med øvrige regionale 
helseforetak om å utarbeide en samlet kapasitetsanalyse for spesialisthelsetjenesten. 
 
På det økonomiske området ser en følgende trender og utfordringer: 

• Økte avskrivningskostnader knyttet til tidligere vedtatte investeringer og uavklarte 
forhold knyttet til evt. salg av sykehuseiendommer vil kunne påvirke evnen til å 
ivareta ”sørge for”-ansvaret. 

• Økte pensjonskostnader pga. paramenterendringer bør kompenseres særskilt for å få 
stabile rammebetingelser over tid. 

• Stadige endringer i fast/variabel finansiering gir økt risiko, usikkerhet og lite 
forutsigbarhet. 

 
Helse øst vil få betydelige utfordringer med å betjene kapitalkostnadene ved store 
prosjektene som etter hvert tas i bruk fra og med 2007. Størstedelen av de økte 
kapitalkostnadene må tas gjennom effektivisering av driften. 
 
På bakgrunn av dette, og de gjeldende finansieringsordningene for nyinvesteringer, har 
Helse Øst begrensede muligheter for nybygginger i de nærmeste årene.  Siden det ved den 
statlige overtagelsen av sykehusene var registrert store vedlikeholdsetterslep som krever 
betydelige investeringer, vil det av samme grunn være vanskelig å komme à jour med 
vedlikeholdsetterslepet. Det vil derfor være ønskelig med avhending av ukurante bygg, for 
derigjennom å redusere arealene og oppnå en mer effektiv drift. 
 
Flere av de potensielle avhendingsobjektene må erstattes med nybygg som mer effektivt 
støtter opp om kjernevirksomheten, men det totale arealet bør likevel reduseres. 
Dette er nå utredet gjennom en idèfase ved Sykehuset Østfold HF. Også ved Aker 
Universitetssykehus er slike utredninger i gang. Ved Ullevål universitetssykehus er det også 
iverksatt planer for ytterligere samlokalisering av psykiatri og somatikk, og derigjennom 
avhending av Dikemark og en helhetlig plan for utvikling av bygningsmassen for å ivareta 
behovet. 
 
Det ansees videre, blant annet på bakgrunn av fremtidsprosjektet 2025, som sannsynlig at 
det kan foregå en naturlig arealreduksjon blant annet på bakgrunn av at liggetider og 
sengebehov reduseres i fremtiden. Dette stiller imidlertid andre krav til arealer enn dagens 
arealstandard. 
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13 Helse Øst 2025 - kvalitetsforbedring gjennom verdibasert 
endringsledelse 
 

13.1 Innledning 
Fremtidens utfordringer er knyttet til kvalitet, kapasitet og økonomisk bæreevne. En ansvarlig 
forvaltning og styring krever planlegging på lang sikt. Styret for Helse Øst RHF har derfor 
vedtatt å utarbeide en overordnet utviklingsstrategi for helseforetaksgruppen med 2025 som 
målhorisont.  
 
Styret for Helse Øst RHF behandlet 25. mai 2005 (sak 045/2005) Utarbeidelse av langsiktig 
utviklingsstrategi for Helse Øst, og fattet følgende vedtak: 
” 
1. Det igangsettes et arbeid med langsiktig utviklingsstrategi for Helse Øst-gruppen. 
2. Arbeidet skal ha 2025 som målhorisont. 
3. Administrerende direktør utarbeider et prosjektnotat til 15.06.2005 som definerer 

oppgaven og beskriver fremdrift og arbeidsform.” 
 
Styret behandlet 15. juni sak 065-2005 om Utarbeidelse av langsiktig utviklingsstrategi for 
Helse Øst – Prosessgrunnlag og opplegg for videre arbeid, og fattet følgende vedtak: 
” 
1. Styret for Helse Øst RHF viderefører sitt overordnede strategiske arbeid med 2025 som 

målhorisont.  
2. Til grunn for det videre arbeid legges Helse Øst sin visjon om gode og likeverdige 

helsetjenester for alle og de hovedføringer som ligger i tidligere vedtak om definerte 
opptaksområder og funksjons- og oppgavefordeling samt effektiv utnyttelse av tildelte 
ressurser.  

3. Styret ber om at det fremlagte prosessgrunnlag med fremdriftsplan (vedlegg) legges til 
grunn for det videre strategiarbeidet.”  

 
Arbeidet hviler på vedtatt visjon og verdigrunnlag. Gjennom utredninger er det etablert et 
omfattende kunnskapsgrunnlag innen temaene Brukerperspektiv, Desentralisering og 
sentralisering, Utvalgte fagområder, Ledelse, Utvikling av arbeidsprosesser og teknologi, 
Økonomi, Arealeffektivisering og Forebyggende virksomhet. Rapportene viser 
kunnskapsgrunnlaget og analyserer fremtiden. Innen hvert område foreslås strategiske grep 
og veivalg. 

13.2 Endringsbehov 
Den fremtidige helsetjeneste må planlegges ut fra en rekke (nye) forutsetninger: 
 
- Brukerrollen vil endres vesentlig og brukerens kunnskap og krav vil øke i takt med 

medisinsk kunnskap og tilgjengelig informasjon. Brukerens ressurser og kunnskap om 
egen lidelse og situasjon må i større grad aktiviseres i behandlingssammenheng og i 
utformingen av tjenestetilbudet. 

 
- Eldrebefolkningen og omfanget av kroniske sykdommer øker. Dette understreker 

betydningen av en enhetlig og helhetlig helsetjeneste og god samhandling med 
primærhelsetjenesten. Gode lokalsykehusfunksjoner må utvikles og utredes. Forebygging 
må være en del av helsetjenestens tilbud. Mulighetene innen telemedisin og elektronisk 
kommunikasjon må utnyttes, og det må legges større vekt på alminnelige 
spesialisthelsetjenester. Det som kan desentraliseres skal desentraliseres, mens det som 
må sentraliseres skal sentraliseres. 
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- Økt forståelse av sykdomsårsaker og sykdomsforløps molekylære og genetiske grunnlag 

vil åpne helt nye perspektiv både på behandlingsopplegg og på primær forebygging. Dette 
vil medføre etiske valg og stille krav om prioriteringer. Krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
vil kreve dokumentasjon og systematisk oppfølging av behandlingstilbudet gjennom 
endret organisering, etablering av kvalitetsregistre og utvikling av beste praksis. 
Gjennomgående tverrfaglighet, tilstrekkelig utdanningskapasitet og forskning må sikres. 

 
- Uavhengig av strategiske valg i Helse Øst vil perioden fram mot 2025 by på omfattende 

kunnskapsøkning og teknologiske fremskritt. Innføringen av teknologi, metoder og 
organisering av arbeid og tjenester må påvirkes og styres. Helsetjenestene ligger langt 
etter industrivirksomheter når det gjelder kvalitet og sikkerhet. Dette underbygger behovet 
for standardiserte behandlingsprogrammer og et tydeligere skille mellom ferdighet og 
kunnskap, og fokus på systemisk eksellense. Det vil kreve omfattende forankringsarbeid 
og klok og tydelig ledelse. En viktig nøkkelmekanisme er kollektiv refleksjon over egen 
praksis.  

  
- Det må derfor gjennomføres systematiske endringsprosesser for å målrette, utvikle og 

forbedre den samlede produksjon av helsetjenester. Dette innebærer at lederrollen må 
profesjonaliseres og at ønsket om økt kontroll og styrbarhet ovenfra må balanseres av en 
systematisk profesjonsutvikling nedenfra. Endringsledelse må legge forholdene til rette for 
god medvirkning/involvering fra fagforeninger og medarbeidere. 

 
- Økonomisk innsats forventes ikke å øke vesentlig utover dagens nivå. Lavere 

ressursvekst og større konkurranseeksponering vil stille enda større krav til optimalisering 
av finansiering, kapitalrasjonalisering, drift, kostnadskontroll og styring. Driftseffektivitet og 
kostnadsstruktur må være bedre enn gjennomsnittet for å skape større økonomisk 
handlingsrom for egne prioriteringer. Dette må forankres på alle ledd og i lederopplæring.  

 
- Bygg og infrastruktur skal bidra til bedre pasientbehandling. Det er store behov for 

vedlikehold og omstrukturering av bygningsmasse samtidig som kapitalkostnaden er 
underfinansiert. Bygningsmessige investeringer og driftskostnader må tilpasses 
kjernevirksomheten. Det er betydelig potensial basert på endringer i åpningstider, 
pasientforløp og endret funksjonsfordeling. Videre kan endret samhandling og utvikling av 
andre institusjonstyper åpne for andre utbyggingsalternativer enn de vi ser i dag. All 
arealbruk forutsetter helhetlig og overordnet strategisk styring.  

  
- Forebyggende virksomhet er et av de få områdene som direkte kan påvirke 

etterspørselen av tjenester frem mot 2025. Tidlig identifikasjon av sykdom og utvikling av 
nye arbeidsmetoder fører til behov for økt innsats innen forebyggende virksomhet. Dette 
stiller krav til sammenhengende behandlingskjeder og gjensidig kompetanseoverføring 
mellom spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste og pasientgrupper. 

 

13.3 Helse Øst 2025 - En virksomhetsidé og 7 forpliktende budskap  
Det er etablert et omfattende kunnskapsgrunnlag gjennom rapporter fra tematiske områder. 
Disse er i stor grad utviklet i egen organisasjon og innebærer viktig faglig forankring. Det er 
også utarbeidet tre scenarier for å gi bedre forståelse av makroutviklingen som Helse Øst 
skal operer innenfor. Disse er basert på bærende ideer knyttet til kunnskapsutvikling, 
mobilitet og individualitet. 
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Status for det strategiske arbeidet per februar 2006 kan oppsummeres i En forretningsidé og 
7 forpliktende budskap: 
 

 
Virksomhetsidé: Kvalitetsforbedring gjennom verdibasert endringsledelse 

 
 
Lederskap gjennom god virksomhetsstyring  
 
Strategi for Styring, med vekt på å skape gjennomsiktige og gjennomgående 
styringssystemer som kan legge til rette for åpne, reelle prioriteringer og sikre dokumenterbar 
kvalitet og pasientsikkerhet. 
 

• Bygge struktur, kultur og ansvarlighet 
• Konsekvent og transparent ledelse 
• Sikre datagrunnlag og sporbarhet for beslutninger 
• Prioritere og gi klare oppdrag 

 
Infrastruktur og organisering skal støtte god pasientbehandling 
 
Strategi for Struktur, med vekt på hensiktsmessig funksjons- og oppgavedeling innen og 
mellom helseforetak, samt regler for overordnet arealbruk og forvaltning av bygningsmasse 
inklusive planlegging av nybygg. 
 

• Helseforetaksstruktur, kapasitet og funksjonsfordeling skal utvikles i et nasjonalt 
perspektiv 

• Helhetlige behandlingskjeder gjennom samhandling og tverrfaglighet 
• Lederskap prioriteres mot primæroppgaver 
• Fleksible bygg og infrastruktur som grunnlag for god logistikk 

 
Helhet i helsetjenestetilbudet 
 
Strategi for Samhandling, med vekt på forbedret samspill mellom regioner, mellom 
førstelinjetjeneste og spesialisthelsetjeneste, mellom divisjoner, klinikker og avdelinger, 
mellom profesjoner og mellom linje og stab.    
 

• Reell samhandling 
• Samhandling lønner seg 
• Utvikle felles kunnskap, tverrfaglighet og sømløshet 
• Krav om standardisering av avtaler mellom kommuner og HF 

 
Pasienten behandles i tråd med Beste praksis 
 
Strategi for Standardisering av beste praksis, med vekt på systematiske sammenlikninger av 
sammenfallende oppgaveløsing mellom helseforetak og avdelinger, samt legge til rette for å 
etablere standarder som gir best resultat. 

 
• Systematisere og implementere god kunnskap 
• Systematisert gjensidig læring 
• Feil og mangler skal være en kunnskapskilde 
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Pasientens perspektiv er med i alle beslutninger 
 
Strategi for Pasientorientering, der nøkkelspørsmålet for alle endringsprosesser er: På 
hvilken måte vil dette forslaget/denne prosessen/disse tiltakene komme brukerne til gode?    
 

• Pasientens kunnskap og kompetanse er unik 
• Pasient og pårørende deltar  
• Kunnskap deles 
• Verdighet og trygghet oppleves 
• Forebygging prioriteres 

 
Kvalitetsforbedring gjennom kunnskap, åpenhet og refleksjon 
 
Strategi for Profesjonsutvikling, med vekt på bred involvering av de helsefaglige profesjoner i 
dialoger om hvordan arbeid og samarbeid best kan organiseres. 
 

• Samhandling 
• Utvikling av funksjoner, oppgaver og løsninger 
• Kvalitetsforbedring og endring av arbeidsmetoder gjennom gjensidig 

kunnskapsutveksling og erfaringsoverføring  
 
Løsninger gjennom respekt, dialog og medansvar 
 
Strategi for Partssamarbeid, basert på at Helse Øst betrakter alle ansatte som sin viktigste 
kunnskapsressurs. Forbedringsaktiviteter vil være medarbeider- involverende og ha som 
siktemål å utvikle den enkeltes og Helse Østs samlede kompetanse og skape et 
inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø. 
 

• Utvikling gjennom åpenhet og gjensidig forpliktelse 
• Profesjonell, offensiv og likeverdig medvirkning 
• Inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø 
• Individuelt ansvar for deltakelse 
 

13.4 Etablering av nytt strategisk fokus og utvikling av delmål for perioden 2007 – 
2010 og handlingsplan for 2007 

I styresak 115/2006 Strategisk fokus – mål 2006 har styret sluttet seg til Helse Østs 
målformuleringer for 2006. Disse målformuleringene vil ligge til grunn for virksomheten i 2006 
og er innarbeidet i driftsavtalene med helseforetakene. Målformuleringene for 2006 følger 
som vedlegg til Årlig melding. 
 
Det legges til grunn at 2006 er det siste året hvor målformuleringer og handlingsplaner er 
basert på etablert strategisk fokus vedtatt i sak 74/2003 og at kunnskapsgrunnlag og struktur 
fra Helse Øst 2025 danner grunnlaget for det videre strategiske arbeid også på kort sikt.  
 
Dette innebærer at det må etableres en prosess for forankring og utarbeidelse av nytt 
strategidokument for en periode på 2-3 år med tilhørende årlige handlingsplaner. 
 
Sammenhengen mellom strateginivåene vises nedenfor i en enkel hierarkisk struktur: 
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Nivå Innhold Kommentar 
1 Visjon Ligger fast: 

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. 
 

2 Verdigrunnlag 
(overordnet) 

Ligger fast 
Basert på de nasjonale verdier vil Helse Øst vise respekt for 
enkeltmennesket, være fremtidsrettet, være åpne og ærlige 
 

3 Helse Øst          
2025  

Dokument for høring behandles av styret mai 2006 etter at 
delprosjekt scenarier for ny sykehusstruktur og investeringer er 
ferdigstilt. Kvalitetsforbedring gjennom verdibasert endringsledelse 
fremstår som grunnleggende forretningsidé. 
7 forpliktende budskap og scenarier for ny sykehusstruktur  
Dokumentet sendes ut på en bred høring med sikte på 
sluttbehandling i styret i september 2006. 
 

4 Strategisk 
plan for 2007-
2010  

Rulleres hvert 3. år. Utarbeides med mål og delmål for perioden 
(samt handlingsplan for kommende år). Forretningsplan og 
prioriteringer baseres på gap-analyser og en bred prosess forhold til i 
helseforetak, tillitsvalgte og brukere. Fremdriftsplan må avklares 
nærmere. Gjennomføring må skje slik at handlingsplan for 2007 kan 
innpasses i driftsavtale og budsjett. Selv om Helse Øst 2025 ikke er 
vedtatt vil utformingen av prosessinnhold ha oppstart april/mai 2006.  
 

5 Årlig 
handlingsplan 

Det etableres en tilsvarende prosess for utarbeidelse av årlige 
handlingsplaner. 
 

6 Delstrategier Helse Øst 2025 og Strategisk plan 2007-10 skal danne grunnlag og 
være førende for alle strategiske dokumenter i foretaksgruppen. Dette 
gjelder for både foretaksvise strategier og regionale strategier av 
typen IKT, innkjøp, kvalitet, rus, psykisk helsevern, smittevernplan 
osv. Ved rullering eller utarbeidelse av nye delstrategier må 
konsistens og sammenheng til overordnede strategier synliggjøres. 
 

 
Som et vesentlig delprosjekt i 2006 vil en utarbeide scenarier for fremtidig sykehusstruktur. 
Samtidig er det viktig at det kunnskapsgrunnlag som er utarbeidet kommuniseres med sikte 
på samfunnsdebatt og erkjennelse om endringsbehov.  
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14 Fremtidig håndtering av ”sørge for”-ansvaret 

14.1 Innledning 
Helse Øst RHF vil i 2006 fortsatt arbeide for å oppfylle visjonen om å yte gode likeverdige 
helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, 
økonomi og etnisk bakgrunn. Helse Øst RHF skal også legge forholdene til rette for utvikling, 
forskning og utdanning som ledd i kvalitetsforbedringen av pasienttilbudet. 
 
Helse Øst viderefører sine mål og prinsipper om god økonomisk styring. De enkelte 
helseforetak står overfor ulike utfordringer for å imøtekomme kravet om balanse i 2006. Det 
må sikres at tiltak for å oppnå økonomisk balanse ikke medfører utilsiktede negative 
konsekvenser. 

14.2 Demografi 
Befolkningssammensetningen er relativt stabil i planperioden men endres dramatisk mellom 
2010 og 2020 ved at antallet eldre over 70 øker sterkt. Dette vil påvirke planlegging og 
ressursdisponering på både kort og lang sikt. Det vises for øvrig til kapittel 12 om Langsiktige 
utviklingstrender og rammebetingelser.    
 
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 1 653 868, hvor av 371 452 (22,5 %) 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 vel 372.000 innbyggere med Sykehuset Asker og Bærum HF som har langt under 
halvparten med om lag 154.000 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 har økt forekomst av sukkersyke, nyresvikt, koronarsykdom 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. 

14.3    Nasjonale trender og utfordringer 

• Den økende eldrebefolkning vil føre til at det vil bli flere pasienter med kroniske og 
sammensatte lidelser som har behov for helsepersonell med kompetanse om de 
særskilte medisinske problemstillinger som knytter seg til høy alder. 

• Kreftsykdommer vil fortsatt vise en betydelig økning i de nærmeste årene. Antallet 
som lever med kreft vil øke kraftig for alle kreftformer. 

• Livsstilssykdommer blant annet knyttet til fysisk inaktivitet og overvekt forventes å 
øke, og en vil forvente en økning av diabetes type II og andre komplikasjoner. 

• Problemer knyttet til nye infeksjonssykdommer og multiresistente mikroorganismer 
forventes å øke. 

• Psykososiale problemer knyttet til økende familiær og sosial ustabilitet, svakere 
sosiale nettverk og sosiale forskjeller, antas å øke. 
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• 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. 

• Medisinsk kunnskap og teknologi er i rask utvikling. Det vil skje betydelige endringer i 
behandlingstilbudet bl.a som følge av digitalisering og genterapi. Behandlingsformene 
vil bli mer individualiserte og tilpasset det enkelte individs genetiske egenskaper. 

• Det vil bli tilgang til nytt avansert utstyr for diagnostikk og nye, spesialiserte 
behandlingsformer, ofte med høye kostnader. 

• Det vil skje en utvikling mot oppmyking av spesialitetsgrenser og profesjonsgrenser 
og mer oppgaveorientert arbeidsform. 

• Pasienter vil stille krav om mer aktiv medvirkning i egen behandling, om kvalitet av 
tjenesten og større grad av valgfrihet. 

• Fra kurativ behandling til forebygging og palliasjon 
 
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. 
 
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.   
 
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. 
 
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 
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de somatiske sykdommene, dels å fange opp deres rusmisbruksproblem og bidra til at de får 
hjelp med dette.  
 
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  
• Aktivitetsvolum innen somatiske tjenester. Dette påvirkes av endret etterspørsel, 

endrede pasientrettigheter, endret finansieringsmodell mv. 
• Tilgang på kvalifisert personell i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Særlige 

gjelder dette innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelmisbrukere. 

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

• 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 

14.4 Faglige prioriteringer 
I tråd med Helse- og omsorgsdepartementets krav vil Helse Øst RHF i 2005 øke innsatsen til 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere. Helse Øst vil 
videre prioritere tjenestetilbud til pasienter med kroniske sykdommer, og pasienter som 
trenger habilitering og rehabilitering.  
  
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. 
 
Helse Øst vil arbeide for harmonisering av rett til nødvendig helsehjelp og individuell frist, 
både i regionen og nasjonalt i samarbeid med de andre helseregionene og Sosial- og 
Helsedirektoratet. 
 
Psykisk helse 
Styret i Helse Øst RHF har vedtatt en strategisk plan med tilhørende tiltaksplan for 2006 for 
psykisk helse.  
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Hovedmålene i strategiplanen er: 
 

• Styrke tilbudet til barn og ungdom ved å øke andelen ressurser til barne- og 
ungdomspsykiatrien.  

• Desentralisere ressurser og oppgaver fra sentralsykehusnivået til distriktspsykiatriske 
sentre (DPS).  

• Økt tilgjengelighet til tjenestene og øke kvalitet på utredning og behandling 
• Bedre akutt-tilbud 

 
For å nå disse målene må en større andel av opptrappingsmidlene fordeles til psykisk 
helsevern for barn og unge. Tilgjengeligheten til behandling må økes ved å utvide 
åpningstidene på poliklinikker/DPS. Videre må DPS i økende grad overta de 
allmennpsykiatriske oppgavene. For å bedre akutt-tilbudet skal DPS etablere ambulante 
team, og samarbeidet mellom enheter på ulike behandlingsnivåer skal styrkes for å bedre 
pasientflyt og avlaste akuttavdelingene. 
 
Det er mangel på lege- og psykologspesialister innen psykisk helsevern. Det er nødvendig 
med spesifikke rekrutterings- og kompetansehevende tiltak for å sikre god nok kompetanse 
på utredning og behandling.   
 
Behandling av rusmiddelmisbrukere 
Styret i Helse Øst RHF har vedtatt en strategisk plan for utvikling av behandlingstilbudene til 
rusmiddelavhengige. 
 
Hovedmålene i strategiplanen er: 

• Integrering av behandlingstilbudene for rusmisbrukere i helseforetakene, spesielt i 
DPS. 

• Gjøre tilbudene mer differensierte og spesialiserte med hensyn til målgruppe og faglig 
innhold. 

• Øke antall utredningsplasser og behandlingsplasser for ungdom og for brukere med 
dobbeltdiagnoser.  

• Øke bruken av legemiddelassistert rehabilitering som en del av et helhetlig tilbud til 
brukerne. 

 
Helse Øst vil videreføre arbeidet med oppbygging av ruspoliklinikkene i DPS, og styrke 
avrusnings- og utredingstilbudet. For å bedre tilbudet til unge rusmisbrukere er det 
nødvendig med økt kompetanse om rusbehandling innen psykisk helsevern for barn og 
ungdom.  Det er videre nødvendig å øke kapasiteten for behandling etter 
sosialtjenestelovens §6.2 og §6.2a. 
 
Helse Øst vil også bedre tilbudet til risikoutsatte gravide og småbarn ved å bygge opp 
spesialkompetanse ved enkelte av helseforetakene. 
 
Habilitering og rehabilitering 
Det ligger et stort potensial for sekundærforebygging av sykdom og lidelse i et tilpasset 
habiliterings- og rehabiliteringstilbud av høy kvalitet. Helse Øst vil videreføre arbeidet med å 
etablere spesialiserte habiliterings- og rehabiliteringstilbud som er tilpasset anbefalte 
behandlingskjeder. Avtalene med private rehabiliteringsinstitusjoner må sikre at de får en 
plass i disse behandlingskjedene. Tilbudet i spesialisthelsetjenesten må sees i sammenheng 
med habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunene. 
 
Eldre og pasienter med kroniske sykdommer 
Det økende antall eldre pasienter i sykehus stiller krav til kompetanse om de særskilte 
medisinske problemstillinger som knytter seg til høy alder. Forskningsaktiviteten innen 
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geriatri må styrkes, og det må legges til rette for kunnskapsoverføring fra 
forskning/fagutvikling til klinisk praksis. Det må arbeides for at beskrevne behandlingskjeder 
for pasienter med kroniske sykdommer kan implementeres. 
  
Nasjonale kvalitetsindikatorer 
Arbeidet som har vært gjort i 2005 for å redusere epikrisetiden vil bli videreført.  Dette 
arbeidet har gitt en markert reduksjon av epikrisetiden, og flere av helseforetakene i Helse 
Øst har nådd målsettingen om at 80% av epikrisene skal være sendt ut innen 1 uke. 
 
Det er fortsatt for mange pasienter på korridor i Helse Øst. Dette er en uverdig situasjon for 
de pasienter som opplever det. Tradisjonelt har korridorpasienter vært et problem for 
indremedisinske avdelinger, men i den senere tid har det vært korridorpasienter også på 
psykiatriske akuttavdelinger. Arbeidet for å redusere antallet korridorpasienter må 
intensiveres. Det må settes inn tiltak for å forbedre intern pasientflyt i sykehusene, unngå 
strykninger på operasjonsstuen, få opp antallet pasienter som får individuelle planer og 
pasientansvarlig lege, og for å avklare ansvarsforhold med kommunene for utskrivningsklare 
pasienter. 

14.5 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. 
 
Arbeidet med opprettelse av nasjonale medisinske kvalitetsregistre må videreføres. Helse 
Øst vil bidra til at registrene utvikles til å bli gode redskaper for faglig forbedringsarbeid.   
 
Helse Øst har som regional eier ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i 
helseforetak. Medisinsk og helsefaglig forskning er virksomhet som utføres med 
vitenskapelige metoder for å frembringe ny gyldig kunnskap som er relevant for klinisk 
praksis og organiseringen av denne, og som kvalitetssikres og formidles gjennom eksterne 
fagfellevurderte publikasjoner.  
 
Forskning er vesentlig i medisin og helsefag fordi utøvelsen skal være kunnskapsbasert.  
Helse Øst ser flere begrunnelser for å satse på medisinsk og helsefaglig 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 strategisk plan for forskning har som 
formål gjennom forskning å fremskaffe kunnskap til beste for pasientene. Helse Øst vil 
arbeide for kvantitet og kvalitet av forskningen i regionen. Toppforskningsmiljøene (Helse Øst 
forskningsgrupper) skal sikres med miljøstøtte. Det skal bygges opp forskningsinfrastruktur 
som skal komme hele regionen til gode. Videre skal det utarbeides tiltaksplaner for å styrke 
forskningen på spesielle områder som psykisk helse, rusbehandling, geriatri, rehabilitering, 
muskel-skjelettsykdommer, helsefaglig forskning og helsetjenesteforskning 
 
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.  
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14.6 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, 
funksjonsfordeling av kreftkirurgien og etablering av nye opptaksområder. En vil fortsette 
arbeidet med forbedringer når det gjelder kapasitets- og ressursutnyttelse. Dette arbeidet vil 
måtte sees i sammenheng med helseforetakenes strategiske planer, aktuelle prosesser for 
arealeffektivisering og videreføringen av arbeidet med Helse Øst 2025 og utviklingen av en 
strategisk plan for perioden 2007-2010. Det vises til kapittel13 om Helse Øst 2025, kapittel 
12.2 om Økonomiske rammeforutsetninger og kapittel 12.3 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 16.  

14.7 Kvalitetsarbeid 
En felles kvalitetsstrategi i Helse Øst har vært en viktig forutsetning for god 
virksomhetsstyring og enhetlig styring og ledelse i Helse Øst.  Den foreliggende 
kvalitetsstrategi for Helse Øst 2005 – 2008 er en videreføring av kvalitetsstrategien for Helse 
Øst 2002 – 2004. Det er bred enighet i foretakene/sykehusene med driftsavtale om å 
videreføre denne kvalitetsstrategien. Revidert kvalitetsstrategi innebærer en sterkere 
ledelsesforankring av kvalitetsarbeidet og mer vekt på bedret pasientinformasjon og 
pasientsikkerhet. For øvrig utgjør, som tidligere, sertifisering etter ISO 9001:2000 en 
vesentlig del, samt målsetting og oppfølging av kvalitetsindikatorer, fagrevisjoner etter 
anerkjente faglige standarder og opprettelse og vedlikehold av kvalitetsregistre.  
 
Helsetjenesten skal være kvalitetsmessig god både ved at den oppleves god og at det settes 
faglige standarder som helsetjenesten kan måles og revideres mot. Åpenhet og 
kommunikasjon rundt tilbudet er vesentlig for at brukernes forventninger skal kunne 
imøtekommes og for å oppnå en reell dialog og brukerinnflytelse. 
 
Satsningsområder i kvalitetsstrategien 2005 - 2008  
 
1. Ledelsesforankring: Gjennom ledelsens gjennomgåelse hvert tertial med rapportering til 

styrene i helseforetakene og som en del av årlig melding til styret i Helse Øst RHF skal 
kvalitetsarbeidet dokumenteres og følges opp på alle nivå i hele Helse Øst. 

 
2. Helhetlig kvalitetssystem og oppfølging av myndighetskrav: Helse Øst satser på ISO 

9001:2000 som standard for kvalitetsarbeidet som skal sikre ledelsesforankring som er 
basert på prinsippene for internkontroll på samme måte som norsk lovgivning. Målet er 
ISO-sertifisering av hele eller deler av virksomheten innen juli 2006. 

 
3. Kvalitetsindikatorer og styringsparametere: Helse Øst viderefører arbeidet med å utvikle 

styringsindikatorer og realisere et regionalt ledelsesinformasjonssystem. Det arbeides 
med å utvikle indikatorer som er gjennomgående i helseregionen, og som gir pålitelig og 
lettilgjengelig informasjon om status og utvikling i alle fem perspektiver i Strategisk Fokus. 
I tillegg skal det settes mål for kjerneaktivitetene på alle nivåer. Det vil således foreligge 
lokale kvalitetsindikatorer på et mer detaljert nivå innen det enkelte helseforetak.  

 
4. Pasientinformasjon: Både Brukerrådet og Helse Øst RHF ønsket å prioritere 

pasientinformasjon og kommunikasjon. I 2005 har et av tiltakene vært å gjennomføre et 
prosjekt der pasientene får epikrisen ved utskrivelsen. Resultatet av prosjektet kommer i 
februar 2006 og vil bli evaluert med tanke på å innføre ordningen i hele Helse Øst.  
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5. Kontinuerlig faglig utviklingsarbeid i helseforetakene: Helse Øst har i 2005 gjennomført 

fagrevisjoner der hovedmålet var å fastslå i hvilken grad ”beste praksis” brukes. Målet var 
å lære av hverandre, få råd og veiledning under revisjonen og sikre erfaringsoverføring. 
Det skal gjennomføres inntil 4 medisinske fagrevisjoner årlig. Helse Øst vil fortsatt være 
pådrivere overfor SHDir for å få utviklet nasjonale standarder innen enkeltfagnivå. 

 
6. Kvalitetsregistre: Helse Øst RHF har i perioden 2004-2005 etablert et nasjonalt register: 

Diabetesregister for barn (Ullevål Universitetssykehus) og Traumeregisteret som det 
neste. Helse Øst RHF vil bidra i utarbeidelsen av en helhetlig plan med forslag til 
prioritering av eksisterende og planlagte nasjonale medisinske registre.  

 
7. Pasientsikkerhet: Helse Øst RHF har hatt fokus på forbedring, avviksregistrering og 

oppfølging, samt innkjøp av elektronisk avvikssystem. I tillegg skal de kritiske områdene 
som kan føre til uønskede hendelser identifiseres, sikres og kontrolleres (risikovurdering). 
Helse Øst RHF har fått bistand fra Kunnskapssenteret med å utrede hvilken relevans USA 
sin satsning på 100K (6 risikoområder for å unngå 100 000 dødsfall i sykehus) har for 
Norge.  

 
Satsningsområdene og målene i kvalitetsstrategien berører i stor grad de enkelte 
helseforetak. Kvalitetsstrategien er en obligatorisk del av det regionale 
ledelsesutviklingsprogrammet. Helse Øst RHF har med utgangspunkt i kvalitetsstrategien 
satt opp noen gjennomgående mål og sikret et bredt nettverksarbeid innen områdene: 
interne revisjoner, avviksbehandling og risikovurdering og jevnlig drøfting med brukerråd, 
styret og regionstillitsvalgte. På mange av områdene må virksomhetene selv utarbeide sine 
fremdriftsplaner for arbeidet med kvalitetsstrategien og sørge for at det oppnås god 
forankring og delaktighet. De lokale helseforetaksstyrene har et vesentlig oppfølgingsansvar 
gjennom ledelsens gjennomgåelse hvert tertial. Utover dette vil det regionale 
utviklingsarbeidet og implementeringen fortsatt kunne organiseres i ulike delprosjekter og 
arbeidsgrupper etter behov.  

14.8 Videreutvikling av lokalsykehusfunksjonene 
Helse Øst vil fortsette arbeidet med videreutvikling av helseforetakene og sykehusene etter 
de to hovedlinjene som har vært fulgt siden starten: Funksjonsdeling på fagområder der det 
er naturlig, kombinert med gode lokalsykehusfunksjoner basert på definerte opptaksområder. 
Det siktes mot at det langsiktige strategiarbeidet i Prosjekt 2025 blir avsluttet i 1. halvår 2006, 
og styrets vedtak vil få avgjørende betydning for den videre utviklingen. Begreper som 
desentraliserte tjenester og samhandling har styrket seg i den foreløpige prosessen.      
 
Helse Øst vil i 2006 prioritere den interne samhandlingen i spesialisthelsetjenesten, og bl.a. 
iverksette URT-prosjektets forslag om standardiserte behandlingsprogrammer og mer 
sammenhengende tiltakskjeder i rehabiliteringstjenesten. Helse Øst vil også fortsette 
arbeidet med integrering av rus og psykiatri som et internt samhandlingstiltak, samt målet om 
bedre integrering av somatikk og psykiatri i foretakene. I tillegg arbeider flere helseforetak for 
mer effektiv logistikk, slik at pasientene får raskere utredninger og unngår unødige ventetider 
mellom ulike avdelinger, seksjoner og spesialiteter. 
 
Gode, sammenhengende helsetjenester for eldre er en viktig del av lokalsykehusfunksjonen. 
Mange av tiltakene i arbeidet med korridorproblemene tar utgangspunkt i å forbedre 
spesialisthelsetjenestens arbeid med syke eldre. Helse Øst har merket seg departementets 
oppdrag om at vi skal utarbeide en regional plan for styrking av spesialisthelsetjenester for 
eldre, og vi vil i 2006 samarbeide med Sosial- og helsedirektoratet om oppgaven.  
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14.9 Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
Helse Øst har allerede innfridd de fleste krav til samhandling i Bestillerdokumentet for 2006.  
Et vedvarende høyt fokus på samhandlingen med kommunehelsetjenesten har gjort at 
samarbeidsavtaler er inngått med alle kommuner/bydeler i regionen, og alle helseforetakene 
og sykehusene kan vise til flere konkrete samhandlingsprosjekter. 
 
Alle helseforetak og avtalesykehus med definerte opptaks- og ansvarsområder arbeider godt 
med å forbedre sine lokalsykehusfunksjoner. Erfaringene viser at arbeidet krever systematikk 
og tid, og de fleste organisatoriske og prosjektbaserte endringer som er igangsatt i 2005 vil 
bli videreført i 2006. dette gjelder bl.a. de prosjektene som ble utløst av tilleggsmidlene på 
RNB i 2005.  
 
Likevel er det fortsatt grunn til å slå fast at samhandlingen mellom den kommunale 
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er i mange tilfeller ikke god nok. Det vedvarende 
problemet med mange korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter er tegn på dette. En 
del av problemkomplekset skyldes også ulike finansieringsmodeller i kommuner og 
helseforetak, og det er fortsatt uklarheter om enkelte ansvarsforhold.  
 
Sentrale prioriteringer i 2006 vil bl.a. være å gjennom avtaler styrke samarbeid med og 
veiledning til kommunene. Dette er også tiltak som er særlig etterspurt av de tillitsvalgte i 
Helse Øst, bl.a. som et virkemiddel for å unngå unødvendige sykehusinnleggelser og 
overbelegg, noe som igjen kan føre til korridorpasienter. Videre vil gjennomføring av 
individuell plan og forbedring av epikrisetid og –kvalitet være sentralt. Det intensiverte 
arbeidet for å redusere antall korridorpasienter vil fortsette i 2006, med mål om at 
korridorpasienter blir unntaket og ikke regelen.  
 
Helse Øst vil også i 2006 vektlegge samhandlingen ved å videreføre organiseringen av et 
samhandlingsnettverk for gjensidig læring og inspirasjon. Gjennom dette nettverket ønsker 
Helse Øst å fremstå som en mer aktiv samhandlingspart og en vil bidra til at 
helseforetakene/sykehusene i 2006 særlig prioriterer følgende tiltaksområder: 
 

- utskrivningsklare pasienter  
- etablering av felles akuttmedisinsk mottak (FAMM) 
- samarbeid mellom prehospitale tjenester og kommunal akuttberedskap 
- utvalgte kroniske sykdommer (som modellsykdommer for samhandlingstiltak), for 

eksempel enten diabetes, kols, demens eller lignende 
- konkretisering og standardisering av samarbeidsavtalene 
- etablering av samarbeidsfora basert på lokale forutsetninger 
- gjensidig kompetanseoverføring og bedre informasjon 
- realisering av elektronisk samhandling 
- etablering av funksjon/enhet for samhandling og koordinering 
- bedre behandlingskjeder innen psykisk helsevern 
- samarbeid med sykehjem (”Den gode flyt”) 

 
I tillegg vil nettverket foreta en nærmere vurdering av nivå og omfang av forebyggende 
virksomhet. 

14.10 Forebyggende virksomhet 
Forebyggende virksomhet er et av de få områdene som direkte kan påvirke etterspørselen 
av tjenester og sykeligheten i befolkningen. Tidlig identifikasjon av sykdom og utvikling av 
nye arbeidsmetoder stiller krav til sammenhengende behandlingskjeder og gjensidig 
kompetanseoverføring mellom spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste og 
pasientgrupper. Forebyggingsperspektivet må også ivaretas gjennom veiledningsplikten 
overfor kommunehelsetjenesten i form av kompetanseoverføring, arbeidsfordeling og 
opplæring.   
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Mennesker med identifiserte risikofaktorer oppsøker i økende grad helsevesenet for å få 
hjelp til å hindre at sykdom utvikles. Mennesker med kroniske sykdommer etterspør hjelp til å 
mestre sykdommen og leve et liv som i minst mulig grad styres av den. 
Spesialisthelsetjenesten har derfor måttet tilpasse seg at behovet for kvalifisert tilpasset 
helseveiledning øker. 
 
Helse Øst vil vurdere nivå og omfang av sin innsats i helsefremmende og forebyggende 
virksomhet, bl.a.: 
 
• Økt gjensidig kompetanseoverføring både mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og potensielle pasientgrupper. 
• Nettverket Norske helsefremmende sykehus (NHFS) arbeider for at forebyggende 

virksomhet skal rettes inn mot fire områder; pasienter/pårørende, ansatte, lokalsamfunnet 
og organisasjonen. Deltagelse i nettverket bør vurderes, herunder om. 

• "Standarder og indikatorer for forebyggende og helsefremmende arbeid på sykehus" tas i 
bruk som hjelpemiddel i forebyggende virksomhet. 

• Helsefremmende og forebyggende virksomhet overfor egne ansatte.  
• Pasienters og frivillige organisasjoner som ressurs i forebygging. 
• Lærings- og mestringssentra 
• Kortere epikrisetid 
 

14.11 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. 
 
De prioriterte oppgavene for Helse Øst vil være å styrke og videreutvikle tilbudet innen 
psykisk helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og habilitering og rehabilitering.  
 
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 arbeidet med å styrke kvaliteten av behandlingstilbudet, og 
kvalitetsarbeidet må ledelsesforankres. Et hovedmål for kvalitetsarbeidet vil være å øke 
pasientsikkerheten ved å redusere feil og uønskede hendelser. 
 
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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15 Virksomhetsstyring  

15.1 Styringsmodell og virkemidler  
Et viktig ledd i styringsmodellen i Helse Øst er ordningen med interne styreledere 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. 
 
For 2006 videreføres ordningen med driftsavtaler. Det er videre gjennomført foretaksmøte 
med helseforetakene i februar 2006, for å understreke og bekrefte sentrale krav til 
helseforetakene knyttet til eierstyringen. Dette gjelder bl.a. følgende forhold: 
 
• Innledning, med referanse til budskap i foretaksmøte fra januar -05, hvor RHF melder at 

det vil skje en klargjøring av rollene gjennom utvikling av et eget dokument for bestillingen 
(driftsavtalen) og et annet for eierstyring. I tillegg OU prosess i RHF med tydeliggjøring av 
RHF’ets to roller. 

• Overordnede styringsbudskap og prestasjonskrav for 2006 
• Organisatoriske krav og rammebetingelser i 2006 

- Juridisk rammeverk 
- Kvalitetssystem og internkontroll 
- Krav til internrevisjon 
- Andre krav 

• Organisatorisk videreutvikling 
- Oppfølging av Helse Øst 2025 langsiktig utviklingsstrategi for Helse Øst 
- Oppfølging og rullering av Strategisk Fokus 2007-2010 
- Gjennomføring av IKT-strategi, innkjøpsstrategi, kvalitetsstrategi. 
- Deltakelse i nettverk for medisinske støttefunksjoner 
- Deltakelse i nettverk for eiendomsforvaltning 
- Videreføring av tidligere vedtak fattet av RHF-styret 
- Vedtak i RHF-styret i 2005 som gjøres bindende for foretakene 

• Økonomiske krav og rammebetingelser 
- Balansekrav 
- Kapitalfundamentet 

• Andre krav  
 
Det vises for øvrig til at evalueringen som er gjennomført av styringsmodellen i Helse Øst og 
styrenes funksjon og arbeidsmåte gjennomgående er svært positiv. En konstaterer at den 
styringsmodellen som Helse Øst har utviklet og praktisert siden 2002 nyter stor tillit, 
legitimitet og styringskraft. Likeledes at det gjennomgående er tilfredshet med styrenes 
funksjon og arbeidsmåte. 
 
På grunnlag av dette er det av stor betydning at ordningen med interne styreledere 
videreføres. 

15.2 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 
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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.  
 
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 

15.3 Etablering av intern revisjon  
Helse Øst RHF har i tråd med kravene fra Helse- og Omsorgsdepartementet i 2005, etablert 
internrevisjon. Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Øst RHF se etter hvorvidt det i 
RHF’et og i helseforetaksgruppen er etablert og gjennomføres en tilstrekkelig og effektiv 
internkontroll.  
 
Internrevisjonen skal på vegne av styret uavhengig og objektivt innen sitt område avgi 
uttalelser og gi råd for å bidra til forbedringer i internkontrollen og øke verdiskapningen i 
virksomheten. Dette innebærer at internrevisjonen blant annet skal vurdere om 
risikoidentifisering og etablerte styringsprosesser effektivt bidrar til å styrke virksomhetens 
evne til måloppnåelse. 
 
Leder internrevisjon er administrativt underlagt administrerende direktør i Helse Øst RHF 
men kan rapportere direkte til styret. Et underutvalg av styret, Kontrollkomitéen, har som 
hovedoppgave å følge opp det arbeid internrevisjonen utfører på vegne av styret. 
Administrerende direktør møter i kontrollkomiteen. 
 
Internrevisjonen skal se etter at internkontrollen i det regionale helseforetaket og 
foretaksgruppen er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, tilpasset risiko og 
vesentlighet, med nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. 
Internrevisjonen utgjør derved den gjennomgående og uavhengige internrevisjonsfunksjonen 
i Helse Øst. 
 
Grunnlaget for den tilbakerapportering som gis til styret vil være egne utførte revisjoner på 
RHF og HF nivå etter styrevedtatt revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsvurdering.  
Arbeidet vil være ledelsesforankret på alle nivåer. 
 
I tillegg vil internrevisjonen i størst mulig grad bygge på revisjoner utført av HF’ene i deres 
arbeid med å etablere og vedlikeholde tilstrekkelig internkontroll, såfremt de utføres på en 
måte som tilfredsstiller krav til ”god intern revisjonsskikk”.  

15.4 Utvikling av HR-området 

15.4.1 De ansatte er den viktigste ressursen 

Personellet er den viktigste ressursen og kunnskapsbasen, med behov for verdsetting, 
vedlikehold og utvikling. Personellets forhold til sin arbeidsplass er også av stor betydning for 
virksomhetens omdømme. I dette perspektivet ser en fortsatt mange ledelsesmessige 
utfordringer: 
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• Sykefraværet er fortsatt for høyt.  
• Andelen deltidsstillinger er stor. I den grad dette er ufrivillig vil det kunne påvirke kvaliteten 

på tjenesten, samtidig som opplæring og oppdatering blir mer krevende. 
• På grunn av stort arbeidspress, ansettelsesstopp og restriksjoner knyttet til innleie av 

vikarer, er det ofte mindre rom for ansatte som trenger en spesialtilpasset 
arbeidssituasjon eller individuell turnus.  

• Reell pensjonsalder for flere yrkesgrupper er for lav. For mange går av med uførepensjon. 
• Det er viktig å være klar over at effektiviseringstiltak og ressursmangel i drift og 

investering også kan medføre tap av humankapital.  
• I omstillingsprosesser kan lederposisjonene på lavere nivå være spesielt krevende. 
• Det gjenstår fortsatt utfordringer med å få tatt i bruk systemer for medarbeidersamtaler og 

kompetanseplanlegging i alle ledd i organisasjonen.  
• I virksomhetenes organisering og drift må HMS tillegges større vekt.  Åpenhet i 

kommunikasjon og meldesystemer er en premiss for heving av sikkerhet for pasienter og 
medarbeidere.  

• Oppfølging av ”God Vakt”-kampanjen 
 
Selv om alle helseforetak i dag har forpliktet seg til å være IA bedrifter er det behov for å 
bedre forståelsen av hva dette innebærer. Dette bekreftes også gjennom Arbeidstilsynets 
”God Vakt”-kampanje som viser at forholdet mellom oppgaver og bemanning er mest 
problematisk for sykehusansatte.  
 
Som en oppfølging av dette, og som et ledd i utviklingen av HR-området, vil Helse Øst RHF 
styrke ivaretakelsen av personellansvaret. I dette arbeidet vil samspillet med 
tillitsvalgtapparatet være viktig.   

15.4.2 HR-strategi 

Den ledelsesmessige hovedutfordringen både på kortere og lengre sikt er å gjennomføre 
systematiske endringsprosesser for å målrette, utvikle og forbedre den samlede produksjon 
av helsetjenester. Dette arbeidet må hvile på et verdigrunnlag og strekke seg etter de 
visjoner og mål som Helse Øst RHF har satt opp. Dette innebærer at krav og innhold i 
forhold til endringsledelse må defineres på alle nivåer.  
 
Som en del av arbeidet med Helse Øst 2025 har en, som et forprosjekt, startet opp arbeidet 
med en strategi for HR-området som beskriver og målsetter den samlede innsats når det 
gjelder personal-, organisasjons-, ledelses- og kompetanseutvikling.  
 
Som grunnlag for det videre arbeid med HR-strategien i 2006 er det identifisert en rekke 
muligheter for strategiske valg: 
 
• Lederrollen profesjonaliseres. Det stilles økte krav til lederens evne til å drive kontinuerlig 

organisasjonsutvikling i komplekse omgivelser. Dette innebærer skjerpede og utvidete 
krav både til lederutdannelser, lederrekruttering og lederutvikling. 

• Fram mot 2025 utvikles styringsformen videre i retning av ”corporate governance”, med 
økte krav til gjennomsiktighet, sporbarhet og styrbarhet. Ønsket om økt kontroll og 
styrbarhet ovenfra må balanseres av en systematisk profesjonsutvikling nedenfra, der 
styringssystemer blir utformet i dialog med profesjonene. 

• Strukturering er et overordnet strategisk virkemiddel der Helse Øst RHF har et særlig 
ansvar for å føre løpende dialoger om hvordan de samlede helsetjenester best kan 
grupperes, fordeles og plasseres. 

• Det utvikles mest mulig sammenhengende og sømløse behandlingskjeder der 
profesjonene arbeider i og leder tverrfaglige team innen og på tvers av profesjoner. Dette 
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gir mer helhetlige arbeidsprosesser og hensiktsmessig samarbeid på tvers av avdelinger, 
enheter og klinikker. 

• På vei mot 2025 må organisasjonsutvikling i et helhetlig perspektiv, der oppgaver og 
ressurser ses innen rammen av større geografiske enheter, videreføres. Spørsmål om 
prioritering og organisering kan løses i samarbeid mellom helseforetak, innen helseregion 
eller på nasjonalt nivå. 

• En av hovedsatsningene vil være å etablere standarder for beste praksis. Nøkkelen og 
driveren til forbedring og effektivisering går gjennom helseprofesjonene, der forbedrings-
mulighetene knyttet til standardisering av beste praksis i stor grad må gripes og omsettes 
av profesjonene selv. 

• Brukerperspektivet må bli framtredende både i form av representative systemer og 
gjennom direkte dialog med brukere og pårørende. 

• Den skandinaviske samarbeidsmodell videreføres. Dette innebærer at endringsledelse 
og endringsprosesser legger forholdene til rette for og bred og aktiv 
medvirkning/involvering fra det etablerte tillitsapparatet og engasjerte enkeltpersoner. 

• Legge forholdene til rette for systematiske prosesser der profesjonene engasjeres og 
utfordres til å forbedre sine arbeidsformer og sitt samspill. Nøkkelmekanismen er kollektiv 
refleksjon over egen praksis.  

15.4.3 Lederutvikling i Helse Øst  

Når det gjelder lederutvikling vil det delvis være opp til det enkelte helseforetak hvordan dette 
arbeidet drives lokalt. Helse Øst vil sikre at det er en sammenheng mellom det nasjonale, det 
regionale og de lokale ledelsesutviklingsprogram. I Helse Øst er det identifisert tre 
hovedformer for lederutvikling. Den ene hovedformen er reelle ledergrupper, som i fellesskap 
møtes for å utvikle sitt lederskap og sitt interne samspill. Den andre formen er lederutvikling 
hvor deltakere kommer fra ulike avdelinger, enheter og i noen tilfeller helseforetak og 
regioner, og hvor erfaringsutvekslingen og læringen på tvers er et hovedanliggende. Den 
tredje hovedformen er åpne kurs hvor den enkelte leder skolerer seg i ledelsemessige 
grunnemner, gjerne med eksterne kursleverandører og i enkelte tilfelle med vekttall og 
studiepoeng. 
 
Helse Øst RHF tar et særlig ansvar for å utvikle gode tilbud på tvers av helseforetakene og 
gjennomfører et regionalt lederutviklingsseminar for ledere på nivå 2 og 3 i helseforetakene. 
Det er også gjennomført program for reelle ledergrupper, her er ledergrupper fra psykisk 
helsevern prioritert. I tillegg ønsker Helse Øst RHF å være pådriver for å utvikle og 
dokumentere beste praksis innenfor fagfeltet lederutvikling, og tilbyr støtte til helseforetakene 
når de skal utforme foretaksinterne tilbud, basert på det enkelte foretaks konkrete 
ledelsesutforinger. Den faglige fronten innen lederutvikling peker entydig i retning av å bruke 
lederutvikling som et virkemiddel for å oppnå organisasjonsutvikling, og hvor reelle 
problemstillinger fra pågående endringsprosesser bearbeides innen rammen av et 
lederutviklingstiltak. Helse Øst velger denne innfallsvinkelen til lederutvikling fordi det har 
over tid vist seg vanskelig å dokumentere positive effekter av å sende ledere enkeltvis på 
eksterne kurs.    
         
Basert på den tenkning som er lagt til grunn i Helse Øst 2025, delprosjekt Ledelse, og de 
føringer angående ledelse som foreligger fra overordnet myndighet, vil Helse Øst ta initiativ 
til å utvikle lederkrav som skal gjelde for ledere på alle nivåer i alle helseforetak. Det vil være 
mulig for det enkelte helseforetak å formulere supplerende og utfyllende krav som er 
tilpasset foretakets særpreg og spesielle utfordringer.   

15.4.4 Hovedprioriteringer 

Endringsarbeidet skal preges av medvirkning og samhandling. Grunnlaget for dette er 
åpenhet om målformuleringer, utviklingslinjer og strategier. Åpenhet er også en premiss for 
heving av sikkerhet for pasienter og medarbeidere.  



 88

 
• HR-strategien skal videreutvikles i 2006 bl.a. med fokus på mulighets- og 

forbedringsområdene ovenfor. Som et ledd i dette arbeidet vil en i samarbeid med 
tillitsvalgtapparatet utvikle en handlingsplan for styrking personellansvaret i alle ledd av 
organisasjonen.  

• I videreutviklingen av lederprogrammene vil en også ha fokus på rammevilkår og 
utviklingsbehov for ledere på laveste nivå. En vil også se til at bruken av 
medarbeidersamtaler øker.  

• Åpenhet vil være sentralt i alle sammenhenger; lederutdanning, ansattes medvirkning, 
informasjon til pasienter og pårørende, kvalitetsarbeid. 

15.5 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 815 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 gjennom 2- og 3års 

rammeavtaler og årlige ytelsesavtaler. 
- 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 etablerte 
allerede i 2003 en egen 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. Basert på bestillerdokumentet for 2005 
etablerte Helse Øst RHF fra 1. september en ny funksjon kalt ”Kjøp av eksterne 
Helsetjenester” atskilt fra eierrollen. 
 
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 har det blitt gjennomført 
anbudskonkurranse for kjøp av tjenester ved opptreningsinstitusjonene 
 
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 
og avtalene er forlenget i 2005. 
 
Helse Øst har i 2005 videreført 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 
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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. 

15.6 Regulering av bierverv og etiske retningslinjer 
Helse Øst har fokus på god virksomhetsstyring og legger vekt på å sikre at dette blir oppfylt i 
hele foretaksgruppen.  
 
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 har Helse Øst implementert nye retningslinjer for praktisering av 
regelverket om bierverv. Forslagene ligger til grunn for helseforetakenes prosedyrer, slik at 
en sikrer forutsigbarhet og likebehandling omkring håndteringen av de ansattes bierverv. I 
2005 er det også innledet et samarbeid med Helse Sør om dette regelverket disse to 
regionene i stor grad utgjør et felles arbeidsmarked. 
 
Helse Øst RHF har også, på vegne av de fem regionale helseforetakene, fremforhandlet 
forslag til en samarbeidsavtale med Legemiddelindustriforeningen som skal gjelde fra 1. 
januar 2006. Ved inngåelse av denne avtalen blir grunnlaget lagt for at samtlige helseforetak 
i landet får felles retningslinjer for samhandling med industrien. Dette sikrer at fremtidig 
samarbeid kan skje på en faglig etisk og korrekt måte, slik at verken pasienter eller 
samfunnet for øvrig kan trekke partenes uavhengighet, integritet eller medisinske vurdering i 
tvil. Foruten å etablere retningslinjer for samhandling knyttet til kompetanseutvikling og 
kunnskapsformidling, sikrer avtalen innsyn og åpenhet i de avtaler som inngås. Avtalen 
åpner også for utvikling av nye samarbeidsformer i tilknytning til forskning, 
kompetanseutvikling og pasientopplæring. 

15.7 Organisering av arbeidsgiveransvaret 
I 2004 ble det innen arbeidsgiverorganisasjonen NAVO oppnevnt et eget styre for NAVO-
Helse. Dette 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 
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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. 
 
I 2005 har NAVO startet opp et samarbeid med alle fagorganisasjoner for å utvikle 
partsbaserte modeller for omstilling i helsesektoren. 
 
For øvrig er alle helseforetak IA-bedrifter. Helse Øst ønsker å stimulere til at IA-avtalens 
intensjoner oppfylles på en god måte. Det vises også til kapittel 14.4.1. 

15.8 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) – status, mål, plan og 
virkemidler  

Helse Øst bygger sin IKT- strategi på en styrt/ koordinert samordning mellom 
helseforetakene i regionen. Det er etablert et regionalt program for gjennomføring av IKT- 
strategien i henhold til styrets forutsetninger:  
 

• Strategien er ikke en isolert strategi for IKT- området, men en strategi for utvikling og 
omstilling av primærvirksomheten med IKT som virkemiddel. 

• Helse Øst må ha et bevisst forhold til hva det er hensiktsmessig å løse på henholdsvis 
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.  

• Det må etableres god koordinering med prosjektet Nye Ahus. 
• Det kan være behov for sterkere sentral styring på IKT- området, men anbefalingen om 

en styrt/ koordinert samarbeidsmodell som grunnlag for gjennomføring av strategien 
kan aksepteres; forutsatt lojalitet fra HF’ene. 

 
Helse Øst legger nasjonale målsetninger om økt samhandling mellom de ulike aktørene til 
grunn for sine prioriteringer på IKT- området (S@mspil 2007). Helse Øst deltar aktivt i 
arbeidet med nasjonale tiltak for å sikre god samhandling gjennom samarbeidet i Nasjonal 
IKT. Etablering av en nasjonal infrastruktur for helsevesenet gjennom Norsk Helsenett AS er 
en sentral forutsetning for realisering av vår IKT- strategi. 
 
Ved overgang til digitalt informasjonsgrunnlag blir IKT- løsningene en kritisk innsatsfaktor for 
helseforetakene. Dette stiller nye og strengere krav til oppetid, tilgjengelighet og sikkerhet 
som forutsetter vesentlige investeringer i infrastruktur og organisasjon de nærmeste årene. 
Helse Øst har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for helseforetakenes IKT- 
driftsfunksjoner, og utarbeider handlingsplaner for å tilfredsstille nye krav til IKT- drift. 
Standardisering og samordning vil være sentrale virkemidler for å realisere målene.  
 
Innføring av elektronisk pasientjournal (EPJ) sammen med nye løsninger for bemannings- og 
operasjonsplanlegging gir grunnlag for endring av behandlingsforløp og arbeidsprosesser. 
God utnyttelse av disse mulighetene kan gi  store effekter både for kvalitet og effektivitet, og 
Helse Øst prioriterer kompetanseutvikling og endringsledelse for å realisere gevinster av 
denne utviklingen. 
 
Helse Øst har i perioden 2003 – 2005 etablert felles rammeavtaler for en rekke nye IKT- 
løsninger som er i ferd med å bli implementert i helseforetakene. Sammen med nasjonale 
prosjekter for å realisere ambisjonene i S@mspill 2007, og tiltak for opprusning av IKT – 
infrastruktur og driftsfunksjoner, vil Helse Øst i perioden 2006 til 2008 gjennomføre 
investeringer innen IKT- området med tilhørende endringer i prosesser og arbeidsflyt i et 
omfang som vil være krevende for organisasjonen.  
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Nye Ahus åpner i 2008 som et digitalt sykehus, og er en viktig premissgiver for utforming av 
nye IKT- løsninger og arbeidsprosesser de neste 2 årene. 

15.9 Oppsummering 
Styringsmodellen i Helse Øst med interne styreledere har vist seg velegnet, og en ser det 
som viktig å videreføre denne modellen.  
 
Det juridiske rammeverket sikres oppfylt gjennom et helhetlig kvalitetssystem og bruk av ISO 
9001. Styret i Helse Øst RHF vil påse at internkontrollen i det regionale helseforetaket og 
helseforetaksgruppen er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte.  
 
HR-området innehar flere forbedringspunkter som Helse Øst vil følge opp i 2006. Dette 
gjelder blant annet oppfølging av forbedringspunktene i Arbeidstilsynets ”God Vakt”- 
kampanje, arbeidet med etikk, kompetanseutvikling og utvikling av et hensiktsmessig avtale 
og lønnssystem. Helse Øst vil sikre at det arbeides systematisk med lederutvikling i 
helseforetakene også i 2006. 
 
I forhold til bruken av private virksomheter, vil strategi for bruk av private leverandører bli 
fulgt opp og revideres i 2006. Dette gir forutsigbare rammebetingelser, blant annet ved bruk 
av 2- og 3års rammeavtaler med årlige ytelsesavtaler.  
 
Det vil bli arbeidet kontinuerlig med oppfølging av arbeidsgiveransvaret bl.a. gjennom eget 
styre for NAVO-Helse. Helse Øst vil videreføre bruken av retningslinjer for praktisering av 
regelverket om bierverv. Helse Øst vil særlig påse at helseforetakene har rutiner som sikrer 
forutsigbarhet og likebehandling omkring håndteringen av de ansattes bierverv.  
 
På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalyser for helseforetakenes IKT-driftssituasjoner, vil 
det bli utarbeidet handlingsplaner for å tilfredsstille nye krav til IKT-drift. Helse Øst vil også 
fortsette med aktiv deltakelse i arbeidet med nasjonale tiltak for å sikre god samhandling 
gjennom samarbeidet i Nasjonal IKT. 
 
Helse Øst vil også i fremtiden arbeide for en åpenhetskultur og legge til rette for god 
kommunikasjon internt og eksternt.   
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16 Regionovergripende tiltak og samarbeid med Helse Sør (og 
øvrige RHF) 

16.1 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 
• Forskning 
• Lederutvikling 
• Psykisk helsevern 
• Prioritering 
• Nødnett 
• Utdanning 
• 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 
• Legemiddelinnkjøpssamarbeid 
• Gjennomgang høyspesialiserte 

funksjoner 
• Helseforetakenes innkjøpssenter 
• Praksiskonsulentordningen 
• Rusomsorg 
• Rehabilitering – nasjonalt kontaktforum 
• Behandlingshjelpemidler 
 

• Gjennomgang av: 
- Radiologifaget 
- Blodbank 
- Traumetilbudet 
- Mv. 

• Koordinering av sekretariatsoppgaver for 
AD-møtet og fagdirektørmøtet. 

 
Med bakgrunn i bestillerdokumentet for 2006 
vil også belyse følgende punkter  
• Harmonisering av prioritering og 

tildelingskriterier  
• Samlet kapasitetsanalyse for 

spesialisthelsetjenesten, med 
oppfølgingsstrategi  

• Helhetlig plan for fremtidig organisering 
av høyspesialiserte tjenester  

• Iverksetting av forskningssamarbeid 
innenfor minst to fagområder 

 
Med bakgrunn i protokollene fra 
foretaksmøtene i januar 2006 vil også 
samarbeide på følgende områder: 
• Samordning og standardisering av IKT   
• Organisering av stabs- og 

støttefunksjoner  
• Forholdet til ILO-konvensjon nr. 94 
• Nødnett – utbygging av felles digitalt 

radiosamband for nødetatene 
• Beredskapsområdet  
• Utvikling av felles 

kommunikasjonskanaler 
 
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.  
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16.2 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. 
 
Utfordringene og mulighetene for en bedre samordning i hovedstadsområdet er utredet i flere 
prosesser både i regi av fylkeskommunene (før 2002), av Helse Øst og Helse Sør og av 
Helse- og omsorgsdepartementet. Den siste prosessen er terminert i RNB for 2005 hvor det 
konkluderes med at en nå ikke vil foreta noen endringer av grenser eller organisatoriske 
forhold for øvrig.  
 
I foretaksmøte i januar 2005 har eier lagt føringer overfor de to helseregionene om 
videreutvikling av samarbeidet. Det vises også til omtale i kapittel 8 Oppfølging av protokoll 
fra foretaksmøtet. 
 
For 2006 er det undertegnet en avtale mellom de to regionale helseforetakene om 
pasientvolum og gjestepasientoppgjør. Avtalen representerer en videreføring av tilsvarende 
avtale for 2005. Prisen for de avtalte 1 000 normalfødslene fra Oslo ved Rikshospitalet er 
endret fra 60 % DRG-pris til 80 % DRG-pris i 2006. 
 
I den videre oppfølging av dette arbeidet har de administrerende direktører i Helse Øst RHF 
og Helse Sør RHF utarbeidet en samarbeidsavtale som har en tidshorisont som strekker seg 
over flere år. Det er enighet om hvilke aktuelle samarbeidsområder de to RHFene skal følge 
opp. De samarbeidsområdene som omtales i avtalen vil bli fulgt opp med konkrete tiltak i en 
årlig handlingsplan som inngås mellom de to administrerende direktørene. 
 
Rammeavtalen mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF inneholder følgende 
hovedpunkter: 

 
1. Innledning og formål med rammeavtalen 
2. Overordnede prinsipper for samarbeidet 
3. Organisering av samarbeidet 
4. Nærmere om de konkrete områder for samarbeid 

4.1. Avtale om pasientvolum og oppgjørsordninger for gjestepasienter  
4.2. Oppgave- og funksjonsfordeling. 
4.3. Felles strategi for forskning og fagutvikling 
4.4. Avtale om samordning av helseberedskap i hovedstadsområdet 
4.5. Informasjonstjenesten for fritt sykehusvalg 
4.6. Drift og videreutvikling av Sykehusapotekene ANS 
4.7. Felles arbeidsgiverpolitikk 
4.8. Forholdet til private leverandører 
4.9. Økonomiområdet 
4.10. Samhandling innenfor støttetjenester 

5. Avtalens varighet 
 
Det er en stor utfordring å få til et tett og velfungerende samarbeid de to regionene i mellom. 
Det er en felles erkjennelse at de mål som er nådd og de gevinster som er høstet kan 
forbedres.  
 
Samarbeidsområdene omfatter store og kompliserte saker samtidig som enkelte 
kulturforskjeller og styringsproblemer gjør seg gjeldende. Det å finne og realisere gode 
samarbeidsløsninger er krevende for alle ledelsesnivåer, men i sum hviler dette ansvaret på 
den øverste ledelse i de to RHF-ene, som må beherske de forskjellige samarbeidsarenaene. 
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I det videre arbeid vil de to administrerende direktører legge ennå større vekt på å styrke 
tilliten til at samarbeidet mellom regionene vil styrke pasienttilbudet og gi bedre 
ressursutnyttelse. Samarbeidet i 2006 skal videreutvikles på basis av følgende virkemidler: 
 

- På bakgrunn av inngått rammeavtale utarbeides en handlingsplan for samarbeidet i 
2006. I Handlingsplan for 2006 er det beskrevet nærmere hvilke konkrete 
samarbeidsaktiviteter som vil bli gjennomført og hvilke fagområder hvor det utredes 
funksjons og oppgavefordeling mellom de to regionene.  

- Det etableres et felles sekretariat med en kjerneressurs på 2 personer, med ansvar 
for stryktur, samordning og fremdrift. 

- De to regionene vil søke å i større grad forene sin langsiktige strategiske tenkning 
innen alle avtalens områder. 

- På bakgrunn av felles utredning finne frem til en langsiktig løsning når det gjelder 
pasientstrømmer og oppgjørsordninger mellom de to regionene. 

- Med bakgrunn i bestillerdokumentet for 2006 og protokoll fra foretaksmøte i januar 
2006 vil en samarbeide med øvrige RHF om å utarbeide en samlet kapasitetsanalyse 
for spesialisthelsetjenesten, som grunnlag for videre planlegging av 
investeringsprosjekter og pasienttilbud. 
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DEL IV – STYRETS BUDSJETTFORSLAG  

 
 

17 Tjenestens aktivitetsbehov i 2007 – innspill til statsbudsjettet for 
2007 
 

17.1 Hvilken aktivitet er nødvendig for å ivareta ”sørge for”-ansvaret i 2007 
Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 18.10.2005 til de fem regionale 
helseforetakene bedt om innspill knyttet til statsbudsjettet for 2007.  
 
Primært skal helseforetakenes innspill til statsbudsjettet skje som en integrert del av plan- og 
meldingssystemet med frist 1. mars. Som følge av interne prosesser i departementet er det 
bedt om innspill i forkant av fristen. Det er derfor bedt om synspunkter på aktivitetsnivå for 
pasientbehandling i 2007 innen 15.desember 2005.  
 
De administrerende direktører i de regionale helseforetakene drøftet saken i møte 
14.11.2005. Det var enighet om å utarbeide et felles innspill.  
 
Innspillet fra de regionale helseforetakene gjelder spesialisthelsetjenester innen somatikk, 
psykisk helsevern (voksne og barn/ungdom) og tilbud til rusmiddelavhengige. I tillegg 
kommenteres problemstillinger og behov knyttet til fremtidige pensjonsutgifter.  
 
AD-møtet drøfter saken endelig 12. desember 2005. Avvikende synspunkter fra det som 
fremstilles her vil bli lagt frem i styremøtet. 
 
Somatiske spesialisthelsetjenester 
 
Aktivitetsbehovet for 2007 er vurdert på grunnlag av de forhold som erfaringsmessig bestem-
mer aktivitetsutviklingen og de helsepolitiske prioriteringer som gjelder. En vil først 
gjennomgå de viktigste elementene summarisk, og deretter drøfte dem i en helhetlig 
sammenheng.  
 
Ventelister 
De senere års aktivitetsvekst har bidratt til å redusere ventetidene betydelig. Reduksjonen i 
antall ventende har imidlertid flatet ut. Dette indikerer at det ikke er rom for å redusere eksi-
sterende tilbud i vesentlig grad uten at antall ventende, og dermed ventetidene, vil øke. 
 
Demografi 
I perioden 2005-2010 kreves den en årlig økning i antall døgnopphold på 0,59 prosent for å 
holde tritt med befolkningsutviklingen; tilsvarende tall for dagopphold og polikliniske 
konsultasjoner er 0,84 og 0,67.  
 
Nye behov 
Spesialisthelsetjenesten har erfaringsmessig en årlig aktivitetsvekst på 0,5-1,5 prosent ut 
over det som kreves for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Dette skyldes at nye 
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behandlingstilbud stadig blir utviklet og tatt i bruk. Det antas at tillegget for nye behov er det 
samme for dagbehandling og poliklinikk som for døgnbehandling.  
 
Prioritering 
Rehabilitering, pasienter med kroniske sykdommer og syke eldre skal prioriteres. Dette 
behøver ikke nødvendigvis å bety økt aktivitet i form av flere sykehusopphold eller konsul-
tasjoner. Prioriteringen kan i stedet innebære endret innhold i tjenestene, bedre samordning 
med andre tjenesteytere, osv. Dette vil imidlertid kreve ressurser, og prioriteringen vil dermed 
gå på bekostning av annen aktivitet. For å synliggjøre dette vil en i det følgende uttrykke 
prioriteringene gjennom aktivitetstall.  
 
Sammenstilling 
Tabellen nedenfor viser de elementer som inngår i vurderingen av behovet for døgnopphold i 
2007, og hvor mye de bidrar med til det totale behov. Gruppene kronisk syke og 
rehabilitering er definert ut fra hoveddiagnose, og overlapper ikke. Det er anslått at begge 
gruppene har 50 prosent overlapp med gruppen syke eldre.   
 
Regneeksempel: Elementer i behovsutviklingen (døgnopphold) i perioden 2004-2007. 
 
Elementer i behovsvurderingen   

Vekst % 
p.a. 

Beregnings-
grunnlag Behov 2007 

Aktivitet 2004     838 666 
Ordinær vekst     
  Befolkningsutvikling 0,59 838 666 14 932 
  Ny teknologi, nye behov 0,50 838 666 12 643 
Prioritering     
  Syke eldre (67 år +) 2,00 278 186 17 027 
  Rehabilitering (5,7 % av 
oppholdene) 2,00 47 804 2 926 
  Kronisk syke (Tabell 
7.8,SAMDATA) 2,00 100 640 6 160 
 -Overlapp     4 543 

TOTALT   838 666 896 897 
 
Ser en bort fra prioriteringene, må antall døgnopphold økes med 1,1 prosent per år i 
perioden 2004 til 2007 for at tilbudet skal kunne opprettholdes på et nivå som tilsvarer 
tilbudet i 2004.  
 
Dersom prioriteringen av rehabilitering, kronikere og syke eldre i sin helhet skal skje innenfor 
denne rammen, er det risiko for at etterspørselen på enkelte andre områder ikke vil kunne 
dekkes fullt ut, og for at ventelistene kan øke. Dersom prioriteringen av de nevnte grupper i 
sin helhet skal komme på toppen av den ordinære aktivitetsvekst, må aktiviteten økes med 
1,9 prosent per år. 
 
Når det gjelder dagopphold er den ordinære aktivitetsvekst (demografi + teknologi) anslått til  
1,35 prosent per år, og til 2,20 prosent dersom prioriteringen i sin helhet skal komme på 
toppen av en ordinær vekst. Tilsvarende tall for polikliniske konsultasjoner er 1,15 og 2,00.  
Det er her antatt at effekten av prioriteringer blir den samme for poliklinikk og dagopphold 
som for døgnopphold. 
 
Drøfting 
Vurderingen av fremtidige aktivitetsbehov er beheftet med stor usikkerhet, spesielt på 
bakgrunn av de senere års betydelige aktivitetsvekst og forskyvning fra døgn- til dagbehand-
ling. Her er det lagt til grunn at volumveksten i årene som kommer vil følge en moderat 
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langtidstrend, og at det i de nærmeste år vil være tilstrekkelig med 0,5 prosent aktivitetsvekst 
per år for å dekke nye behov. 
 
Prioritering innebærer at man flytter ressurser fra de lavest til de høyest prioriterte grupper. 
På områder hvor behovene ikke avtar vil imidlertid en redusert aktivitet lett føre til økende 
ventelister. Så lenge det er en aktivitetsvekst kan prioriteringen gjennomføres mer smertefritt 
ved å la ”realveksten” gå til de prioriterte grupper, slik regneeksemplet viser.  
 
Ut fra tallene i foregående avsnitt anslås det at en samlet aktivitetsvekst i somatisk spesialist-
helsetjeneste på 2 prosent per år i tidsrommet 2004-2007 vil gi rom for en klar prioritering av 
utvalgte pasientgrupper, uten at dette går på bekostning av andre nødvendige tilbud.  
Dersom veksten reduseres til 1,2 prosent per år, blir disse marginene betydelig redusert.  
 
Psykisk helsevern 
 
For å ivareta ”sørge for”-ansvaret innen psykisk helsevern må RHF-ene tilføres midler for å 
muliggjøre den planlagte oppbyggingen i regi av Opptrappingsplanen (1999-2008). Det er i 
tillegg behov for å øke ressursbruken ut over de øremerkede midlene, da ventelistene 
fortsatt er lange til tross for at flesteparten av de tekniske målene for Opptrappingsplanen 
synes å bli oppnådd.  
 
De regionale helseforetakene er pålagt av Helse- og omsorgsdepartementet å øke 
ressursinnsatsen innen sektoren mer enn økningen innen somatikken gjennom å bruke 
midler fra basisrammen og samtidig øke produktiviteten. Flere av helseforetakene har store 
utfordringer med å tilpasse aktiviteten innen somatikken til de økonomiske rammene. Det er 
derfor behov for økte driftsmidler for å få til den pålagte satsningen uten at dette resulterer i 
ytterligere merforbruk. 
 
Den pågående omstrukturering av psykiatrien krever i tillegg at det gjøres investeringer ut 
over Opptrappingsplanen til både distriktspsykiatrien og til sentralsykehusene. Det må 
arbeides videre med å utvikle finansieringsordninger og andre virkemidler for å sikre 
nødvendig aktivitetsvekst og prioritering av et samlet psykiatritilbud. 
 
Det er videre viktig å merke seg at det ikke kun er økonomiske driftsmidler som begrenser 
aktiviteten innen psykiatrien. Opptrappingen har nå foregått over flere år og knappheten på 
psykiatere representerer en stadig større utfordring innen fagfeltet. En økning i antallet 
legehjemler og økt utdanningskapasitet er en forutsetning for å få bygget opp faglig sterke 
DPS som kan utgjøre en reell avlastning av akuttpsykiatrien. Uten økt tilgang på psykiatere 
vil det heller ikke være mulig å sikre tilgjengelighet og den faglige kvaliteten innen både 
voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien.  
 
Oppsummert så er det fortsatt store uløste oppgaver i psykisk helsevern. Harmonisert med 
nødvendig vekst innen somatikken og kravet om prioritering av psykisk helsevern, må 
veksten derfor videreføres i samme takt som før også etter at Opptrappingsplanen er fullført, 
dvs. med om lag 2.7% per år. 
 
Ressursinnsats og aktivitet innen behandling av rusmiddelavhengige 
 
Det er fortsatt betydelige utfordringer i årene fremover for å nå de krav og forventninger som 
følger av rusreformen, både på spesialisthelsetjenestenivå og på kommunalt nivå.  
 
Alle regionale helseforetak har gjennomgått tjenestene og lagt planer for videre utvikling. 
Ventetidene innen feltet er generelt for lange, og noen pasientgrupper har for dårlig tilbud. 
Planene beskriver behov for en betydelig økning av driftsmidlene samtidig som det er 
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nødvendig med omstillinger i dagens tilbud. Dette kommer i tillegg til de om lag 200 mill. som 
de regionale helseforetakene allerede har lagt inn for å styrke behandlingstilbudene.  
 
Rammeoverføringene til regionale helseforetak på rus har i hovedsak gått til å opprettholde 
kapasitet, og til noe styrking av visse deltjenester, men har ikke gitt rom til videre omstilling 
og utbygging. Det er derfor behov for en flerårig opptrappingsplan for tiltak overfor 
rusmiddelmisbrukere slik det er tilfelle innenfor psykisk helse. Noen viktige forhold som gir 
økte kostnader. 
 

• Økning i etterspørsel etter tjenester på flere områder bl.a. som følge av 
pasientrettighetslov og annen helselovgivning 

• Økte kvalitetskrav 
• Implementering av tverrfaglig spesialisert behandling i spesialisthelsetjenesten 
• Oppfølging av nasjonale mål og strategier om styrking av tilbudene til 

rusmiddelmisbrukere 
 
Strukturen på dagens behandlingstilbud er ulik mellom helseregionene, slik at behov for 
omstilling og styrking varierer. Gjennomgående bør akuttfunksjoner (inkl avrusning, 
innleggelser etter tvang) og polikliniske og ambulante tilbud styrkes. Det bør videre være en 
større differensiering og styrking av deler av døgnbehandling.  
 
Som en direkte konsekvens av reformen med krav til helsefaglig kompetanse må 
eksisterende tjenester gjennomgående styrkes med økt lege- og psykologbemanning, og 
annen helsefaglig bemanning der det er behov. Her vil det også være behov for å øke antall 
legehjemler, og å iverksette tiltak for rekruttering av helsepersonell til tjenestene. 
 
Det er behov for nybygg og opprustning av bygningsmassen i et betydelig omfang.. Dette 
gjelder både offentlige og private institusjoner. Sistnevnte vil primært gi økte driftskostnader i 
form av høyere døgnpriser.  
 
Oppsummert så er det behov for en opptrappingsplan innen tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelavhengige som innebærer betydelige midler både til drift og 
investeringer. Det er for budsjettåret 2007 behov for en styrking av feltet med 200 mill. kr. i 
økte driftsmidler. 
 
Sammenstilling 
 
- Det anslås at en samlet aktivitetsvekst i somatisk spesialisthelsetjeneste på 2 prosent per 

år i tidsrommet 2004-2007 vil gi rom for en klar prioritering av utvalgte pasientgrupper, 
uten at dette går på bekostning av andre tilbud. Dersom veksten reduseres til 1,2 prosent 
per år, blir disse marginene betydelig redusert, med fare for at antall pasienter på 
venteliste vil kunne øke. 

 
- Innen psykisk helsevern er det fortsatt store uløste oppgaver. Veksten må derfor 

videreføres i samme takt som før også etter at Opptrappingsplanen er fullført. Det anslås 
en årlig vekst i aktivitet med om lag 2.7% per år. Det pekes i tillegg på behovet for flere 
legehjemler og økt utdanning av fagspesialister. 

 
- Det anses å være behov for en opptrappingsplan innen tverrfaglig spesialisert behandling 

av rusmiddelavhengige som innebærer betydelige midler både til drift og investeringer. I 
tillegg er det nødvendig med økt oppmerksomhet på standardisering av 
behandlingskjedene og utvikling av kvaliteten i tilbudet. Det er for budsjettåret 2007 behov 
for en styrking av feltet med 200 mill. kr. i økte driftsmidler. 
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Aktivitetsbehovet for 2007 er vurdert på grunnlag av de forhold som erfaringsmessig bestem-
mer aktivitetsutviklingen og de helsepolitiske prioriteringer som gjelder. Tallene reflekterer 
ikke en evt. styrt omprioritering mellom områdene.  Helse Øst legger til grunn at de kartlagte 
behov vil gjenspeiles i fremlegget til statsbudsjett for 2007 og kommer til uttrykk i tildeling av 
rammer og fastsetting av aktivitetsmål.  
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DEL V – VEDLEGG 

VEDLEGG 1: STRATEGISK FOKUS – DELMÅL FOR 2006 
 
For 2006 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 2006 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.  
 
Strategiske 
utfordringer 

Mål for perioden Delmål for 2006 Tiltak i 2006 Mål for indikator  Rapportering 

Pasientbehandling 
Helse Øst skal gi pasientene et godt og likeverdig tilbud i samsvar med deres behov for helsetjenester. 
 
Etablere 
helhetlige 
behandlings-
kjeder 

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

Styrke og konkretisere samarbeidet 
mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten.  

Videreutvikle individuell plan som et 
verktøy i behandlingskjeden.  
Antall som får utredninger og IP før 
igangsetting av lengre behandling 
skal økes. 
(RHF og HF) 
 
 
Kortere epikrisetid gjennomføres. 
(HF) 
 
 
 

100 % økning av IP 
for relevante 
pasientgrupper i 
forhold til 2005 
 
 
 
 
80% innen 7 dager 
for somatikk. 100 % 
innen 7 dager for 
psykisk helsevern 
 
 

Tertialvis i ordinær 
virksomhetsrapport. 
 
 
 
 
 
 
Tertialvis i ordinær 
virksomhetsrapport 
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Strategiske 
utfordringer 

Mål for perioden Delmål for 2006 Tiltak i 2006 Mål for indikator  Rapportering 

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

Videreføre eget HØ-prosjekt for å 
implementere standarden for 
oppgaver, arbeidsmetodikk og 
kompetanse i LMS  
(RHFog HF) 
 

Prosjektet 
gjennomført, rapport 
avgitt og resultater 
iverksatt  
 
 

Årlig melding.  
 
 
 
 
  

  Videreutvikle de pasientadministrative 
systemene 
 

Videreføre plan for å koble 
fastlegekontorene mot Norsk 
Helsenett AS. 
(RHF) 
 
 
 
Videreføre implementeringen av 
EPJ (RHF/HF) 
 

100 % av fastlege-
kontorene og 50 % 
av avtale-
spesialistene kan 
motta elektronisk 
epikrise 
 
Alle HF har påbegynt 
arbeidet med å 
implementere EPJ, 
 

Tertialvis 
 
 
 
 
 
 
Tertialvis 

  Videreutvikle bruken av rehabiliterings- 
og opptreningsinstitusjonene på 
bakgrunn av rådene i rapporten 
”utredning om rehabiliteringstilbudet”  
 

Skape system for inntaksfunksjon til 
tjenesteyterne innen 
rehabiliteringsfeltet. 
(RHF/HF) 
Implementere horisontale 
tiltakskjeder i rehabiliteringsfeltet. 
(RHF/HF) 

Etablert nettsted som 
beskriver 
behandlingskjeder og 
identifiserer 
tilhørende 
tjenesteytere. 

 

Oppnå god 
intern 
pasientflyt i 
sykehuset 
 

Pasientene skal:  
• Ikke ha 

unødvendig 
ventetid  

 
 
 
 
• Diagnosen 

stilles raskt  
 

God kvalitet og ressursutnyttelse i 
somatiske og psykiatriske akuttmottak, 
inkl avrusings- og utredingsavdeling for 
rusmiddelmisbrukere.  
 
Alle pasienter behandles innenfor faglig 
forsvarlige tidsfrister. 
 
 

Innenfor HR strategi utvikle tiltak for 
ledelse, organisering og 
kompetanse. 
 
 
Etablere system for oppfølging av 
individuelt fastsatte frister pr 
fagområde. Sikre felles praksis 
(RHF/HF) 

HR strategi 
utarbeidet 
 
 
 
0 registrerte 
fristbrudd 

Årlig melding 
 
 
 
 
Tertialvis i ordinær 
rapportering 
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Strategiske 
utfordringer 

Mål for perioden Delmål for 2006 Tiltak i 2006 Mål for indikator  Rapportering 

  Få god 
informasjon i alle 
ledd. 

Styrke samhandlingen mellom sentrale 
sykehusenheter og distriktspsykiatriske 
senter (DPS) og avdelinger / 
institusjoner for rusbehandling 

Etablere gode rutiner for pasientflyt 
mellom enhetene. 
(RHF) 
 

Dokumenterte rutiner 
 
 
 
 

Årlig melding 
 
 
 
 

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  
 
 
Brukerrådene deltar i 
utviklingsprosesser, budsjettarbeid og 
planprosesser 
 
 

Videreføre arbeidet med å etablere 
systemer for løpende 
tilbakemeldinger fra 
pasienter/pårørende i HF ene. 
(RHF og HF) 
Prosjekt ”Reell brukermedvirkning” 
videreføres av brukerrådet. 
(RHF) 

Utviklingsprosjekt 
startet i samarbeid 
med 
Kunnskapssenteret 
 
Prosjektet 
resultatrapportert 

Årlig melding 
 
 
 
 
Årlig melding 
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Strategiske 
utfordringer 

Mål for perioden Delmål for 2006 Tiltak i 2006 Mål for indikator  Rapportering 

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. 
 
Fullmakts- og 
rolleavklaring 
RHF/HF 

Robuste og 
effektive 
helseforetak 

Etablere felles forståelse av fullmakter 
og roller.  

Etablere ansvars- og 
fullmaktsmatriser i alle foretak. 
(HF) 

Rapportert 
gjennomført i alle 
foretak 

2.tertial og 
Årlig melding 
 

Ta helhetlig 
lederansvar 

Rekruttere og 
utvikle gode 
ledere på alle 
nivå 
 

Felles lederkultur basert på etikk, 
åpenhet, respekt og trygghet  
 
 
 . 

Utvikle og implementere en 
overordnet HR strategi.  
(RHF) 
 
Videreføre program for resultat- og 
ledelsesutvikling innen psykisk 
helsevern i hele Helse Øst.. 
(RHF og HF) 
 
Åpenhetsprosjektet; resultater 
implementeres. 
(RHF og HF) 
 
Implementere etiske retningslinjer 
og samarbeidsavtaler. 
(RHF og HF) 
 
Gjennomføre plan for styrking av 
arbeidsgiverkompetansen i 
foretakene. 
(RHF og HF) 

Strategi vedtatt 
 
 
Gjennomført i 
samtlige foretak 
 
 
Rapportert 
gjennomført 
 
 
Rapportert i 
ledelsens 
gjennomgang. 
 
Rapportert i 
ledelsens 
gjennomgang 

Årlig melding 
 
 
Årlig melding 
 
 
 
1. tertial 
 
 
 
2.tertial 
 
 
  
2. tertial 
 

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 ledelses og 
informasjonssystem basert på 
målstyring, som gir grunnlag for 
sammenligning og læring. 
 

Implementer fase 1 av felles LIS-
system basert på balansert 
målstyring i alle foretak. 
(RHF og HF) 

System tatt i bruk 
med rapporterting i 
egne 
resultatoppfølgings- 
møter i de enkelte 
foretak 
 
 
 

Tertialvis og årlig 
melding 
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Strategiske 
utfordringer 

Mål for perioden Delmål for 2006 Tiltak i 2006 Mål for indikator  Rapportering 

  Videreutvikle en intern informasjonsflyt 
som sikrer medvirkning og åpenhet.. 
 
 

Identifisere og gjennomføre 
nødvendige tiltak basert på funn i 
arbeidsmiljø-undersøkelsen . 
(HF) 

Rapport om 
gjennomførte tiltak. 

Første tertial og 
årlig melding 
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Strategiske 
utfordringer 

Mål for perioden Delmål for 2006 Tiltak i 2006 Mål for indikator  Rapportering 

Kompetanse 
Helse Øst skal legge forholdene til rette for utvikling, forskning og utdanning som ledd i kvalitetsforbedringen av pasienttilbudet 
 
Opprettholde 
kvaliteten på 
utdanningen 
av helse-
personell i 
helse-
foretakene 
  

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  
 
 
 
 
 

Videreutvikle innholdet og 
organiseringen av helse- og 
sosialfaglig grunn og 
videreutdanning gjennom arbeidet i 
samarbeidsorganet for høyskoler og 
helseforetakene i Helse Øst. 
(RHF og HF) 

Praksisplasser 
etablert i riktig antall 
og med god kvalitet. 

Årlig i ordinær 
rapportering/målekort
. 
 
 

  HØ skal ivareta sitt utdanningsansvar 
for legespesialister/psykologer  
 
 

Alle utdanningsstillinger  skal 
besettes i henhold til formålet. 
(RHF og HF) 

 
 

 

Ingen utdannings -
stillinger for leger 
ubesatt mer enn 6 
md. 

 

Årlig i ordinær 
rapportering/målekort 
 
 
 

Tilrettelegge 
for 
kompetanse-
overføring 

• Identifisere 
kritisk 
prosedyrer 

• Sikre 
systematisk 
kunnskaps-
overføring 

• Sette mål på 
beste praksis 

  

Gjennomføre pilotprosjekt for 
samarbeide med 1.linjen 
 
Pilotprosjekt psykisk helsevern 
 
Pilotprosjekt habilitering/ 
rehabilitering  
 
 
 

Oppsummere resultater og 
gjennomføre erfaringskonferanse. 
 
 
Utarbeide anbefalinger/ 
retningslinjer 
(RHF) 

Handlingsplaner 
etablert for utvalgte 
områder 

Rapportering iht 
handlingsplaner 

 
 

Oppsummerte 
resultater i årlig 
melding 
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Strategiske 
utfordringer 

Mål for perioden Delmål for 2006 Tiltak i 2006 Mål for indikator  Rapportering 

Prioritere 
forskning og 
fagutvikling 

Drive forskning 
og fagutvikling 
som er målrettet i 
forhold til pasient-
behandling 
 

Alle foretak skal ha gjennomføre 
tiltakene i regional forskningsstrategi og 
ha revidert/ferdigstilt sin 
forskningsstrategi 
 
 
 
 

Etablere system for fortløpende 
oppfølging og kvalitetssikring 
 

Dokumentere økning 
i antall publiserte 
artikler og 
doktorgrader med 5% 
 
Ha etablert et 
forskningsbudsjett og 
-regnskap per HF 
 
 

Andre tertial og i årlig 
melding 
 
 
 
Tertialvis 
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Strategiske 
utfordringer 

Mål for perioden Delmål for 2006 Tiltak i 2006 Mål for indikator  Rapportering 

Ressurser 
Helse Øst skal tilby sine tjenester innenfor tilgjengelige ressursrammer med mål om å forbedre ressursutnyttelsen 
 
Etablere et 
rettferdig 
internt 
finansierings-
system i Helse 
Øst 

Et finansierings-
system som er 
åpent, oppleves 
rettferdig, 
belønner god 
kvalitet, effektiv 
drift og omstilling 
 

Implementere nytt inntektssystem for 
DRG basert virksomhet i budsjettet for 
2006 
 

Videreutvikle prinsipper for 
kriteriebasert inntektsfordeling for 
de øvrige tjenesteområdene 
(RHF) 

Mer enn 75% av 
basis fordeles ut fra 
objektive kriterier 

Oppfølging 2006 
 
Budsjett 2007 

Tettere oppfølging gjennom enklere og 
raskere datafangst 
 

Økonomistyring basert på 
profitbase 
 
Egne resultatoppfølgingsmøter 
mellom ledelsene i RHF og HF 
vedrørende økonomien i 
driftsavtalene. 
(RHF og HF) 

Månedlig rapport 
 
 
Gjennomførte  
møter 

1.kvartal 
 
 
Årlig melding 

Utvikle og 
implementere 
et system for 
god ressurs-
utnyttelse og 
økonomi-
styring 

Å få et 
styringssystem 
som gjør oss i 
stand til å ivareta 
våre overordnede 
mål innenfor 
tilgjengelige 
ressursrammer 
 Fremskaffe oversikt over arealer fordelt 

på forskjellige kategorier, og sette opp 
mål for mulig omfordeling og 
produktivitetsøkning 

Innføre metoder som gir  korrekt 
informasjon om arealmengder og 
kostnader knyttet til disse. 
Innføre like grunnprinsipper for  
brukerbetaling.  
Implementere ensartet 
kostnadsregistreringsystem 
(RHF) 

Gjennomførte  
delprosjekter 

3.Kvartal 
 
Årlig melding 

Utvikle 
arbeidsmiljø 
som gir 
fornøyde og 
kompetente 
medarbeidere. 

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

Etablere system for regelmessig 
oppfølging av arbeidsmiljøet  
 

Oppfølging av 
arbeidsmiljøundersøkelsen  
 
Utvikle lederverktøy for 
arbeidsmiljøoppfølging og 
medarbeiderinvolvering. 
(RHF og HF) 

Rapport fra hvert HF 
 
 
Verktøy foreligger 

1. Første tertial 
 
 
2. Årlig melding 
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Strategiske 
utfordringer 

Mål for perioden Delmål for 2006 Tiltak i 2006 Mål for indikator  Rapportering 

Kvalitet 
Helse Øst skal kjennetegnes av kvalitet i alt vi gjør 
 

   

Utvikle 
helhetlig 
kvalitets-
system 

God kvalitet som 
kan 
dokumenteres 
etter et felles 
system 
 

Ordningen med pasientansvarlig lege 
implementeres  
 
 
 
 
I løpet av 2006 skal alle HF ha 
videreutviklet sitt kvalitetssystem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementere kunnskapsbasert praksis 

Gjennomføre et 
implementeringsprosjekt innen 
kvalitetsstrategien 
(RHF og HF) 
 
 
Realisere handlingsplanen i den 
vedtatte kvalitetsstrategien. 
Etablere eget prosjekt for å sikre 
kvalitetssystemer i rusinstitusjoner. 
(RHF og HF) 
 
Gjennomføre lovpålagte 
internrevisjoner i foretaksgruppen 
og gjennomføre fagrevisjoner i regi 
av RHFet. 
(RHF) 
 
Utvikle behandlingslinjer på utvalgte 
områder. 
 
Implementere etablerte 
behandlingslinjer 

Ordningen etablert 
 
 
 
 
 
Handlingsplanen 
kontraktsfestet som 
del av driftsavtalen. 
 
 
 
Årlige fagrevisjoner 

Årlig melding  
 
 
 
 
 
Rapporteres i 
ledelsens 
gjennomgang og i 
årlig melding 
 
 
Særskilt rapportering 
og årlig melding 

  I løpet av 2006 skal hele 
foretaksgruppen implementere felles 
systemer og rutiner som dokumenterer 
at krav til informasjonssikkerhet er 
tilfredsstilt  
 

Etablere felles policy og arkitektur 
for informasjonssikkerhet basert på 
bransjenormen. 
(RHF og HF) 

RHF og HF har 
tilpasset sine IKT-
systemer til felles 
sikkerhetspolicy og 
arkitektur 

Tertialvis 
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VEDLEGG 2: MELDING FRA PASIENTOMBUDENE I HELSE ØST  
 
(separat dokument) 
 
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 2005. Denne legges ved 
oversendelsen av Årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet. 


