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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 2007. Dette foretaksmøtet skal også behandle årsregnskap 2006 for Helse Øst.  
 
Tilsvarende bestemmelser er tatt inn i helseforetakenes vedtekter. Med bakgrunn i dette har 
helseforetakene utarbeidet årlig melding for 2006 og oversendt denne til Helse Øst RHF til 
15. desember 2006. Årlig melding og årsregnskap for 2006 for helseforetakene skal også 
behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni 2007.  
 
Årlig melding er inndelt i fem hoveddeler: 
 
I. Innledning og sammendrag  
II. Rapporten om virksomheten i 2006, som viser:  

- Rapport om kvalitet, økonomi og aktivitet i 2006 
- Hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i bestillerdokumentet for 2006, 

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

III. Plandokumentet1 som er strategisk og overordnet, og som viser: 
- Hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor gitte rammebetingelser. 
- Endringer i behov for helsetjenester og den helsefaglige utvikling. 
- Behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets 

vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene. 
IV. Budsjettforslag 2008 med RHF-enes innspill til statsbudsjett for 2008. 
V. Vedlegg  
Frist for innsending av Årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet er 1. mars 2007. I 
utarbeidelsen av Årlig melding er det lagt vekt på god samhandling med og deltakelse fra 
Brukerrådet og de regiontillitsvalgte.  
 
                                                 
1 Med bakgrunn i Regjeringens beslutning om at de to regionale helseforetakene Helse Sør RHF og Helse Øst 
RHF skal slås sammen til et nytt regionalt helseforetak kalt Helse Sør-Øst RHF legges ikke konkrete planer 
utover det som vil være styrets funksjonstid i 2007. Det legges til grunn at Helse Øst 2025 og Strategisk fokus for 
2007-10 vil inngå i de rammer og føring som eier legger for det videre arbeid. Styrets strategiske fundament er 
omtalt i kapittel 4. 
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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 om lag 27 
milliarder kroner.  
 
Helse Øst RHF har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 et ”sørge for”-ansvar i 
regionen. Helse Øst RHF er både eier av helseforetakene og bestiller av tjenester. 
 
Spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og 
opplæring av pasienter og pårørende. Dette innebærer også ansvar for behandling av 
rusavhengige, pasienttransport, habilitering og rehabilitering. Virksomheten omfatter 
sykehus, institusjoner innen psykisk helsevern og rusbehandling, ambulansetjeneste, 
nødmeldetjeneste, sykehusapotek og laboratorier. 
 
Helse Øst RHF har åtte datterselskap i form av syv helseforetak og ett apotekselskap (i 
samarbeid med Helse Sør RHF): 
 
• Sykehuset Innlandet HF  
• Sykehuset Østfold HF  
• Aker universitetssykehus HF  
• Akershus universitetssykehus HF. 
• Sykehuset Asker og Bærum HF  
• Ullevål universitetssykehus HF  
• Sunnaas sykehus HF  
 
• Sykehusapotekene ANS 
 
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 har et tett og forpliktende samarbeid med privateide sykehus. Det er inngått 
langsiktige avtaler og årlige driftsavtaler med fire private ideelle, ikke-kommersielle sykehus. 
Disse virksomhetene fungerer i praksis som en del av Helse Øst på linje med 
helseforetakene og omfatter: 
 
• Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 
• Diakonhjemmets Sykehus AS 
• Martina Hansens Hospital AS 
• Revmatismesykehuset AS 
 
Videre har Helse Øst RHF avtale med 791 avtalespesialister samt en stor avtaleportefølje 
innen rus, psykiatri, kirurgi, lab/røntgen, opptrening, habilitering og rehabilitering. Alle 
avtalene er inngått med det regionale helseforetaket.  
 
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.  
 

 4



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 Øst vil ha Kvalitet og trygghet som sin virksomhetsidé.  
 
En ønsker gjennom dette å sette fokus på kontinuerlig kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet 
og opplevd trygghet. Virksomhetsideen vil tydeliggjøre og kvalitetssikre spesialisttjenestens 
ansvarsområde og innhold. Pasientforløpene skal utvikles i et helhetsperspektiv med sikte på 
aktiv behandling, høy kvalitet og god (samfunnsøkonomisk) ressursutnyttelse i alle ledd.  
 

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.  
 
 
Helsetjenestens kvalitet måles i møtet med 
den enkelte pasient. Helsetjenesten har 
ansvar for å ivareta velferdsstatens 
grunnleggende etikk og moral i tillegg til å 
forvalte samfunnets ressurser. Helse Øst 
vil drive sin virksomhet verdibasert.  
 
Eier har nedfelt kvalitet, trygghet og 
respekt som de tre kjerneverdiene for 
spesialisthelsetjenesten. Disse tre 
verdiene skal prege tjenesten og vil danne 
den verdimessige forutsetning for 
befolkningens opplevelse av 
helsetjenesten. I Helse Øst vil disse 
overordnete verdiene bety:  
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3 Måloppnåelse og oppfyllelse av eierkrav 

3.1 Helse Øst 5 år 
Helt siden starten i 2002 har Helse Øst lagt til grunn en tydelig og klar styringsfilosofi basert 
på lojalitet til eiers styringskrav, Stortingets budsjettrammer og prinsippet om ”ikke å bruke 
mer penger enn man har”.  
 
En har rettet stor oppmerksomhet mot økonomisk kontroll og god ledelse kombinert med et 
sterkt faglig fokus, for derigjennom å forbedre spesialisthelsetjenestens innhold og kvalitet, 
gjøre riktige prioriteringer og skape mer helse for hver krone. 
 
Helse Øst har gjennom dette vist at offentlig sektor og sykehusene spesielt kan styres. Det er 
lagt særlig vekt på verdibasert ledelse, en effektiv styringsmodell og forutsigbar toppledelse 
med fokus på kjernevirksomheten.  
 
Helse Øst kan gjennomgående vise til gode resultater ved at: 

• Flere pasienter er behandlet 
• Ventetiden er redusert  
• Opptrappingsplanen for psykisk helse er fulgt opp og gjennomført 
• Organisasjons- og strukturendringer og bruk av ny teknologi har ført til bedre tilbud til 

pasientene og mer effektiv drift 
• Det er etablert arenaer for samarbeid med brukere og politiske myndigheter 
• Driften har hvert år vist økonomisk balanse iht. eiers styringskrav 
• Det er skapt grunnlag for økt satsing på forskning og fagutvikling 
• En har startet et strategiarbeid for utvikling og ivaretakelse av 31.000 medarbeidere 

 
Helse Øst har vært i kontinuerlig prosess og utvikling for å oppfylle befolkningens behov for 
helsetjenester, i lys av helsereformens intensjoner, politiske styringsbudskap og 
rammebetingelser. Følgende oppstilling viser i korte trekk hovedfokus i de fem årene som er 
gått siden helsereformen i 2002: 
 
 Hovedfokus og 

hovedaktiviteter 
Strategiske dokumenter og aktiviteter 

2002 Struktur 
Balansekrav 

• Etablering av visjon og 
suksesskriterier, 

• 4 fagprosjekter, 3 geografiske 
strukturprosjekter  

• IKT-strategi 

• Innkjøpsstrategi.  
• Gjennomføring av alle 

omstillingsaktiviteter parallelt med 
god drift. 

2003 Funksjons- og 
oppgavefordeling 

• 23 ulike prosjekter  
• Strategisk fokus 
• Kvalitetsstrategi 
• Kommunikasjonsplattform 
• Pasienttransport 

• Samlet plan for større 
byggeprosjekter Etablering av 
bestillerenhet 

• Behandlingshjelpemidler  
• Opptreningsinstitusjoner 

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 
• Opptreningsinstitusjoner 
• Tilbud til rusmiddelmisbrukere 

2005 God virksomhets- 
styring 
Åpenhetskultur 

• Organisering av internrevisjon 
• Klargjøring av roller eier/bestiller 
• Evaluering av styrer og 

styringsmodellen 

• Prioritering  
• Laboratorietjenester  
• Opptreningsinstitusjoner. 

2006 Bedre måloppnåelse på 
prioriterte områder. 
Utvikling av langsiktig 
strategi 

• Videreutvikling av målbilde 2025    
• Utarbeidelse av strategisk plan for 

perioden 2007-2010. 
• Handlingsplan for 2007. 

• Videreutvikling av etablerte nettverk 
• Samhandling 
• Investeringsplan Helse Øst 
• Utvikling av HR-strategi 
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3.2 Viktige milepæler 2002-2007 
 
 

 
 

Kvalitet og 
trygghet

God virksomhets-
styring og kvalitet

Store planprosesser på ulike 
fagområder

Samhandling og prioritering

Langsiktig og 
bærekraftig 
utvikling

Planlegging mot nye hovedstrukturer

2007

2006

2005

2004

2003

2002

• Helse Øst 2025
• HR-strategi

• God virksomhetsstyring
• Internrevisjon
• Fagrevisjoner
• Lederutvikling

• Samhandlingsavtaler
• Prioritering

• Funksjons- og oppgavefordelig
• Samordning somatikk/psykiatri
• Forskning 
• Samlet plan investering
• Nye Ahus

• Helseforetaksstruktur  
• Robuste helseforetak
• Opptaksområder
• Medvirkning fra brukere og 

tillitsvalgte

• Kvalitet i behandling
• Kvalitet og pasientmedvirkning
• Kompetanse, ledelse og 
medarbeider .tilfredshet

• Regional styring og samordning

3.3 Helse Øst 2025 – et strategisk hoveddokument 
Gjennom Helse Øst 2025 er det gjennomført et omfattende og godt forankret strategiarbeid 
som angir retning for helseforetaksgruppens utvikling i et langsiktig perspektiv.  
 
Bakgrunnen for dette er at Helse Øst står foran store utfordringer i utformingen av et godt og 
likeverdig helsetilbud for befolkningen i fremtiden. Demografisk utvikling og utvikling i 
etterspørsel som følge av stadig økende muligheter medisinsk og teknologisk, gjør at kravet 
til omstillingsevne, kvalitet og fleksibilitet vil øke sterkt de kommende år.  
 
For å skape en bærekraftig utvikling av tjenestetilbudet har styret for Helse Øst RHF vurdert 
det som ønskelig og nødvendig at det tas et tydeligere grep om den langsiktige utviklingen i 
foretaksgruppen. Fremtidens utfordringer krever at det allerede nå fattes beslutninger om 
struktur og fremtidig innhold i spesialisthelsetjenesten. Det er lagt til grunn at tydelige og 
overordnede mål for foretaksgruppen som helhet også gir helseforetakene bedre 
forutsigbarhet for egen planlegging og utvikling.  
 
Basert på vedtatt visjon og verdigrunnlag skal Helse Øst 2025 være strategisk grunnlag for 
den langsiktige utvikling av helseforetaksgruppen i Helse Øst.  
 
Helse Øst vil ha Kvalitet og trygghet som sin virksomhetsidé og en ønsker gjennom dette å 
sette fokus på kontinuerlig kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og opplevd trygghet. 
Virksomhetsideen vil tydeliggjøre og kvalitetssikre spesialisttjenestens ansvarsområde og 
innhold. Pasientforløpene skal utvikles i et helhetsperspektiv med sikte på aktiv behandling, 
høy kvalitet og god samfunnsøkonomisk ressursutnyttelse i alle ledd.  
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Tiltakene i Helse Øst 2025 innebærer å utøve verdibasert endringsledelse og ha fokus på å 
utvikle god kvalitet gjennom endrede arbeidsformer og metoder, basert på kunnskapsbasert 
praksis. Sentralt i de vedtatte strategier er at perioden frem til 2015 skal utnyttes til omstilling 
og utvikling av gode langsiktige løsninger. Det er videre fattet overordnede beslutninger om 
innhold, organisering og struktur i tjenesten frem mot 2025. Det vises til nærmere omtale i 
kap. 4.1. 
 

3.4 Kostnader ved omstilling og styring under knappe økonomiske rammer 
En konstaterer at de øvrige regionale helseforetak årlig har drevet sin virksomhet med til dels 
betydelige underskudd og at en således har overskredet Stortingets gitte rammer. 
 
Konsekvensene av dette er at Helse Øst relativt sett har hatt mindre penger til disposisjon 
hvert eneste år siden 2002 enn de øvrige regionale helseforetakene.  
Den forventede ”gevinst” av stram styring de første årene har derfor uteblitt foreløpig og 
forsakelsene merkes stadig tydeligere i form av belastning og slitasje på personell og 
infrastruktur. Dette har også vært utfordrende i forhold til troverdighet og styringsautoritet for 
styre og ledelse i Helse Øst RHF. 
 
Fra arbeidstakerhold uttrykkes en stadig sterkere bekymring når det gjelder hvordan Helse 
Øst ivaretar sitt arbeidsgiveransvar. De ansatte merker en betydelig omstillingsslitasje og 
uttrykker bekymring om at mye ressurser går med til deltakelse i omstillingsprosjekter 
rapporteringsaktiviteter og ikke til pasientbehandling. Det gis også tilbakemeldinger om at 
virksomhetene, som følge av knappe økonomiske rammer, har relativt lav grunnbemanning 
for alle yrkesgrupper og at dette medvirker til en uhensiktsmessig organisering av tjenestene.  
 
Et for stort omstillingstempo vil gi manglende faglig fokus som igjen kan gjøre at 
kompetanseutvikling blir mangelfull og derved påvirker pasienttilbudet. Helse Øst er 
bekymret over denne utviklingen og vil måtte rette betydelig oppmerksomhet mot dette 
fremover. Det er avgjørende at en ikke mister de drivkrefter som ligger i ansattes inspirasjon 
og engasjement for egenutvikling og utvikling av egen arbeidsplass. Høy turnover og utstrakt 
bruk av deltid er en risiko for kvalitet og kontinuitet i helsetjenesten, og må motvirkes. En 
negativ utvikling vil også kunne påvirke fremtidig rekruttering. 
 
En kan dessverre også konstatere at sykefraværet gjennomgående er for høyt og at en ikke 
har nådd de mål som er satt på dette området. Dette medfører økende innleie av vikarer, noe 
som igjen kan skape dårligere kontinuitet og kvalitet. Dette er også urovekkende i forhold til 
kostnadsutviklingen.  
 
Knappe investeringsrammer og stram prioritering har medført et betydelig etterslep når det 
gjelder investeringer i medisinsk teknisk utstyr, IKT samt vedlikehold og nødvendig 
oppgradering av eiendomsmassen.  
 
En vil også påpeke særlig bevilgningsbehov for Nye Ahus. Det vises derfor til Stortingets 
behandling av St.prp. nr. 1 (2003/2004) og innstilling fra sosialkomiteen (Budsjettinnstilling S. 
nr. 11) hvor et flertall bl.a. gir uttrykk for at det samlede likviditetsopplegg, herunder 
betingelsene knyttet til låneopptak og avdragstider må vurderes fram mot at anlegget tas i 
bruk samt at realiseringen av prosjektet ikke i urimelig grad må gå på bekostning av drift og 
utvikling av det øvrige spesialisthelsetilbudet til befolkningen i Helse Øst. De beregnede 
årlige driftskostnader forutsetter en betydelig driftseffektivisering og innebærer samtidig en 
underdekning gjennomsnittlig på i underkant av 300 mill. kroner over en periode på 20 år. I 
de første driftsårene vil denne underdekningen være vesentlig større enn 300 mill. Det vil 
også påløpe ”pukkelkostnader” i forbindelse med innflytting og idriftsettelsen av det nye 
sykehuset.  
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3.5 Rapport for 2006 
De regionale helseforetakene styres gjennom lover, forskrifter, vedtekter og gjennom 
virkemidler forvaltet av Helse- og omsorgsdepartementet. For 2006 er det samlede 
styringsbudskap gitt gjennom: 
 

• Bestillerdokumentet for 2006, hvor eier bl.a. stiller krav til ivaretakelse av ”sørge for”-
ansvaret, og klargjør tildelingen av midler og ressursgrunnlag. 

• Protokoll fra foretaksmøtet 26. januar og 29. mai 2006, 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 2006 
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 

 
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 2006. Det er i 
løpet av 2006, i en bred prosess i samarbeid med helseforetakene, brukere og tillitsvalgte, 
utarbeidet nytt Strategisk fokus for perioden 2007-10. Det vises til kapittel 4. 
 
I tråd med gitte føringer i bestillerdokument og protokoll fra foretaksmøte, har Helse Øst i 
2006 prioritert innsats i forhold til mennesker med psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere, 
pasienter med kroniske sykdommer, pasienter som behøver rehabilitering – habilitering. En 
har videre rettet stor oppmerksomhet mot å redusere ventetid, overbelegg og antall 
korridorpasienter samt god virksomhetsstyring og organisering, god økonomisk styring 
(driftsresultat i balanse). En konstaterer at en ikke har kommet i mål innen alle områder, 
særlig i forhold til overbelegg og korridorpasienter. Selv om ikke alle mål er nådd kan Helse 
Øst 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 2006/2007. Pr. utgangen av januar 2007, 
tilsier en foreløpig årsprognose for 2006 at driften vil gå i balanse iht. eiers styringskrav. De 
enkelte helseforetak står overfor ulike og til dels omfattende utfordringer for å imøtekomme 
kravet om balanse i 2007. Enkelte tiltak vurderes også å kunne ha følger for pasienttilbudet.  
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3.6 Utfordringsområder 
Selv om det er grunn til å være tilfreds med mange positive resultater i 2006 er det fortsatt 
områder med særlig store utfordringer og områder der resultatene ligger tilbake i forhold til 
nasjonale og egne mål og forutsetninger. Disse områdene fremgår detaljert av kapittel 7 men 
Helse Øst vil her stikkordmessig trekke frem områder hvor en må ha et særskilt 
ledelsesmessig oppmerksomhet på fremover:  
 

• Pasientbehandling i sykehuskorridorene er ikke i samsvar med Helse Østs 
verdigrunnlag. Antall korridorpasienter er fortsatt for høyt og må reduseres. Helse Øst 
og helseforetakene har arbeidet aktivt med blant annet utskrivingsrutiner og bedre 
samhandling med primærhelsetjenesten. Resultatene viser at disse områder må 
være gjenstand for en annen og mer intensivert oppmerksomhet i tiden fremover. 

• En er samtidig bekymret over kompetanseutviklingen i primærhelsetjenesten og reell 
samhandling mellom fastleger, spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. 
Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor primærhelsetjenesten må i sterkere 
grad følges opp og utvikles gjensidig. Forpliktende samhandlingstiltak må utvikles, 
slik at en sikrer god informasjon og at pasienter får riktig behandling på rett nivå og at 
henvisning og utskrivning betrygges.  

• Det er sterkt behov for å oppnå en ytterligere reduksjon av ventetidene innen psykisk 
helsevern for barn og unge. Virkemidlene for å oppnå dette vil både være å øke 
dekningsgraden, å endre arbeidsformene samt å ytterligere øke produktiviteten. 

• Det er påkrevet og en stor utfordring for helseforetakene å sikre tilstrekkelig antall og 
riktig fordeling av lege- og psykologspesialister innen psykisk helsevern. Det er behov 
for en statlig satsning for å øke utdanningen og rekrutteringen særlig av psykiatere. 
Nåværende tildeling av hjemler umuliggjør tilstrekkelig bemanning både på kort og 
lang sikt. 

• Det er fortsatt lang ventetid innen tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige særlig for avrusning og døgnbehandling. Det er behov for økt 
satsing og samtidig en omstrukturering av behandlingstilbudene på dette feltet for å 
oppnå god nok standard på spesialisthelsetjenestenivå. 

• Det gjenstår fortsatt mye før en har sikret god bruk av individuell plan til alle 
rettighetspasienter. Her vil en måtte ha skarpere fokus på veiledning i utforming og 
videre bruk av individuell plan. 

• Kompetansen som bestiller av helsetjenester må videreutvikles og styrkes. En vil 
måtte ha et skarpere fokus på det totale bildet av tilbydere av spesialisthelsetjenester 
for å sørge for en helhetlig tilnærming i ”sørge for”-ansvaret. Egne helseforetak og de 
private må ses i sammenheng, særlig med fokus på områder der det offentlige har 
overkapasitet.  

• Nivået på sykefraværet er for høyt i forhold til målsettingen på 7,4 % og det er 
registrert en svak økning fra 2005 til 2006, fra 8,3 % til 8,5 %. Helse Øst er bekymret 
over denne utviklingen og vil måtte rette betydelig oppmerksomhet mot dette 
fremover slik at sykefraværet kan reduseres  

• Det kommer bekymringsmeldinger fra de ansatte om slitasje, høyt sykefravær og 
privatisering av etiske dilemma. Det oppleves at den enkelte ansattes engasjement 
reduseres. Dette må følges opp for å sikre god pasientbehandling, 
kompetanseutvikling og fremtidig rekruttering.  

• Helse Øst startet i 2005 et arbeid for å fremme en åpenhetskultur som legger 
grunnlag for viktig forbedringsarbeid, godt arbeidsmiljø og bedret pasientsikkerhet. 
Åpenhetskultur, fokus på arbeidsmiljø og god ledelse vil sannsynligvis også være de 
mest vesentlige faktorer for å skape en bedriftskutur som fremmer trygghet og 
sikkerhet både for pasienter og ansatte. Dette vil fortsatt ha stort fokus i 2007. 

• En står overfor store utfordringer for å sikre finansiering og implementering av drift av 
store byggeprosjekter som Nye AHUS og Kreft- og isolatsenteret ved Ullevål. Helse 
Øst står overfor store utfordringer med å betjene kapitalkostnadene ved de store 
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prosjektene som etter hvert tas i bruk innen 2008. Størstedelen av de økte 
kapitalkostnadene må tas gjennom effektivisering av driften. Det må sikres at 
realiseringen av disse prosjektene ikke i urimelig grad går på bekostning av drift og 
utvikling av det øvrige tjenestettilbud til befolkningen i Helse Øst.  

• Helsetjenestene i hovedstadsområdet representerer den største utfordringen for 
Helse Øst, både i volum og kompleksitet. Med bakgrunn i vurderinger om innhold i 
tjenestene mot 2025 vil det være en betydelig overkapasitet i hovedstadsområdet 
som skaper handlingsrom for nødvendig omstrukturering av tjenestetilbudet. Det er 
viktig å kunne realisere de muligheter som finnes og samtidig implementere allerede 
avklarte funksjonsfordelinger. 

• Ved utgangen av 2006 utgjør Sykehuset Innlandet HF og fødetilbudet i hovedstaden 
omdømmekritiske faktorer selv om kvalitet og omfang av tjenesten ansees å være 
god. 

 

3.7 Styrets konklusjon 
 
 
Ut fra den samlede rapportering for 2006 anser styret for Helse Øst RHF at 
 
• Helse- og omsorgsdepartementets bestilling gjennom Styringsdokumentet for 2006 og 

foretaksmøtene er fulgt opp. 
 

• ”Sørge for”-ansvaret som er pålagt Helse Øst innenfor det juridiske og faglige 
rammeverket er i sum oppfylt for 2006. 
 

• Helse Øst RHF har styrt virksomheten iht. de gitte økonomiske rammebetingelser.   
 
Styret er tilfreds med de resultater som er presentert i Årlig melding for 2006 til Helse- og 
sosialdepartementet. 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 berømmer de ansatte for stor innsats og engasjement i nok en periode med store krav 
til effektiviseringer og krevende omstillinger. Styret berømmer også brukernes representanter 
for positivt og konstruktivt samarbeid i 2006. 
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4 Utfordringer og prioriteringer i planperioden  
 
Det vises til Regjeringens beslutning om at de to regionale helseforetakene Helse Sør 
RHF og Helse Øst RHF skal slås sammen til et nytt regionalt helseforetak kalt Helse 
Sør-Øst RHF. Dette bl.a. for å sikre bedre ressursutnyttelse og samordning av 
sykehusene i hovedstadsområdet, gi grunnlag for bedre rekruttering av 
helsepersonell og spesialister og for å styrke forskningen.  
 
Det legges derfor ikke konkrete planer utover det som vil være styrets funksjonstid i 
2007. Helse Øst har nylig avsluttet et to års strategiarbeid som ble igangsatt for å møte 
fremtidens utfordringer spesielt innen områdene kvalitet, kapasitet og behov og for å 
sikre økonomisk bæreevne i et perspektiv mot år 2025. Det har vært spesielt viktig å 
se på både struktur og innhold i tjenesten, slik at de eldre skal kunne tas hånd om på 
en god måte i Helse Øst i en periode med stor vekst i aldersgruppen 60-80 år. Arbeidet 
har vist at det er viktig å gjøre endringer nå for å være i stand til å tilby gode og 
likeverdige tjenester innen eksisterende ressursrammer. 
 
Det legges til grunn at Helse Øst 2025 og Strategisk fokus for 2007-10, jfr. styresakene 
069/2006, 084/2006, 003/2007 og 006/2007 vil være Helse Østs strategiske fundament 
inn i en ny organisasjon og at disse planer vil inngå i de rammer og føring som eier 
legger for det videre arbeid. 
 
Styrets strategiske fundament er basert på gjennomførte plan- og strategiprosesser i 2006 
samt innspill fra helseforetakene i Årlig melding til Helse Øst RHF.  
 
Det er videre, i samarbeid med de øvrige regionale helseforetak, prognostisert 
aktivitetsnivå/behov for 2008. Det vises til kapittel 10 samt sak nr. 095/006 Årlig melding 
2006 - Innspill til statsbudsjettet for 2008.  
 
Helse Øst står foran store utfordringer i utformingen av et godt og likeverdig helsetilbud for 
befolkningen i fremtiden. Den demografiske utviklingen og utviklingen i etterspørsel som 
følge av stadig økende muligheter i medisinsk og teknologisk utvikling, gjør at kravet til 
omstillingsevne, kvalitet og fleksibilitet vil øke sterkt de kommende årene. 
 
En forventer at de økonomiske rammene ikke vil øke vesentlig utover dagens nivå. En 
bærekraftig utvikling må derfor skapes gjennom fokus på kvalitet, god kapasitetsutnyttelse, 
driftseffektive løsninger og god økonomisk styring. 
 
Etablering av et handlingsrom for videreutvikling forutsetter at det settes inn tiltak så snart 
som mulig for å redusere gjennomsnittlig liggetid. En slik reduksjon må innebære vurderinger 
av forskjellige pasient- og aldersgrupper, og differensiering av liggetidene i forhold til den 
enkelte gruppens spesifikke behov. 
 
Mange pasienter som i dag får sitt behov dekket gjennom innleggelse i sykehus, vil i 
fremtiden bli gitt tilbud i poliklinikk og ved dagbehandling. Unødvendig innleggelse i sykehus 
medfører i dag bl.a. økt infeksjonsrisiko og funksjonsbortfall som følge av passivisering. 
Bedret kvalitet i tjenestetilbudet må utvikles gjennom mer effektive behandlingslinjer og 
gjennomføring av beste praksis. 
 

4.1 Helse Øst 2025 
Gjennom Helse Øst 2025 er det gjennomført et omfattende og godt forankret strategiarbeid 
som angir retning for helseforetaksgruppens utvikling i et langsiktig perspektiv hvor kvalitet 
og trygghet er Helse Østs virksomhetsidé. 
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I styresak 003/2007 Helse Øst 2025 har styret vedtatt at perioden frem til 2015 skal utnyttes 
til nødvendig omstilling og utvikling av gode langsiktige og bærekraftige løsninger og at 
videreutvikling av tjenestetilbudets innhold frem mot 2025 skal baseres på følgende 
strategiske føringer: 
 

− Høyere kvalitet og bedre prosedyrer skal gi mer helsebringende tid i sykehus. 
− Tilgjengelighet ved poliklinikk og dagbehandling økes ved utvidede åpningstider. 
− Forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten skal forbedres og styrkes. 
− Hovedaktivitetene innen psykisk helsevern skal skje i robuste Distriktspsykiatriske 

senter. 
− Akuttilbud skal vurderes og lokalbaserte tjenester skal videreutvikles. 
− Regionsykehusfunksjonene skal tydeliggjøres og videreutvikles.  
− Ambulansetjenester og prehospitale tjenester skal styrkes og tilpasses strukturelle og 

organisatoriske endringer og pasientens behov. 
− Spesialisthelsetjenestens rolle innen forebygging skal avklares og styrkes. 
− Organisasjonens samlede kompetanse og ledelse skal tilpasses behandlingsbehov og 

hensiktsmessige organisasjonsmodeller. 
− Det skal planlegges med sikte på internasjonalisering og for å møte økt ekstern 

konkurranse. 
 
I samme styresak er det også vedtatt at tjenestetilbudets struktur og organisering frem mot 
2025 skal videreutvikles basert på følgende strategiske føringer: 
 

− Det etableres sterkere regional styring og samordning for å frigjøre ressurser til å 
utvikle gode og likeverdige helsetjenester. 

− Nytt Østfoldsykehus planlegges for å dekke samme opptaksområde som i dag, 
innenfor tilgjengelige investeringsrammer og i samsvar med den til enhver tid 
gjeldende finansieringsordning for helseregionen. 

− Sykehuset Innlandet HF videreutvikles i tråd med prosjekt 2020 innenfor tilgjengelige 
investeringsrammer og i samsvar med den til enhver tid gjeldende 
finansieringsordning for helseregionen. 

− Det etableres en sykehusstruktur i hovedstadsområdet som tilpasses god samlet 
kapasitetsutnyttelse mellom Helse Øst og Helse Sør og ivaretar de særskilte behov i 
området. I Helse Øst omfatter dette følgende helseforetak/sykehus: 
- Ullevål universitetssykehus HF 
- Aker universitetssykehus HF 
- Akershus universitetssykehus HF 
- Sykehuset Asker og Bærum HF 
- Sunnaas sykehus HF 
- Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Diakonhjemmets sykehus AS og Martine 

Hansens Hospital 
− Frigjorte bygg og arealer uten nytteverdi for fremtidig sykehusdrift avhendes. 

  
Det skal etableres et forpliktende samarbeid med Universitetet i Oslo, Helse Sør og berørte 
kommuner. 
 
Helse Øst skal være en attraktiv arbeidsgiver med fokus på rekruttering og 
kompetanseutvikling.  
 
Det skal etableres et prosjekt for samordnet eiendomsforvaltning og arealeffektivisering som 
omfatter avhending av overflødige arealer og planer for verdibevarende vedlikehold. 
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4.2 Strategisk fokus for perioden 2007-10 og fokusområder for 2007 
Gjennom Strategisk fokus for perioden 2007-10 (styresakene 069/2006 Strategisk fokus 
2007-2010 og 084/2006 Strategisk fokus 2007-2010 - Fokusområder 2007) er det lagt 
grunnlag for mer kortsiktige strategiske føringer. Strategisk fokus 2007 - 2010 skal sikre at en 
tar de riktige valg og fokuserer arbeidet i tråd med Helse Østs visjon og verdigrunnlag og 
samlet strategisk grunnlag. Målet er at daglig virksomhet i det enkelte helseforetak i sum 
oppnår den ønskede bærekraftige utvikling av Helse Øst mot 2025. Bredt forankrede 
målprosesser der resultatene kommuniseres godt gjennom hele organisasjonen skal sikre at 
målene virkeliggjøres gjennom den enkelte ansattes innsats i sitt daglige arbeid. 
 
Hovedsatsingsområdene er pasientbehandling, organisasjon og ledelse, kompetanse og 
ressurser. 
 
Det forutsettes at ledere på alle nivåer aktivt slutter seg til og anvender vedtatte mål og 
fokusområder. Videre at alle øvrige ansatte skal kjenne innholdet og føle at det har betydning 
for deres daglige virksomhet. 
 
Det strategiske arbeidet i Helse Øst spisses i en konkretisering av fire fokusområder for 
2007: 
 
• Kvalitet i behandling 

Standardisering av pasientforløp og behandlingslinjer - målt ved redusert liggetid 
 
• Kvalitet og pasientmedvirkning 

Kortere epikrisetid, andel individuell plan, ingen korridorpasienter 
 
• Kompetanse, ledelse og medarbeidertilfredshet 

Sykefravær, medarbeider- og pasienttilfredshet 
 
• Regional styring og samordning av ikke-medisinske støttefunksjoner 
 
Under hvert av disse områdene utarbeides resultatmål og handlingsplaner. Oppfølging skjer 
gjennom risikovurdering og statusrapportering til administrerende direktør og styre.  
 
Handlingsplaner i forhold til de fire fokusområdene omfatter bl.a. tiltak der Helse Øst RHF i 
2007 vil: 
 
• Øke innsatsen til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av 

rusmisbrukere 
• Prioritere tjenestetilbud til pasienter med kroniske sykdommer, og pasienter som trenger 

habilitering og rehabilitering  
• Sette fokus på prioritering i alt ledelsesutviklingsarbeid på alle arenaer 
• Øke kostnadseffektivitet på de tjenester som til enhver tid tilbys 
• 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 

• Ha fokus på å videreutvikle innhold i lokalsykehusene 
• Styrke samarbeid med og veiledning til kommunene gjennom inngåelse av forpliktende 

avtaler der slike enda ikke finnes 
• Vurdere nivå og omfang av innsats i helsefremmende og forebyggende virksomhet 
 
I tillegg vil en følge opp vedtatte strategier innen områdene; Kvalitet, IKT, Innkjøp, HR, 
Kommunikasjon, Bruk av private leverandører mv. 
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4.3 Virksomhetsstyring  
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. 
 
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, tilpasset 
risiko og vesentlighet, med nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. 
Helse Øst prioriterer oppfølging av myndighetskrav og bruker ISO 9001 som virkemiddel, og 
skal gjennom lederforankring, konkrete tiltaksplaner, arbeidsgrupper og utvikling av 
hjelpeverktøy for interne revisjoner, bidra til at virksomhetene selv kan kontrollere om de 
følger kravene. 
 
Internrevisjon og kontrollkomité er etablert i tråd med krav i foretaksprotokoll fra eier 2005 og 
2006. 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.  
 
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 791 avtalespesialister samt en stor 
avtaleportefølje innen rus, psykiatri, kirurgi, lab/røntgen, opptrening, habilitering og 
rehabilitering. Alle avtalene er inngått med det regionale helseforetaket.  
 
En helhetlig løsning av oppgavene vil også innebære en forpliktelse etablering/ivaretakelse 
av fellesoppgaver og interregional samordning. I st.prp. nr. 1 (2005-2006) fremheves det som 
meget viktig at de interregionale initiativ og arbeider videreføres slik at de understøtter 
hovedprioriteringene i helsetjenesten. Helse Øst vil forstsette å ta initiativ til interregionalt 
samarbeid og bidra til nødvendig koordinering av aktivitetene. 
 

4.4 Budsjett for 2008 
I samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene er det, som innspill til arbeidet med 
statsbudsjett for 2008 beregnet aktivitetsnivå / behov for 2008. 
 
Somatiske tjenester  
I en periode hvor aktivitetsveksten har vært om lag 3 prosent per år har ventetidene holdt 
seg noenlunde konstante. Det antas at en videreføring av denne vekstraten vil være 
tilstrekkelig til å holde ventetidene på dagens nivå også i de nærmest kommende år.  
 
Dersom veksten reduseres til det som kreves for å holde tritt med befolkningsutviklingen, 
anslagsvis 0,7 prosent per år, blir det ikke rom for nye behandlingstilbud, og det må antas at 
dette vil medføre økende ventelister og ventetider på en del områder.  
 
Styret for Helse Øst vurderer at en vekst på 3 prosent per år er realistisk for at det skal gis 
rom for nye tilbud og samtidig oppnå akseptable ventetider for prioriterte pasientgrupper.  
 
Psykiatriske tjenester 
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 fortsatt omstilling og 
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utnyttelse av nybygde DPS, samt riktig fordeling og flere legehjemler og økt utdanning av 
fagspesialister. 
 
Tilbud til rusmiddelavhengige  
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. 
 
I tillegg til vurderingene ovenfor gis det enkelte anbefalinger for å bedre rammebetingelsene 
og forutsigbarheten for de regionale helseforetakenes planlegging.  
 
For Helse Øst har en kommentert særskilt bevilgningsbehovet på i underkant av 300 
millioner årlig for Nye Ahus, samt særlige konsekvenser av at Helse Øst har styrt stramt og 
dermed har behov for å gjennomføre fremtidsrettede investeringer særlig innen 
medisinsk/teknisk utstyr, vedlikehold, kompetanseoppbygging og opprusting og 
samorganisering innen IKT-området. 
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5 Brukermedvirkning 
Helse Øst RHF vektlegger reell 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  

5.1.1 Generelt 

Det er Brukerrådets generelle oppfatning at Helse Øst RHF vektlegger reell 
brukermedvirkning i alle viktige planprosesser. Brukerrådets medlemmer opplever at de blir 
tilfredsstillende involvert i de saker og forhold som Helse Øst arbeider med, og at deres 
medvirkning og innspill gis betydning under saksbehandlingen. Samtidig pekes det på at det 
foreligger et utviklingspotensial med hensyn til å få synliggjort brukersynspunktene for de 
besluttende organer. 

5.1.2 Organisasjon/sammensetning 

Brukerrådet er oppnevnt av styret for Helse Øst RHF etter forslag fra brukerorganisasjonene 
og de fylkeskommunale eldrerådene.  
Nytt Brukerråd ble oppnevnt 1. september 2006, med en funksjonstid på 2 år. Rådet består 
av 11 medlemmer som inkl. representasjon fra rus- og det flerkulturelle miljøet. Medlemmene 
har selv valgt leder og nestleder.  
 
Brukerrådet har i 2006 hatt 8 ordinære møter, hvorav et fellesmøte med Helse Østs styre. I 
tillegg har det vært avholdt et fellesmøte med de øvrige brukerrådene i region øst, en 
møteform som vil bli gjennomført fast en gang i året. Pga. valg av nytt råd, ble det avholdt et 
fellesmøte med det gamle og det nye brukerråd over to dager som ledd i 
kompetanseoverføring, samt den årlige dialogkonferansen med brukerrådene i 
helseforetakene. Det ble også høsten 2006 satt av en hel dag til opplæring. Dessuten er det i 
møtene høsten 2006 satt opp tema som er viktige for å få oversikt over virksomhet og styring 
i Helse Øst. 
 
Leder og nestleder deltar i tillegg på årlig møte med brukerrådene i de øvrige regionale 
helseforetak.  

5.1.3 Brukerrådets virksomhet 

Brukerrådet finner det riktig og verdifullt at medlemmene får delta aktivt i mange av de 
prosjekter som Helse Øst er engasjert i. Administrerende direktør har også ved flere 
anledninger uttrykt at Brukerrådet skal ha høy aktivitet når det gjelder deltakelse i prosjekter 
og planarbeid. Administrerende direktør har foreslått at det hvert år avholdes et 
strategiseminar i Brukerrådets regi, slik at rådets forslag og synspunkter kan bli tydeliggjort 
overfor administrasjonen, og slik at arbeidet kan bli gitt en hensiktsmessig prioritering. 
 
Brukerrådet har deltatt i viktige planprosesser, herunder utarbeiding av årlig melding, 
psykiatriplanarbeidet, rusplanarbeidet, utvikling av habiliterings- og rehabiliteringstjenesten, 
lærings- og mestringsprosjektet. Videre har Brukerrådets medlemmer deltatt i 
styreseminarer, og de har observatørstatus i styret for Helse Øst RHF - hvor leder og 
nestleder møter fast på styremøtene. 
 
Av annen virksomhet kan nevnes at Brukerrådets medlemmer har deltatt i Prosjekt 2025, 
delprosjekt Brukerperspektiv. Sluttrapporten gir en detaljert og godt redigert fremstilling av de 
mange synspunkter og innlegg som fremkom under de møter og seminarer som ble avholdt 
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som ledd i prosjektarbeidet. De forslag og anbefalinger som brukerrepresentantene fra Helse 
Øst fremsatte kommer godt fram. 
 
Et område som fanget særlig interesse under prosjektarbeidet gjaldt opplæring av 
helsepersonell. Det er Brukerrådets mening at alt helsepersonell allerede under 
grunnutdanningen må informeres om brukermedvirkning og samarbeid med brukerne 
(pasientene). Opplæring av brukerrepresentanter ble også drøftet. Det er enighet om at det 
er helt nødvendig med opplæring, og Brukerrådet er derfor tilfreds med at det nå er utformet 
et eget konsept for dette. 
 
Fire personer fra brukerrådet følger arbeidet i Sentral enhet Rehabilitering ved Sunnaas 
sykehus HF. Her bidras i prinsipielle drøftinger o spørsmål av betydning for pasienttilbudet. 
Dessuten følges saksbehandlingstid og avslagsprosenter og begrunnelser for avslag nøye. 
 
Brukerrådet deltar med to representanter i Helse Østs prosjektgruppe for styrking av 
spesialisthelsetjenesten for eldre. Arbeidet forventes avsluttet primo 2007.   
Brukerrådets oppfatning er at en godt tilpasset geriatrisk behandling vil bidra sterkt til å bedre 
eldres livskvalitet. Brukerrådet har også vært representert i prosjektgruppe for samhandling 
av kreftomsorgen, samt i styringsgruppen for nytt Østfoldsykehus. Tidligere leder av 
brukerrådet Tom Paulsen vil fortsatt delta i prosjektet Nye Ahus som sluttføres i løpet av 
2007. Tidligere medlem Knut Midthaug vil delta i sluttprosessen av URT som også avsluttes i 
løpet av 2007.   

5.1.4 Dialogkonferanse 

Den årlige dialogkonferansen ble avholdt i mars 2006 med temaet Livskvalitet - mestring og 
medvirkning. Konferansens hovedemner var individuell plan, samt utvikling og forbedring av 
lærings- og mestringssentrene (LMS). 
Med utgangspunkt i de slutninger konferansen kom til, formulerte Brukerrådet i eget notat til 
styret i Helse Øst flere forslag til tiltak som kan gjøre de ovennevnte tjenester bedre. 
Notatet avsluttes med følgende visjoner: 
- Barrierene mellom tjenestenivåene må brytes ned for at kommunikasjonen skal fungere 

bedre 
- Rehabiliteringsinstitusjonene må samhandle med andre tjenesteytere og aktører innen 

arbeidsliv og fritid (helhetlig rehabilitering). Aktivitet anses som nøkkelen til suksess for 
de fleste.  
 

Det skal i denne sammenheng også nevnes at Brukerrådet er tilfreds med at det er etablert 
en særskilt enhet for rehabilitering (SeR), som svar på forskriftskrav og rapporter fra 
arbeidsgrupper i URT-prosjektet. I tilknytning til SeR er det etablert et 
interimsbrukerråd/samråd med 4 medlemmer fra Brukerrådet.  

5.1.5 Sluttkommentarer 

Brukerrådet er bekymret for at krav om effektivitet og økonomisk oppfølging ved 
helseforetakene skal gå på bekostning av kvalitet, og derved gjøre behandlingstilbudet 
dårligere. Brukerrådet ser også med bekymring at eldre og kronisk syke lett kan bli til 
kasteballer i diskusjonen rundt lokalsykehusene. Her fokuseres det svært mye på de som 
skal føde og på akutt behandling. Både eldre og kronikere trenger oppfølging av et høyt 
spesialisert helsepersonell. Vi ser at dersom enhetene blir for små, vil dette lett kunne gå ut 
over kompetansen til behandlerne. 
 
Brukerrådet anser det som viktig at Helse Øst RHF fortsetter sitt arbeid med å klargjøre det 
reelle behovet for spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen. 
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Brukerrådet ser gjennom sine erfaringer som brukerråd store likhetstrekk mellom 
rus/psykiatri og rehabilitering eller de med en sammensatt problematikk. Vi ser gjerne et 
tettere samarbeid mellom disse tre satsingsområdene i årene som kommer 
 
Brukerrådet vil også uttrykke bekymring i forbindelse med de handlingsplaner som er lagt – 
men ikke gjennomført i tilstrekkelig grad - innen psykiatrien og rus, først og fremst 
vedrørende akuttplassene.  
 
Oppholdene blir for korte og samhandlingen med videre eksisterende og ikke eksisterende 
behandlingssystemer er og blir en kommende utfordring. Hva med de ”tunge” pasientene i en  
akuttsituasjon?  Samhandling med kommunene mht. overføring av pasienter fra 
spesialisthelse - tjeneste til kommune innen rus og psykiatri har et stort forbedringspotensial 
slik brukerrådet ser det. Individuell plan må og bør brukes i langt større grad for denne og 
andre pasientgrupper med en sammensatt problematikk 
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DEL II – RAPPORT FOR 2006 
 

6 Økonomi, aktivitet og kvalitet 2006 
 

6.1 Økonomi – foreløpig regnskap 2006 
Per utgangen av januar 2007, tilsier foreløpige tall at foretaksgruppen vil avslutte sitt 
årsregnskap for 2006 i balanse, sett i forhold til departementets styringskrav. 

6.2 Aktivitet for Helse Øst 

6.2.1 Akkumulerte aktivitetsdata for 2006 

 

Aktivitet – Somatikk Faktisk 
 

Budsjett/ 
Måltall 
2006 

Avvik i fht  
mål 06 

 

Endring i 
forhold til 2005

 
DRG – poeng, egne helseforetak + 4 
med driftsavtale 326 153 325 952 0 2,21)

DRG – poeng, sum Helse Øst 
pasienter uavhengig av 
behandlingssted 

382 738 374 930 2,1 2,82)

Antall polikliniske konsultasjoner, 
egne HF + 4 med driftsavtale 1 226 785 1 200 870 2,2 4,6 

Aktivitet – Psykisk helsevern for 
voksne     

Samlet – antall liggedøgn døgnbeh/ 
dsdager dagbeh 686 067 683 011 0,4 - 1,4 

Antall polikliniske konsultasjoner 314 510 337 703 - 6,9 5,33)

Aktivitet – Psykisk helsevern for 
barn og unge     

Samlet – antall liggedøgn døgnbeh/ 
oppholdsdager dagbeh 52 613 55 595 - 5,4 - 13,3 

Antall polikliniske konsultasjoner 178 194 173 150 2,9 35,34)

Aktivitet – Russektoren  
Samlet – antall liggedøgn døgnbeh/  
oppholdsdager dagbeh 

260 994
254 193 2,7 - 1,5 

Antall polikliniske konsultasjoner 93 503 97 709 - 3,7 15,55)

1) Hvis en korrigerer for omfang av implantater i 2005 er veksten i aktivitet på 1,8 prosent fra 2005 til 2006.  
2) Hvis en korrigerer for omfang av implantater i 2005 er veksten i aktivitet på 1,9 prosent fra 2005 til 2006.  
3) Polikliniske konsultasjoner voksne: Hvis en ekskluderer telefonkonsultasjoner er veksten fra 2005 til 2006 på 1,0 prosent 
4) Polikliniske konsultasjoner barn og unge: Hvis en ekskluderer telefonkonsultasjoner er veksten fra 2005 til 2006 på 16,7 
prosent 
5) Polikliniske konsultasjoner rus: Hvis en ekskluderer telefonkonsultasjoner er veksten fra 2005 til 2006 på 6,4 prosent 
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6.2.2 Kommentarer til aktivitetstall for 2006 

Aktivitetsnivået samlet sett i regionen er økt i 2006 i forhold til 2005 innenfor alle sektorer. 
Dette har gitt økt tilgjengelighet for pasienter i spesialisthelsetjenesten. Ventetiden er omtrent 
uendret innen somatikk og lavere innen psykisk helsevern.  
 
Somatikk 
De helsepolitiske føringene for 2006 innebar at aktivitetsnivået skulle holde seg på 2005-
nivå. Det har vært en økning i aktiviteten på 2,8 prosent fra 2005 til 2006, for pasienter fra 
Helse Øst uavhengig av behandlingssted. Økningen i aktivitet kan relateres til økt bruk av 
egne helseforetak, hvor det er en økning i aktiviteten på 2,2 prosent fra 2005 til 2006. 
Samtidig er det en økning i aktiviteten ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet fra 2005 til 2006.    
 
Basert på tall fra 2. tertial 2006 er det en økning på 3,6 prosent i antall pasienter som får 
behandling, sammenlignet med 2005. 
 
Psykisk helsevern 
Det er forutsatt økt aktivitet innen psykisk helsevern. Flere pasienter skal få hjelp, og hjelpen 
skal gis raskere. I tråd med Opptrappingsplanen er det ønskelig at flest pasienter skal få 
hjelp uten innleggelse i helseinstitusjon, ved poliklinikkene eller dagbehandling. Dette gjelder 
både voksne og barn. 
 
Innenfor psykisk helsevern for barn og unge er det en sterk økning i poliklinisk aktivitet 
sammenlignet med 2005, og aktiviteten er høyere enn måltallet for 2006. Samtidig ser en at 
omfang av innleggelser og dagbehandling er lavere enn måltallet. 
 
Når det gjelder aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne i 2006 har denne vært i 
henhold til måltall for innleggelser og dagbehandling, men det har vist seg vanskeligere å nå 
måltallet for polikliniske konsultasjoner. 
 
Adm. dir. har tett dialog med helseforetakene for å øke aktiviteten på poliklinikkene, for å 
kunne oppnå måltallet på antall polikliniske konsultasjoner for voksne. Helseforetakene 
begrunner manglende måloppnåelse med rekrutteringsproblemer og vakanser, noe som gir 
store utslag i og med at flere av foretakene satser på en betydelig utvidelse av kapasiteten 
på poliklinikkene. Adm. dir. vil gå i dialog med de nasjonale myndigheter med sikte på å 
bedre utdanningskapasiteten for legespesialister og psykologer. De samlede utfordringene 
kan illustreres ved at helseforetakene i 2005 oppga behov for om lag 90 nye 
overlegestillinger, 50 assistentlegestillinger og 50 flere psykologer innen psykisk helsevern 
for voksne for å nå målsettingene i Opptrappingsplanen for psykisk helse om desentraliserte 
allmennpsykiatriske behandlingstilbud ved de distriktspsykiatriske sentrene (DPS). 
  
Rus 
Aktiviteten i 2006 har vært i henhold til måltall for innleggelser, men en har ikke nådd de 
planlagte måltall for dagbehandling og polikliniske konsultasjoner. Dette samsvarer med 
utviklingen fra 2004 til 2005.  
Årsaken til at en ikke har nådd målet skyldes at de budsjetterte måltallene for antall 
refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner ble satt noe for høyt, samt at det er store 
utfordringer i å sikre tilstrekkelig rekruttering av lege- og psykologspesialister. 
 
Følgende oversikt viser fordeling i prosent av egen aktivitet og kjøp i private virksomheter og 
i andre regioner. 
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SØRGE FOR - ANSVARET 2006 
 

Antall liggedøgn (prosent)  Somatikk 
DRG-poeng Psykisk 

helsevern 
voksne 

Psykisk 
helsevern 

BUP 

 
Rus 

Egne helseforetak og 
private sykehus med 
driftsavtale 

83 92 80 33

Kjøp fra andre 
helseregioner 

13  

Kjøp fra private med 
avtale med Helse Øst 
RHF 

4 8 20 67

Totalt 100 100 100 100
 

6.3 Andre styringsparametere 
Helseforetakene rapporterer månedlig følgende parametere: ventetider, antall 
korridorpasienter, utskrivingsklare pasienter, beleggsprosent ved medisinske avdelinger og 
sykefravær.  
 
Nasjonale kvalitetsindikatorer rapporteres tertialsvis eller pr halvår og publiseres etter 
helseforetak/sykehus.  
 

6.3.1 Sykefravær 

Sykefraværet i Helse Øst har vært svakt nedadgående i perioden 2002 til 2005, men det er 
en svak økning fra 2005 til 2006. Nivået på sykefraværet er for høyt i forhold til målsettingen. 
Totaltall for egenmeldt og legemeldt sykefravær (prosent): 
 
2002 2003 2004 2005 2006 
8,9 8,8 8,4 8,3 8,5 
 
 

6.3.2 Pasientbehandling 

 
Antall på venteliste 
Det har vært en svak reduksjon i totalt antall på venteliste i perioden 2002 til 2005, mens det 
er en økning fra 2005 til 2006. Pr 31.12.2006 er det 59 742 registrert som ventende til 
behandling, hvilket er 6 prosent flere sammenlignet med samme tidspunkt i 2005. Økningen i 
antall ventende kan først og fremst relateres til somatiske fagområder. 
 
Ventetiden totalt har økt med en dag fra 2005 til 2006. Ventetiden til behandling har gått 
svakt ned fra 2005 til 2006 innen psykisk helsevern, mens det er en svak økning for 
somatiske fagområder. 
 
I forhold til innbyggertallet har Helse Øst fortsatt lavest antall ventende sammenlignet med de 
andre regionene, henholdsvis 33 og 35 pr 1000 innbyggere ved utgangen av 2005 og 2006. 
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Det er flere nyhenviste pasienter innen somatiske fagområder, en økning på 3,2 prosent fra 
2005 til 2006. Innenfor psykisk helsevern er det en reduksjon i antall nyhenviste på 6 prosent 
for barn og unge, mens det er en økning på 6 prosent for voksne.  
 
   
Tilgjengelighet – gjennomsnittlig ventetid 
Tilgjengeligheten til helsetjenesten, målt i ventetid til behandling, er uendret i perioden 2004 
til 2006. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått utredning eller behandling er 67 
dager ved utgangen av 2006, hvilket er i samsvar med ventetiden på samme tidspunkt i 2004 
og 2005. 
 

Gjennomsnittlig ventetid, samlet for Helse Øst
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Tilgjengeligheten til helsetjenester er blitt noe bedre for pasienter som får behandling innen 
psykisk helsevern, både barn og unge og voksne. 
 
 
Prioritering - Rett til nødvendig helsehjelp 
Loven om pasientrettigheter sier at pasienter som vurderes til å ha rett til nødvendig 
helsehjelp skal prioriteres. Både innen somatiske fagområder og for psykisk helsevern er 
ventetiden for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp kortere enn for de andre 
pasientene. 
 
Gjennomsnittlig ventetid til behandling for pasienter med rett til helsehjelp innen somatikken 
er om lag uendret fra 2005 til 2006, henholdsvis 62 og 64 dager. Noen fagområder hvor 
ventetiden til behandling er lengre enn gjennomsnittlig ventetid er innen områdene: 
barnekirurgi (78 d), ortopedisk kirurgi (86 d), urologi (87 d), karkirurgi (78 d), plastikk kirurgi 
(82 d), øye (68 d), øre, nese og hals (79 d), fysikalsk medisin og rehabilitering (71 d), 
barnesykdommer (69 d), revmatiske sykdommer (72 d). For flere av områdene er ventetiden 
økende. Som eksempel er ventetiden til ortopedi og urologi 13 dager lengre i 2006 
sammenlignet med 2005. 
 
Gjennomsnittlig ventetid til behandling innen psykisk helsevern for barn med rett til 
nødvendig helsehjelp er 76 dager i 2006, hvilket er 7 dager kortere sammenlignet med 2005. 
Til tross for en reduksjon i ventetiden til barn og unge er målsetningen om å redusere 
ventetiden til 60 dager ved utgangen av 2006 ikke nådd.  
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Innen psykisk helsevern for voksne er gjennomsnittlig ventetid til behandling 45 dager for 
pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, hvilket er 4 dager kortere sammenlignet med 
2005. Det er liten variasjon i ventetid til behandling for pasienter med og uten tildelt rett til 
nødvendig helsehjelp, henholdsvis 45 og 49 dager ved utgangen av 2006.  
 

6.3.3 Ventende over 1 år 

Helse Øst har et mål om at ingen pasienter skal vente på behandling mer enn 1 år. Ved 
utgangen av 2006 var det 610 pasienter som har ventet mer enn 1 år på behandling. Antall 
ventende over 1 år er noe høyere enn på samme tidspunkt i 2005. 115 av disse har blitt 
vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp. 
 
Det er flest langtidsventende innen nevrologi (228 pasienter) og øyesykdommer (101 
pasienter). Når det gjelder pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp er det flest 
langtidsventende innen psykisk helsevern for voksne (18 pasienter), ortopedisk kirurgi (17 
pasienter) og urologi (17 pasienter). 

6.3.4  Likeverdighet – rett til nødvendig helsehjelp 

Det er 61 prosent av pasientene i Helse Øst som er vurdert til å ha rett til nødvendig 
helsehjelp per 3. tertial 2006, hvilket er i samsvar med samme periode i 2005. Det er like 
store forskjeller i praktisering av vurdering av rett til nødvendig helsehjelp mellom 
helseforetakene og avtaleinstitusjonene i 2006 som det var i 2005. Det framkommer i figuren 
nedenfor som viser andelen med rett til nødvendig helsehjelp per helseforetak.  
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Pasienter tilbys behandling i det offentlige selv for plager/sykdommer som medisinsk faglig 
ikke vurderes til å ha rett til nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven, men det er 
usikkert hvor stor andel av pasientene som skal prioriteres. For å illustrere variasjonen: Innen 
ortopedisk kirurgi er det variasjon fra 16 til 67 prosent i andelen pasienter som tildeles rett til 
nødvendig helsehjelp mellom helseforetakene/avtaleinstitusjoner.  
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Variasjoner i bruk av rett til nødvendig helsehjelp mellom helseforetakene og innen 
fagområdene følges opp gjennom prosjektet ”Rett prioritering” som regionene gjennomfører i 
samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet. I dette prosjekt skal det utvikles forslag til 
veiledere til spesialisthelsetjenesten som hjelp ved fastsetting av rettighetstildeling innen 
følgende fagområder; gastromedisin, hjertemedisin, kvinnesykdommer, lungesykdommer, 
nevrologi, ortopedi, pediatri, psykiatri, øre-, nese-, halssykdommer og øyesykdommer.  
 

6.3.5 Fristbrudd 

Gjennom pasientrettighetsloven er 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 oppgaven å fremskaffe det subsidiære tilbudet om spesialisthelsetjeneste på offentlige 
eller private institusjoner. Helseforetaket som forårsaket fristbruddet skal dekke utgiftene. 
 
I 2006 har det vært 326 pasienter som har henvendt seg til Rikstrygdeverket etter at fastsatt 
frist for behandling har blitt overskredet. Dette er en reduksjon fra 2005 på 24 prosent.  

6.3.6 Kvalitet i pasientbehandlingen  

Helseforetakene scorer høyt på indikatorer som sier noe om kvalitet i pasientbehandlingen, 
sammenlignet med helseforetak i andre regioner. Det er fremdeles manuell rapportering for 
mange av indikatorene til Norsk pasientregister. Det er ønskelig at de nasjonale 
kvalitetsindikatorene skal kunne trekkes ut fra de pasientadministrative systemene og 
rapporteres elektronisk, men dette fordrer overgang til nytt format for NPR-melding. Dette 
arbeidet har tatt lengre tid enn forutsatt, og er ved årsskiftet 2006/07 enda ikke på plass. 
 
Helse Øst har i løpet av 2006 hatt særskilt fokus på noen av indikatorene, spesielt 
epikrisetid, korridorpasienter, individuell plan og andel pasienter som er diagnostisert innen 
BUP.   
 
  
Epikrisetid  
Det er en overordnet regional målsetning 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 prosent av epikrisene skal 
være sendt innen 7 dager innen somatikk. 
 
Innenfor somatiske fagområder er det en økning i andelen epikriser som sendes innen 7 
dager fra 61 prosent til 67 prosent fra 2005 til 2006. Helse Øst har høyest andel epikriser 
som sendes innen 7 dager sammenlignet med de andre regionale helseforetakene.  
 
Andelen epikriser som er sendt innen 7 dager er 87 prosent innen psykisk helsevern for barn 
og unge, mens landsgjennomsnittet er 84 prosent. Det er en økende andel epikriser som 
sendes innen 7 dager. Måltallet er 100 prosent. Andelen varierer fra 78 til 99 prosent mellom 
helseforetakene / avtaleinstitusjonene. 
 
 
Korridorpasienter 
Helse Øst tilstreber at det ikke skal være korridorpasienter, og at dette skal være 
hovedregelen. Det er igangsatt mange og gode tiltak i alle foretak for å redusere antall 
korridorpasienter. Alle helseforetakene arbeider i henhold til styrebehandlede 
handlingsplaner. Utdrag fra helseforetakenes handlingsplaner og som det arbeides etter er: 

 

 25



 
• etablering av dagposter og aktive enheter for utskrivningsklare pasienter 
• bedring av pasientflyten 
• samarbeidsprosjekter med kommunene for bedre samhandling 
• økt kapasitet og kompetanse i akuttmottak og observasjonsenheter 
• omfordeling mellom kirurgiske og indremedisinske senger, og mellom generelle 

og seksjonerte indremedisinske senger. Det ble bl.a.gjort i forbindelse med 
sommerferieavviklingen. 

 
Helt avgjørende for å få ned antall korridorpasienter er samhandling med kommunene. 
Samhandlingsarenaer er etablert i alle helseforetak, og det er inngått avtaler med 
kommunene. Flere av helseforetakene har etablert egne samhandlingsenheter. 
Korridorproblematikken er jevnlig tema for samhandlingsmøtene mellom Helse Øst RHF og 
helseforetakene. I møtene deler HFene sine erfaringer med de tiltakene som iverksettes, og 
som vurderes å ha positiv effekt ifht reduksjon av korridorpasienter. Alle helseforetakene har 
dessuten regelmessige møter med kommunene omkring utskrivningsklare pasienter. 
 
Til tross for at det arbeides aktivt med å redusere antall korridorpasienter når en ikke målet 
om at det ikke skal være korridorpasienter og det er grunnlag for ytterligere å evaluere 
tiltakene og gjennomføringen av disse. 
 
Figuren nedenfor vier omfanget av korridorpasienter på medisinske avdelinger per tertial i 
perioden 2004-2006. 
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Aker universitetssykehus HF 3,2 % 0,8 % 0,6 % 1,7 % 1,0 % 0,9 % 2,4 % 1,4 % 1,5 %

Akershus universitetssykehus HF 3,9 % 3,3 % 3,2 % 3,3 % 2,9 % 3,2 % 4,3 % 3,2 % 3,4 %

Ullevål universitetssykehus HF 1,4 % 1,5 % 0,9 % 1,0 % 1,7 % 2,3 % 2,7 % 2,2 % 1,8 %

Sykehuset Asker og Bærum HF 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 1,6 % 1,2 % 0,9 % 0,8 % 0,7 %

Sykehuset Innlandet HF 2,1 % 3,4 % 0,9 % 0,8 % 1,2 % 0,7 % 1,3 % 1,4 % 1,3 %

Sykehuset Østfold HF 3,1 % 2,7 % 3,9 % 4,9 % 3,7 % 3,2 % 3,6 % 3,1 % 3,7 %

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

2004 2005 2006 Totalt

 
 
 
Individuell plan 
De nasjonale indikatorene omfatter barnehabilitering og pasienter innen BUP med diagnosen 
ADHD. Indikatoren utrykker andel pasienter som har fått utarbeidet individuell plan av de 
som har rett til individuell plan i henhold til pasientrettighetsloven og 
spesialisthelsetjenesteloven. Med individuell plan forstås plan som fyller kravene i forskrift 
om individuell plan og omfatter pasienter med behov for langvarige og koordinerte 
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helsetjenester. Data er registeret i de pasientadministrative systemene eller manuelle 
systemer ved institusjonene.  
 
I figurene nedenfor fremkommer andel pasienter med diagnosen ADHD innen BUP (til 
venstre) og barnehabilitering (til høyre) som har fått utarbeidet individuell plan. Som vi ser av 
figuren til venstre nedenfor er det store variasjoner mellom helseforetakene i forhold til hvor 
stor andel av pasientene med ADHD som får utarbeidet individuell plan. Variasjonen i 2006 
er fra 1 til 37 prosent mellom helseforetakene. 
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Når det gjelder barnehabilitering er det 30 prosent av pasientene som har fått utarbeidet 
individuell plan. Andelen varierer fra 18 til 59 prosent mellom helseforetakene. 
 
I arbeidet med individuell plan er det gjennomført erfaringskonferanse med helseforetakene i 
2006 for å avklare hva som er de største utfordringene fremover, definere suksesskriterier for 
å lykkes med arbeidet, utarbeide sjekkliste for god praksis som skal kunne brukes til 
egenkontroll/interne revisjoner og oppfølging samt finne felles måltall/indikator for individuell 
plan.  
 
 
Diagnoseklassifikasjoner innenfor psykisk helsevern for barn og unge 
Det er en forventing om at en skal legge anerkjente diagnoseklassifikasjoner til grunn for 
arbeidet med diagnostisering innenfor psykisk helsevern for barn og unge, og at et skal være 
økt bruk av dette. 
 
Helseforetakene i Helse Øst måles i forhold til andel pasienter som er diagnostisk vurdert i 
forhold til henholdsvis Akse 1, 2, 5 og 6 i Multiaksial klassifikasjon av barne- og 
ungdomspsykiatriske forstyrrelser (World Health Organization, 1996)2. Dette er et 
klassifikasjonssystem som dels er basert på ICD-10 og dels på etablert praksis i det 
pasientadministrative datasystemet som brukes av fagfeltet.  
 
Det er en forventning om at minst 90 prosent av pasientene skal være diagnostisk vurdert. 
Per 2. tertial 2006 er det hhv 72, 37, 64 og 67 prosent av pasientene som har en diagnose i 
henhold til henholdsvis akse 1: Klinisk psykiatrisk syndrom, akse 2: Spesifikke 
utviklingsforstyrrelser, akse 5: Aktuelle vanskelige psykososiale forhold og akse 6 - Global 
vurdering av psykososialt funksjonsnivå. 
 
Andelen pasienter som har en diagnose er noe lavere enn på samme tidspunkt i 2005. Per 2. 
tertial har Helse Øst den høyeste andelen pasienter som får en diagnose, sammenlignet med 
de andre regionene.  
 

                                                 
2 Multiaxial classification of child and adolescent psychiatric disorders, WHO, 1996. 
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Andre nasjonale 
kvalitetsindikatorer 

Faktisk 
 

Måltall 
 

Avvik i fht  
måltall 

(prosentpoeng) 

Endring i 
forhold til  

2005 
 

Epikrisetid, BUP, andel innen 7 dager 87 % 100 % - 13 3 
Epikrisetid, somatikk, andel innen 7 
dager 67 % 80 % - 13 6 

Preoperativ ventetid ved 
lårhalsbrudd, innen 48 timer 93 % 100 % - 7 - 2 

Hyppighet av keisersnitt, i % 15 % < 9 % 6 0 
Ventetid til klinisk vurdering, antall  
dager (median), BUP, med rett3 41 fotnote  9 

Strykninger fra 
operasjonsprogrammet 7 % < 5 % 2 - 1 

Individuell plan; habilitering, andel 
pasienter med utarbeidet plan 30 % 100 % - 70 14 

Individuell plan; pasienter med ADHD 13 % 100 %  - 2 
Diagnostisk vurdert, BUP 72 % 100 % - 28 - 7 
 
 
Reinnleggelser 
Utviklingen innen sykehustjenesten har de senere årene vært preget av krav om 
effektivisering. En av strategiene sykehusene har benyttet er å øke gjennomstrømmingen av 
pasienter og redusere liggetidene. Et nærliggende spørsmål er om dette påvirker kvaliteten 
av behandlingen i en uheldig retning.  
 
For å måle dette har en fokusert på omfanget av og endring i øyeblikkelig hjelp 
reinnleggelser, og da reinnleggelse innen 30 dager. 30 dager er valgt ut fra sannsynligheten 
for at reinnleggelsen kan ha sammenheng med forrige innleggelse. Dette vet en imidlertid 
ikke helt sikkert. En økning i reinnleggelser kan også forklares med forhold i førstelinjen som 
at fastleger henviser pasienter lettere til sykehus. 
 
For alle regioner har antallet øyeblikkelig hjelp reinnleggelser økt mer enn økningen i 
innleggelser. Med andre ord utgjør ø-hjelps reinnleggelser en større andel av innleggelsene 
på somatiske sykehus i 2005 enn i 2001. 
 
Omfanget av ø-hjelps reinnleggelser varierer mellom helseregionene. I Helse Øst utgjør ø-
hjelp reinnleggelser innen 30 dager 12,3 prosent av alle innleggelser i 2005. Dette er høyest 
blant regionene. Lavest er Helse Sør med 10,6 prosent. Hvis en ser på endringen fra 2001 til 
2005 er denne på 1,4 prosentpoeng for Helse Øst, hvilket ikke skiller seg fra utviklingen i de 
andre regionene. Økningen på 1,4 prosentpoeng tilsvarer 5 600 innleggelser. 
 
 

                                                 
3 I bestillerdokumentet heter det at ventetid til vurdering av henvisning ikke bør overstige 10 dager. I Helse Øst 
følger en opp hvor lang ventetid det er fra henvisningen mottas ved institusjonen til første konsultasjon (klinisk 
vurdering), uten at det er satt et måltall på hvor lang ventetiden skal være. 
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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 15. februar 2006 (RHF-sak 014/2006). 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 RHF 26. januar 2006 og Helse- og 
omsorgsdepartementets bestillerdokument for 2006 til etterretning 

2. Oppfølging av bestillerdokumentet 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. Oppfølging av protokollen fra foretaksmøtet vil skje gjennom 
• Den vedtatte styringsmodellen. 
• 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. 
 
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 2006.  
 
Det vises for øvrig til kapittel 6 om økonomi og aktivitet pr. desember 2006 og 
hovedkonklusjoner slik det fremgår av kapittel 3. 
 
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. 

 29



KVALITET I TJENESTEN: Kvalitet og metodevurdering 
 

 Helse Øst skal påse at helseforetakenes internkontroll følges opp i tråd med forskrift 
og etablerte systemer, og at kvalitetsutvalg er etablert og integrert i virksomhetens 
kontinuerlige kvalitetsforbedringsarbeid. 

 
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, tilpasset 
risiko og vesentlighet, med nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. 
Risikofaktorer som kan medvirke til at målene til det regionale helseforetaket og 
helseforetaksgruppen ikke nås, skal identifiseres og korrigerende tiltak som med rimelighet 
kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse, skal beskrives. 
 
Det skal sikres at alle ledere og ansatte kjenner de lover og forskrifter som regulerer 
arbeidet. Gjennom et helhetlig kvalitetssystem skal de være pådrivere i et forbedringsarbeid 
for å oppnå god virksomhetsstyring og internkontroll i foretaksgruppen. Bedre kunnskap om 
lovverket og felles tilrettelegging av hjelpemidler skal sikre at myndighetskravene følges.   
 
Helse Øst prioriterer oppfølging av myndighetskrav og bruker ISO 9001 som virkemiddel. Et 
kvalitetssystem basert på ISO 9001 skal sikre at myndighetskravene, virksomhetens egne 
krav og brukerkravene følges. 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.  
 
Hvert tertial gjennomfører helseforetakene ledelsens gjennomgåelse (LGG) og dokumenterer 
derigjennom tilstanden med hensyn til oppfølging av internkontroll/kvalitetsarbeid, herunder 
tiltak for å følge opp avvik. Registreringer og beslutninger angående kvalitetsmål, 
tjenestetilbudet, risiko for svikt, alle typer avvik, pasientklager, resultat av revisjoner og tilsyn 
innen alle elleve tilsynsområder skal gi tilstrekkelig sikkerhet for at myndighetskravene og 
andre krav følges og at forbedringstiltak gjennomføres. LGG ender opp med en kort 
statusoversikt, samt summen av handlingsplaner for oppfølging av tiltak basert på risiko.  
 
Ullevål, Akershus og Aker universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuset Asker og 
Bærum, Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset, Martina Hansens Hospital og 
Diakonhjemmet har sentralt kvalitetsutvalg (KU) som er integrert i det kontinuerlige 
kvalitetsarbeidet med eget mandat. Aker har i tillegg kvalitetsråd i klinikker og divisjoner, 
Ullevål har kvalitetsråd i hver divisjon, SI har divisjonsvise KU som blant annet behandler 
pasientskader, mens Østfold, A-hus og Diakonhjemmet i tillegg har eget pasientskadeutvalg. 
 

 Helse Øst skal påse at fagmiljøene er kjent med og har et bevisst forhold til 
oppfølgingen av nasjonale faglige retningslinjer.  

 
Dette er ivaretatt i dialogen med helseforetakene. 
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 Helse Øst skal sørge for at helseforetakene og private sykehus de har avtale med har 
gode rutiner for å rapportere data av god kvalitet til nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre og de nasjonale kvalitetsindikatorene. 
 

Dette har vært en del av arbeidet med å lage en definisjonskatalog for styringsindikatorer.  
Det vil i fortsettelsen være nødvendig med en mer målrettet oppfølging. 
 

 Helse Øst skal sørge for å etablere egnede tekniske løsninger for de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene, samt sørge for at helseforetakene rapporterer til 
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. 

 
Helse Øst samarbeider med de andre RHF-ene i Kontaktforum for medisinske 
kvalitetsregistre med sikte på oppnå enighet om tekniske og organisatoriske løsninger for 
registrene.  Helse Øst støtter opprettelsen av nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre. 
 

 Helse Øst bes å ta utgangspunkt i Sosial- og helsedirektoratets arbeid knyttet til 
tekniske fellesløsninger.  

 
Se overfor. 
 

 Helse Øst skal sørge for at nasjonale medisinske kvalitetsregistre aktivt blir brukt til 
fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten, samt forskning.  

 
Helse Øst har to nasjonale medisinske kvalitetsregistre: Norsk diabetesregister og Nasjonalt 
traumeregister, begge ved Ullevål universitetssykehus. Norsk diabetesregister brukes aktivt i 
forskning og kvalitetsforbedring i samarbeid med kliniske fagmiljø. Norsk traumeregister er 
under etablering. 
 

 Helse Øst skal bistå i arbeidet til Sosial- og helsedirektoratet med å lage en plan for å 
etablere, gjøre tilgjengelig og evaluere faglige retningslinjer i Norge.  

 
Ivaretatt i dialog med Sosial- og helsedirektoratet og helseforetakene. 
 

 Helse Øst skal gjøre faglige ressurser tilgjengelige slik at de relevante kliniske 
fagmiljøene er godt representert i de prosesser som etableres (mht utvikling av 
faglige retningslinjer).  

 
Ivaretatt når Helse Øst har fått forespørsel om dette. 
 

 De regionale helseforetakene skal koordinere sine bestillinger av 
kunnskapsoppsummeringer til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 

 Helse Øst skal gå i dialog med senteret tidlig i 2006 for å avklare de aktuelle 
prosjekter og forutsetningene for disse.  

 
Ivaretatt i dialog med Kunnskapssenteret. 
 

 Helse Øst skal ha særlig fokus på å sikre dokumentasjon og metodevurdering før 
introduksjon av nye metoder (diagnostikk, behandling, utstyr, medikamenter).  

 
Ivaretatt i dialog med helseforetakene. En avventer videre opprettelse av Nasjonalt råd for 
kvalitet og prioritering. 
 

 Helse Øst skal delta i og rapportere til det nasjonale systemet for måling av 
kvalitetsindikatorer.  
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Helse Øst har deltatt i alle møter og fulgt opp det en har blitt enige om. 
 

 Helse Øst skal påse at private sykehus som de har avtale med leverer data på 
kvalitetsindikatorene. 

 
Rapportering av data inngår i avtalene. Målrettet oppfølging kan forbedres. 
 
KVALITET I TJENESTEN: Faglig rammeverk 
 

 Ingen helseforetak skal ligge lavere enn 80 % av epikrisene sendt innen 7 dager etter 
utskriving. Det skal arbeides for å sende ut epikrisene raskest mulig. 

 
Prosjektet er fullført med gode resultater, og tas videre av foretakene/sykehusene i utvalgte 
avdelinger. Generelt mye fokus på epikrisetid. En del sykehus har nådd målet, mens alle 
viser positiv utvikling. På de fleste sykehus sendes epikrisene nå elektronisk.   
 

 Helse Øst skal tilstrebe å ikke ha korridorpasienter. Som hovedregel skal det ikke 
være korridorpasienter. 

 
Det er fortsatt for mange pasienter på korridor i Helse Øst. Dette er en uverdig situasjon for 
de pasienter som opplever det. Arbeidet for å redusere antallet korridorpasienter vil bli 
intensivert. 
 
Eget prosjekt for reduksjon av korridorpasienter er gjennomført. Alle helseforetakene har 
utarbeidet handlingsplaner. Mange tiltak er i verksatt. Det er usikkert hvilke tiltak som har 
best effekt. Senter for helsetjenesteforskning fikk i oppdrag å fremskaffe dokumentasjon før 
utarbeidelse av regional handlingsplan. Senteret har ikke kunnet prioritere dette.  
 
Det må settes inn tiltak for å forbedre intern pasientflyt i sykehusene gjennom å utvikle gode 
behandlingslinjer med fokus på kvalitet i inn- og utskrivningsrutiner og mest mulig 
helsebringende tid i sykehus. Samtidig må antallet pasienter som får individuelle planer og 
pasientansvarlig lege økes, og ansvarsforholdene med kommunene for utskrivningsklare 
pasienter avklares. 
 

 Anerkjente diagnoseklassifikasjoner skal legges til grunn for arbeidet med 
diagnostisering innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Det skal være økt bruk 
av anerkjente diagnoseklassifikasjoner innen psykisk helsevern for barn og unge. 

 
Prosentandelen av barn og unge med diagnoser rapporteres tertialvis som en av de 
nasjonale kvalitetsindikatorene. Målsettingen om økt fokus på diagnosesetting er fulgt opp i 
lederforum innen barne- og ungdomspsykiatrien. 
 
PRIORITERING 
 
Helse Øst skal ha særlig styringsoppmerksomhet knyttet til følgende pasientgrupper slik at 
det prioriteres riktig: 
 

 Mennesker med psykiske lidelser 
 

Styret i Helse Øst RHF har vedtatt en strategisk plan med tilhørende tiltaksplan for 2007 for 
psykisk helse. Hovedmålene i strategiplanen er: 
 

• Styrke tilbudet til barn og ungdom ved å øke andelen ressurser til barne- og 
ungdomspsykiatrien.  
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• 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.   
 
Som en oppfølging av planene er det gjennomført egne dialogmøter med alle 
helseforetakene/sykehusene våren 2006. 
 

 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 rusavhengige 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 RHF har vektlagt at pasienter med rusmisbruk skal få bedre utredning og 
diagnostisering før behandling iverksettes gjennom omstrukturering av akuttinstitusjonene i 
Oslo samt ved opprettelsen av 6 nye ruspoliklinikker i Oslo. Det ble videre for 2006 bevilget 
midler til helseforetakene til nye helsefaglige stillinger, og midler til å øke kapasiteten på 
inntak til døgnbehandling etter tvangsparagrafene i Sosialtjenesteloven.  Det et i tillegg gitt 
midler til å øke tilbudet om Legemiddelassistert rehabilitering samt midler til tidligintervensjon 
for gravide rusmiddelmisbrukere i Oslo. 
 
Aker universitetssykehus HF har ansvar for å koordinere bruken av de om lag 400 
behandlingsplassene hos private avtalepartnere som et ledd i arbeidet med å redusere 
ventelistene og oppfylle pasientenes rett til nødvendig helsehjelp, jfr Pasientrettighetsloven. 
 
Helse Øst vil spesielt i 2007 arbeide for å styrke avrusnings- og utredingstilbudet. For å 
bedre tilbudet til ungedom er det nødvendig med økt kompetanse om rusbehandling innen 
psykisk helsevern for barn og ungdom.   
 
Helse Øst vil også bedre tilbudet til risikoutsatte gravide og småbarn ved sikre en permanent 
finansiering av tilbudet ved Ullevål universitetssykehus HF og Lovisenberg Diakonale 
Sykehus AS.  
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 Pasienter med kroniske sykdommer 
 
Flere sykehus har etablert egne prosjekter med tiltakskjeder og behandlingslinjer, bl.a. for 
KOLS og diabetes. Helse Øst har for 2007 målsatt at alle skal ha slike, og at 1-2 skal være 
felles for foretaksgruppen.   
 

 Pasienter som behøver rehabilitering – habilitering 
 

Arbeid i 2006 har spesielt vært innrettet mot å skaffe godt beslutningsgrunnlag for forbedring 
og styrking. Det har vært fremmet styresak om habilitering i november 2006 og styresak om 
rehabilitering i desember 2007. 
 
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. 
 

 Helse Øst skal gjennomgå tildelingen av rett til nødvendig helsehjelp i egne 
helseforetak og iverksette tiltak som sikrer mer enhetlig tildeling av rett til nødvendig 
helsehjelp innenfor egen region.  

 
Er fulgt opp i tertialrapporter. Målrettet oppfølging kan forbedres. 
 

 Helse Øst skal i samarbeid med de øvrige regionale helseforetak bidra til 
harmonisering av tildelingskriterier mellom regionene.  

 
Helse Øst deltar i felles prosjekt mellom Sosial- og helsedirektoratet og de øvrige RHFene 
for å lage veileder i operasjonalisering av prioriteringsforskriften på enkelte fagområder 
 

 Helse Øst må identifisere hvilke fagområder og for hvilke pasienter det er størst avvik 
mellom overordnede målsettinger og resultater for befolkningen i egen region. 

 
Det vises til kapittel 6 om økonomi, aktivitet og kvalitet. Prioriterte områder vil fortsatt være 
psykisk helsevern, rus, kroniske sykdommer, rehabilitering og habilitering. Det vises også til 
arbeidet med en nasjonal analyse av kapasitetsforholdene spesialisthelsetjenesten, omtalt 
nedenfor.  
 

 Helse Øst skal sørge for at alle som har rett på individuell plan, og ønsker det, får 
tilbud om det. 

 
Helse Øst RHF gjennomførte 20.oktober 2006 en erfaringskonferanse om IP. 
Erfaringskonferansen og forhåndskartleggingen før konferansen danner grunnlag for 
oppfølgingen i HF-ene / sykehusene og det er utarbeidet en rapport som inneholder en enkel 
anbefaling for god praksis som HF-ene / sykehusene kan følge i 2007 (en kort standardisert 
sjekkliste for tilrettelegging av arbeidet med IP, et standardskjema for en IP og en 
samtykkeerklæring). Det er også utarbeidet måltall/indikator som skal vise fremdriften i 
arbeidet i 2007. 
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PASIENTBEHANDLING 
 

 De regionale helseforetakene skal øke innsatsen til psykisk helsevern og til tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere. Den prosentvise vekst innenfor rus 
og psykisk helsevern skal være sterkere enn innen somatikken. 

 
Helse Øst RHF la både i budsjettet for 2006 og i driftsavtalene til grunn styringssignalene i 
Bestillerdokumentet om at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige skulle prioriteres. Dette innebar at det ble gitt full lønns- og 
priskompensasjon innen psykisk helsevern og til rusbehandling, mens det ble lagt inn et 
effektiviseringskrav overfor somatikken.  
 

 Budsjettet legger til rette for at aktiviteten som omfattes av aktivitetsbaserte tilskudd 
kan videreføres på om lag samme nivå som i 2005. 

 
Dette er ivaretatt i driftsavtalene med helseforetakene/ de private ideelle sykehusene og i 
budsjettert kjøp av pasientbehandling fra andre helseregioner og fra private tilbydere. 
Behandlet i sak 031-2006 for styret i Helse øst RHF.  
 

 Kjønnsperspektivet skal integreres på en god måte i virksomheten. 
 

Det er økt bevissthet om kjønnsperspektivet. Helse Øst sin visjon om likeverdige 
heletjenester målbæres aktivt. Helse Øst prioriterer dette perspektivet ved tildeling av 
forskningsmidler.    

 
 Helse Øst skal utarbeide en plan for styrking av spesialisthelsetjeneste til eldre. Jfr. 

brev av 30.11.2005. Arbeidet må skje i nært samarbeid med Sosial- og 
helsedirektoratet. 

 
I 2006 ble det nedsatt en prosjektgruppe som skal legge frem forslag til plan for styrking av 
spesialisthelsetjenesten til eldre i Helse Øst. Planarbeidet tar utgangspunkt i behovet for: 

• en god og likeverdig spesialisthelsetjeneste til eldre 
• en helhetlig behandling med sammenhengende behandlingslinjer i sykehus 
• koordinering av tjenester til syke eldre med sammensatte behov 
• rehabilitering i spesialisthelsetjenesten tilpasset eldre 
• samarbeid med kommunehelsetjenesten og øvrige tjenestetilbydere 
• ivaretaking av servicekvalitet, pasientrettigheter og informasjon 

 
Prosjektgruppen skal også fremme forslag til styrking innen områder med lav 
behovsdekning. I gruppen er det representanter både for brukerne og kommunene. Planen 
er beregnet ferdig i februar 2007.   
 

 Helse Øst skal samarbeide med øvrige regionale helseforetak om å utarbeide en 
samlet kapasitetsanalyse for spesialisthelsetjenesten, og foreslå oppfølgingsstrategi 
og iverksette tiltak i forbindelse med denne. De regionale helseforetakene skal 
sammenstille informasjon om over- eller underkapasitet, og gjøre en analyse av 
situasjonen. Det skal tas initiativ til å avdekke mangler i datagrunnlaget. (Dette gjelder 
spesielt egen virksomhet og virksomheten til spesialisthelsetjenesten utenfor 
institusjonene, laboratorier og røntgeninstitutter og den funksjonelle kapasiteten som 
ligger i eksisterende kapitalstruktur.)  

 
Det er igangsatt et arbeid for gjennomføre en nasjonal analyse av kapasitetsforholdene i 
spesialisthelsetjenesten. Korrekt dimensjonering av ressursene vil gi befolkningen det behov 
for helsetjenester som er nødvendig.  
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De regionale helseforetakene oppnevnte en arbeidsgruppe for å si noe om kapasitet i 
Nasjonal Helseplan. Arbeidsgruppen sendte over sitt innspill med en kortfattet gjennomgang 
av spørsmålene på nasjonalt nivå i juni 2006. Det var ikke mulig for arbeidsgruppen å gå 
nærmere inn på flere problemstillinger innen fristen, slik at arbeidet med opprinnelig bestilling 
fortsetter i fase 2. 
 
Fase 2 i prosjektet om kapasitetsbergninger er ment å skulle utvikle metoder og indikatorer 
for kapasitet, samt vurderinger av nødvendig datagrunnlag. Resultatene skal gi RHF-ene et 
verktøy for oppfølging og identifisering av overforbruk og underforbruk.  
Prosjektet er ikke ferdigstilt. Ferdigstilling av prosjektet er satt til 1. mai 2007. 
 

 Sørge for at helseforetakene månedlig rapporterer forventede ventetider til Fritt 
sykehusvalg Norge. 

 
Dette er fulgt opp. 
 

 Ventetidene for de fleste høyt prioriterte tjenester skal fortsatt holdes på lavt nivå 
 

Følges opp gjennom avtaler med helseforetakene, i tertialrapporter og direktørmøter. Det 
vises til kapittel 6 om økonomi, aktivitet og kvalitet. 
 

 Omfanget av avtaler mellom regionale helseforetak og private kommersielle sykehus 
må begrenses. 

 
Fra 2005 til 2006 ble omfanget av avtaler med kommersielle sykehus reduser med om lag 16 
prosent og ytterligere reduser med 21 prosent fra 2006 til 2007. 
 

 Sykehus og helseinstitusjoner eid og drevet av frivillige organisasjoner skal sikres 
gode vilkår gjennom avtaler med det offentlige. 

 
For 2006 ble ytelsesavtalene med ideelle sykehus og helseinstitusjoner videreført samlet på 
samme nivå. Ved inngåelse av nye rammeavtaler fra 2007 har man videre i 
anskaffelsesgrunnlaget lagt til grunn den mulighet loven gir til langsiktighet. Ytelsesavtaler for 
2007 fremforhandles i begynnelsen av 2007. 
 

 Helse Øst må bidra til å utjevne forskjeller i behov og etterspørsel, for eksempel 
gjennom bruk av handlingsprogrammer. 

 
I 2006 sluttførte Helse Øst utredningsarbeidet om avtalespesialistpraksis med regional 
handlingsplan for området. Regional utjevning, likeverdig tilbud med lik tilgjengelighet er et 
av hovedperspektivene i handlingsplanene 
 

 Spesielle utfordringer knyttet til pasienter fra andre kulturkretser må møtes med 
tilstrekkelig kunnskap og ressurser. Det skal være særlig oppmerksomhet på at 
kvinners behov for helsetjenester blir fulgt opp.  
 

Det er økt bevissthet om flerkulturelle forhold. Flere helseforetak har iverksatt egne tiltak for 
pasienter og egne ansatte med flerkulturell bakgrunn. Helse Øst sin visjon om likeverdige 
heletjenester målbæres aktivt.  

 36



PASIENTBEHANDLING: Psykisk helsevern og opptrappingsplanen for psykisk helse 
 
Behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser skal i 2006 trappes videre opp i tråd 
med Opptrappingsplanen for psykisk helse. Helse Øst skal ta utgangspunkt i følgende krav: 
 

 Helse Øst skal utarbeide strategier/tiltak for spesialisthelsetjenesten, og rutiner for 
samarbeid med henvisende instanser som gir økt behandlingseffektivitet i tjenesten 
og markert reduserte ventetider for behandling av barn og unge.  

 
Det er inngått samarbeidsavtaler mellom alle helseforetakene/sykehusene og 
kommunene/bydelene for å bedre samarbeidet innen psykisk helsevern. 
 
Det er gjennomført en internrevisjon av helseforetakenes/sykehusenes arbeid med å oppnå 
reduksjon av ventetidene innen psykisk helsevern for barn og unge. Noen av 
helseforetakene/sykehusene har hatt vansker med å nå målsettingene grunnet økt antall 
henvisning og knapphet på fagfolk. 
 

 Helseforetak med lav dekningsgrad i tilbudet til barn og unge må gjennomgå sitt 
tjenestetilbud og sin ressursfordeling. Tiltak må iverksettes for å sikre at målet om 5 
pst. nasjonal dekningsgrad nås innen 2008. 

 
Styret for Helse Øst RHF vedtok i budsjettet for 2006 at 30% av opptrappingsmidlene skulle 
benyttes til å øke tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge. Det vurderes som 
realistisk å oppnå målsettingen om en dekningsrad på 5% i 2008. 
 

 Helse Øst skal i løpet av første tertial gjennomgå akutt-tjenesten for voksne for å 
sikre at tilgjengelighet og kvalitet blir ivaretatt. Antall sengeplasser må vurderes og 
oppjusteres i samsvar med resultatet av prosjekt omtalt nedenfor.  

 
Kapasiteten i akutt-tjenesten innen voksenpsykiatrien ble våren 2006 vurdert i et samarbeid 
med Sosial- og helsedirektoratet. Dette for å sikre at tilgjengelighet og kvalitet blir ivaretatt i 
akutte situasjoner. I den sammenheng ble det bl.a. målt beleggsprosent. De tallmessige 
oppsummeringene viste imidlertid ingen entydige sammenhenger mellom kapasitet, 
beleggsprosent, antall innleggelser og gjennomsnittlig liggetid.  
 
I henhold til vedtatt regional handlingsplan for psykisk helsevern planlegges i oppfølgingen 
av gjennomgangen få nye akuttplasser, men det arbeides i stedet med å bedre pasientflyten 
gjennom å omorganisere akuttfunksjonene, etablere interne koordineringsenheter, bemanne 
opp DPS´ene, og ikke minst bedre kommunikasjonen og arbeidsfordelingen med 
kommunene.  
 
Det ble innhentet og gitt tilbakemelding til departementet om status for arbeidet med å bedre 
tilgjengeligheten/minske beleggsprosenten på akuttavdelingene innen 20.08, jfr pålegg i 
foretaksmøtet. 
 

 Det skal iverksettes tiltak for å oppgradere DPS faglig og bemanningsmessig slik at 
de settes i stand til å utføre sine oppgaver.   

 
Oppbygging av behandlingstilbudene i regi av Opptrappingsplanen. Alle 
helseforetakene/sykehusene har laget planer for å nå 50ved DPS-ene ble prioritert i 
budsjettet for 2006 ved fordelingen av friske midler /50 fordeling av ressurser mellom 
sentralsykehusnivået og lokalsykehusnivået (DPS). 
 

 Ventetid for vurdering bør ikke overstige 10 dager (barn og unge) 
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Denne målsettingen ble innarbeidet i driftsavtalene med helseforetakene/sykehusene for 
2006. Målsettingen er krevende å oppnå da det er behov for tid til å ivareta intern saksgang 
samtidig som de foresatte trenger tid til planlegging av oppmøte. 
 

 God tilgjengelighet skal sikres ved å utvide åpningstiden ved poliklinikker og gjennom 
ambulante team.  

 
Helse Øst RHF har i Tiltaksplanen for 2006 lagt til grunn at enkelte poliklinikker innen hvert 
helseforetak skal ha utvidet åpningstid, samt at alle DPS/ og poliklinikker innen psykisk 
helsevern for barn og unge skal ha et ambulant tilbud. 
 

 Samarbeid mellom psykisk helsevern for barn og unge og regionalt barnevern må 
styrkes.  

 
Det er inngått en samarbeidsavtale med Barne- ungdoms- og familieetaten (BUF-ETAT) om 
barn med store sammensatte vansker som trenger koordinerte tjeneste fra statelig barnevern 
og spesialisthelsetjenesten. Det er videre laget en rapport som beskriver mulige områder for 
økt samarbeid mellom de statlige aktørene. Det er i budsjettet for 2007 satt av midler til 
utprøving av nye samarbeidsformer. 
 

 Barn med psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre skal vurderes og eventuelt 
sikres en oppfølgning etter behov. 

 
Denne målsettingen er innarbeidet i Tiltaksplanen for 2006 uten at det er iverksatt særskilt 
oppfølging. 
 

 De regionale helseforetakene bes gi en statusrapport på behandlingstilbudet til sterkt 
traumatiserte pasienter og torturofre i forbindelse med rapportering for første tertial. 

 
Det er gjennomført en kartlegging av behandlingstilbudet til sterkt traumatiserte pasienter og 
torturofre i samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for vold-, traume- og 
selvmordsforebygging.  
 

 DPSene forutsettes å kunne håndtere akutt- og krisehenvendelser også utover 
ordinær arbeidstid. 

 
Det er i strategiplanen for Psykisk helsevern i Helse Øst RHF lagt til grunn at 
akuttavdelingene skal ha ansvaret for akuttbehandling, mens DPS-ene skal kunne gi tilbud 
om kriseintervensjon i forhold til kjente pasienter. Det er videre i Tiltaksplanen for 2006 
forutsatt at hvert helseforetak/sykehus skal ha poliklinikker med utvidet åpningstid og at alle 
DPS/BUP skal ha etablert ambulante tilbud. 
 

 DPSene må sikres tilstrekkelig bemanning med behandlingskompetanse (gjelder 
spesielt leger/psykiatere og psykologer). 

 
Helse Øst har ved fordelingen legehjemler i 2006 prioritert stillinger til rus og psykiatri så 
langt det har vært mulig innenfor kvoten med de øvrige føringer og øremerkinger som ble gitt 
fra departementet.  
 

 Spesialisthelsetjenesten må ha rutiner for samarbeid med kommunale instanser, politi 
og andre relevante instanser når det gjelder håndtering av farlige og ustabile 
personer.  
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Ullevål universitetssykehus HF er gitt et særskilt ansvar for å koordinere samarbeidet med 
statsadvokatene i forhold til personer i Helse Øst som dømmes til behandling. Det avholdes 
videre jevnlige møter med politiet i Oslo for å drøfte samarbedet. 
 

 Forbudet mot å legge ned døgnplasser opprettholdes i 2006. 
 
Styret for Helse Øst RHF har i budsjettet for 2006 lagt til grunn at forbudet mot å legge ned 
døgnplasser innen psykisk helsevern er opprettholdt. 
 

 I budsjettrammene for investeringer er det tatt høyde for de investeringsbehov som 
skal foretas innen psykisk helsevern for barn og unge i Oslo samt etablering av ny 
landsfunksjon innen døvepsykiatri. Departementet forutsetter at disse 
investeringsprosjektene realiseres som en del av den samlede opptrapping av 
psykisk helsevern i Helse Øst. 

 
Ullevål universitetssykehus HF har fått i oppdrag å iverksette de vedtatte 
investeringsprosjektene innen psykisk helsevern for barn og unge i Oslo. Videre har Aker 
universitetssykehus HF startet oppbyggingen av det nasjonale behandlingstilbudet til døve 
og hørselshemmede med psykiske lidelser. 

 
PASIENTBEHANDLING: Tilbudet til rusmisbrukere 
 
Helse Øst skal sørge for et helhetlig tilbud til følgende grupper: 
 

 Unge med rusmiddelproblemer og barn og unge med rusmiddelmisbrukende foreldre 
 
Aker universitetssykehus HF har i 2006 utredet behovet for et særskilt avrusningstilbud til 
ungdom. Det er i budsjettet for 2007 lagt inn 3.2 mil. til oppstart av et slikt tilbud. 
 

 Personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse 
 
Helse Øst RHF økte i 2005 behandlingskapasiteten til pasienter med 
dobbeltdiagnoseproblematikk psykiatri/rus gjennom etablering av nye døgnplasser. Det er 
videre under oppbygging et regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnoseproblematikk 
ved Sykehuset Innlandet HF, Sanderud som har til oppgave å bidra til 
kompetanseoppbygging og utprøving av nye behandlingsmodeller for denne pasientgruppen. 
 

 Domfelte rusmiddelmisbrukere, herunder deltakere i Narkotikaprogram med 
domstolskontroll 

 
Helse Øst RHF og Aker universitetssykehus HF sitter i styringsgruppa for dette 
prøveprosjektet som nå er startet opp i Oslo. Samarbeidet med justis og Oslo kommune har 
så langt vært godt. 
 

 Det må arbeides for å redusere ventelistene for tverrfaglig spesialisert behandling 
inkludert LAR. 

 
Aker universitetssykehus HF har samarbeidet med Oslo kommune for å få til en overføring 
av pasienter som ikke lenger har behov for den spesialiserte oppfølgingen fra LAR Øst. Dette 
har ført til en reduksjon av ventetidene til oppstart av behandling. 
 

 Helse Øst skal sørge for at det rapporteres samordnet og standardisert med annen 
ventelisteregistrering i spesialisthelsetjenesten. 
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Rapportering fra rustiltak følges opp og monitoreres på lik linje med ventelisteregistrering ved 
somatiske og psykiatriske institusjoner. 
 

 Et helhetlig og sammenhengende behandlings- og rehabiliteringstilbud er særlig viktig 
for disse utsatte gruppene (innsatte og domfelte med rusmiddelproblem) og fordrer i 
særlig grad at de regionale helseforetakene samarbeider med kommunale og private 
aktører, kriminalomsorgen, og internt innen spesialisthelsetjenesten. 

 
Det har vært avholdt møter med Kriminalomsorgen i frihet med sikte på å avdekke områder 
hvor det er behov for økt samarbeid. 
 
PASIENTBEHANDLING: Rehabilitering og habilitering 
 

 Helse Øst skal prioritere tjenestetilbudet innenfor rehabilitering og habilitering på en 
slik måte at tilbudet til pasientene utbygges og styrkes i 2006. 

 
Helse Øst har gjennom prosjektarbeid ledet fra Sunnaas sykehus HF skaffet til veie grunnlag 
for videre utvikling av behandlingskjedene innen 14 diagnoseområder. Det er også 
gjennomført utredningsarbeid for forbedring og stryking av tjenestene innen habilitering. 
 

 Særlig oppmerksomhet bør vies til habilitering av barn og rehabilitering av alvorlig 
hodeskade. 

 
Tre pilotprosjekt habilitering samfinansiert med Sosial- og helsedirektoratet. Herav et prosjekt 
ved UUS i samarbeid med Ahus og Nordre Aasen Habiliteringssenter (privat) om 
”startpakke” og intensiv trening. Pilotprosjekt UUSHF/SSHF i tett samarbeid med Helse Sør 
og øvrige helseforetak i Helse Øst om tilbud til pasienter med alvorlig hodeskade 
Begge de spesielt nevnte prosjektene viser gode kliniske resultat. 
 
PASIENTBEHANDLING: Nasjonale strategier mv. 
 

 Helse Øst skal iverksette tiltak innenfor fagområder som er gitt særskilt 
oppmerksomhet gjennom etablering av nasjonale strategier mv. I 2006 gjelder dette 
primært for pasienter med kreft, diabetes, KOLS og kroniske smerter. Helse Øst 
forventes blant annet å delta i Sosial- og helsedirektoratets prosjekt for videreutvikling 
av nasjonale handlingsprogrammer for kreftsykdommer. Helse Øst skal følge opp et 
nasjonalt strategidokument for diabetesområdet. Arbeidet med en nasjonal KOLS-
strategi sluttføres i løpet av sommeren 2006. Helse Øst skal iverksette relevante tiltak 
når departementet har ferdigstilt dokumentet. 

 
Fagfolk fra helseforetakene har deltatt fortløpende i faggrupper som er etablert i Sosial- og 
helsedirektoratets på kreftområdet. 
 
En egen arbeidsgruppe under prosjektet ”Utvikling av rehabiliteringstjenester i Helse Øst” har 
gitt anbefalinger om utviklingen av tilbud til pasientgrupper med kroniske smerter. En egen 
handlingsplan utarbeides. Iverksetting vil skje ved konkrete tiltak i helseforetakene. 
 
Strategidokument for diabetestilbud vil bli fulgt opp gjennom konkret arbeid med 
behandlingslinjer og i virksomhetsplanen for 2007.   
 
Egen arbeidsgruppe om Lungesykdommer, herunder KOLS har deltatt i utredning av 
rehabiliteringstilbudet i regionen. Det etableres samarbeid mot private aktører for å bedre 
rehabiliteringstilbudet til denne gruppen. 
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PASIENTBEHANDLING: Lokalsykehusfunksjonen og samhandling med 
primærhelsetjenesten 
 

 Arbeidet med å utvikle sammenhengende behandlingskjeder i lokalsykehusene og 
innen lokalsykehusfunksjonen ved store sykehus skal igangsettes i 2006. 

 
Flere sykehus har etablert egne prosjekter med tiltakskjeder og behandlingslinjer, bl.a. for 
KOLS og diabetes. Helse Øst har for 2007 målsatt at alle skal ha slike. Etter foreløpige 
planer vil 1-2 linjer være felles for foretaksgruppen, og i tillegg stimuleres foretakene og 
sykehusene til å prøve ut/videreføre egne prosjekter. 
 

 Helseforetak med lokalsykehus eller lokalsykehusfunksjoner skal ha 
samarbeidsavtaler med alle kommuner i sitt område, og ha jevnlige møter for å følge 
opp samarbeidet. 

 
Årsmeldingene viser at alle foretak/sykehus med definerte opptaksområder 
(lokalsykehusfunksjoner) har samarbeidsavtaler med sine kommuner/bydeler som aktivt 
brukes. Dette er i samsvar med en bevisst strategi fra Helse Øst RHF om at 
foretakene/sykehusene har hovedansvaret for konkrete samhandlingstiltak.   
 

 Alle foretak som har lokalsykehus eller lokalsykehusfunksjoner skal i samarbeid med 
primærhelsetjenesten opprette minst to pasientrettede samhandlingstiltak overfor 
prioriterte pasientgrupper. 

 
Alle foretak/sykehus med lokalsykehusfunksjon har i 2006 hatt flere enn to pasientrettede 
samhandlingstiltak overfor prioriterte pasientgrupper.   
 

 Desentralisere de tjenester som egner seg for dette til f. eks. distriktsmedisinske 
sentra og sykestuer. Slike tiltak må være forankret i den regionale strategien for 
desentralisering og samhandling.  

 
I Helse Øst er det fire distriktsmedisinske sentere, to lokalisert i Sykehuset Innlandet (Otta og 
Fagernes) og to i Sykehuset Østfold (Askim og Halden). Innholdet i sentrene avgjøres av 
lokalt helseforetak og varierer fra sted til sted, men blir gradvis styrket og bygget ut. Det 
bemerkes at finansieringsansvar i forhold til DMS fortsatt er uavklart og at dette til en viss 
grad hemmer utviklingen av gode samhandlingsløsninger. 
 

 Utvikle tydelige behandlingskjeder ved lokalsykehusene for akutt syke, fødende, 
eldre, kronisk syke og for pasienter til elektiv behandling, med tilhørende 
informasjonssystemer for pasienter, befolkning og for personellet på alle 
tjenestenivåer. 

 
Arbeidet med dette er igangsatt ved helseforetakene. 
 

 Opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til 
akuttfunksjoner og fødetilbud. 

 
Ivaretatt. 
 

 Ingen lokalsykehus skal legges ned, og arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom 
sykehus, som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen videreføres.  

 
Ivaretatt. 
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 Ivareta lokalsykehustjenestene innen psykisk helsevern gjennom distriktspsykiatriske 
sentre.  

 
Det er i den regionale strategiplanen for psykisk helsevern og Tiltaksplanen for psykisk 
helsevern og 2006 lagt til grunn at DPS-ene skal ivareta lokalsykehustjenestene innen 
psykisk helsevern gjennom oppbygging av allmennpsykiatriske behandlingstilbud. 
 

 Departementet legger vekt på at samhandlingstiltak med primærhelsetjenesten 
realiseres i 2006. Arbeidet med dette skal inngå i oppfølgingen av det strategiarbeidet 
som ble påbegynt i 2005, og som skal rapporteres i årlig melding for 2005. 
 

Det har også i 2006 vært en god og sterk utvikling av lokale samhandlingstiltak, koordinert av 
RHF-et, men ledet og iverksatt av hvert foretak/sykehus. 
 

 Alle lokalsykehus skal være i stand til å stabilisere akutte sykdoms- og skadetilfeller. 
Hvordan behandlingskjeden deretter organiseres for de ulike tilstander og 
sykdomsgrupper, må klargjøres i et helhetlig opplegg.  

 
Alle lokalsykehus har akuttfunksjoner som ivaretar stabilisering av akutte sykdoms- og 
skadetilfeller. Arbeidet med den videre behandlingskjede og funksjonsfordeling er under 
kontinuerlig vurdering og videreutvikling.   
 

 Organiseringen av akuttberedskap må baseres på moderne behandlings- og 
transportformer, og det skal arbeides for likeverdig kvalitet i akuttjenestene uavhengig 
av bosted.  
 

Helse Øst har organisert sin akuttberedskap gjennom utvalgte Helseforetak. Regionalt Utvalg 
for Akuttmedisinsk beredskap, R-UFAB, bidrar til koordinering, samhandling og faglige råd 
mht utvikling av en likeverdig akuttberedskap. Regionen ligger i front mht kvalitativt innhold 
og organisering av tjenesten både i og utenfor sykehus. Helseforetakene har planer og tiltak 
for kontinuerlig forbedring og man ser gjennom året en positiv utvikling mht. bl.a. 
kompetanse og behandlingstilbud prehospitalt.   

 
 Ordningene for akuttberedskapen må være godt kjent i befolkningen, og det må 

dokumenteres at de løsninger som velges, gir trygghet for at tjenesten vil bli gitt på en 
rask og god måte når behov oppstår.  

 
Koordinering og tilgjengelighet av helseregionens akuttberedskap styres gjennom 
foretakenes AMK-sentraler funksjonsfordelt til tre av sykehusene. Ordningen med medisinsk 
nødnummer 113 anses godt kjent og det foreligger god dokumentasjon på tilgjengelighet og 
respons når behov oppstår. Foretakene jobber systematisk med oppfølging og tilgjengelighet 
av tjenesten.  
 
Fokus i 2006 har vært revisjon og testing av regionalt og lokalt planverk for katastrofer og 
beredskapssituasjoner. Foreløpige evalueringer etter Øvelse Oslo viser så langt, at Helse 
Øst er godt forberedt og har en betydelig akuttberedskap gjennom den måten regionen har 
organisert sine sykehus og prehospitale tjenester på.  
  

 Det må sikres et godt samarbeid mellom prehospitale tjenester og kommunal 
akuttberedskap, og at forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus følges 
opp ved at det utarbeides nødvendige prosedyrer og retningslinjer. 

 
Se utkvittering under punktet som omhandler krav til regional og lokale beredskapsplaner 
angående samhandling med kommunene.   
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 RHF må sikre oppfølging ift de data som Sosial- og helsedirektoratet har definert ift 
aktivitet for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.  

 
Virksomhetene har foreløpig ikke mottatt særskilte krav eller spesifikasjoner om dette fra 
Sosial- og helsedirektoratet i 2006. HØ registrerer i AMIS virksomhetsdata som hendelser, 
responstid mv. Kvalitetsdata registreres i mindre grad. Data rapporteres etter mal til SSB. I 
2007 vil en utarbeide felles datasett for all prehospital virksomhet i Helse Øst. 
 
PASIENTBEHANDLING: Smittevern og beredskap 
 

 Helse Øst skal sikre at helseforetakene har smittevernberedskap i henhold til lov, 
spesielt overfor en mulig pandemisk influensa og utbrudd av MRSA.  

 Smittevernberedskapen, herunder beredskap mot pandemisk influensa, sars og 
lignende, skal være tilfredsstillende organisert i en bred beredskapssammenheng. 

 Gjeldende planer om helsemessig og sosial beredskap og smittevernloven skal 
revideres og oppdateres.  

 
Styret i Helse Øst RHF vedtok i desember 2006 en revidert helseberedskapsplan. Planen 
integrerer og ivaretar beredskapen overfor en mulig pandemisk influensa og andre alvorlige 
epidemier /smitteutbrudd. Helseforetakene skal revidere sine beredskapsplaner etter samme 
mal. 
 
Ved rulleringen av planverket har Helse Øst vurdert om det eksisterer nye forutsetninger som 
det bør tas hensyn til. Funn i nasjonale ROS-analyser, resultater fra egne 
beredskapsanalyser innen smittevern og forsyningsberedskap og føringer gitt i ny 
"Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan" er tillagt særlig vekt. 
   
Hovedtyngden i rulleringsarbeidet har vært oppdatering på områder som tidligere ikke har 
vært tilstrekkelig ivaretatt i planverket og som er prioritert bl.a. i bestillerdokumentet for 2006. 
Dette gjelder forsyningsberedskap ift legemidler og forsyningsberedskap ift helsemateriell 
samt smittevernberedskap med fokus på pandemi, med bakgrunn i nasjonal pandemiplan.  
 
På disse områdene har en foretatt grundige utredninger i form av tre dagsseminarer hvor 
fagfolk fra hele foretaksgruppen og relevante statlige og regionale aktører har deltatt i 
beredskapsanalyser. Oppsummeringen av diskusjonene er presentert i delrapporter som har 
vært på høring til møtedeltakerne og andre sentrale instanser og fagmiljøer. Tiltakene fra de 
tre rapportene er innarbeidet i det regionale planverket. Øvrige tiltak som krever oppfølging 
lokalt i helseforetakene er beskrevet i en handlingsplan som helseforetakene legger til grunn 
for eget rulleringsarbeid.  
 

 Både den regionale og helseforetakenes beredskapsplan skal inneholde prosedyrer 
for samhandling med primærhelsetjenesten og andre helseregioner.  

 
Foretakene dekker et stort antall kommuner med vidt forskjellig organisering av kommunal 
legevakt og kommunal helsetjeneste. Gjennom utvikling av samarbeidsavtaler og faste 
møteplasser har man startet arbeidet med prosedyre og rutineutvikling. I deler av 
opptaksområdet er man kommet langt. Helse Asker og Bærum er ett eksempel på slik 
utvikling mellom tjenestenivåene. Andre steder, for eksempel Hamar, Lillehammer, Gjøvik, 
Elverum, Ski, Moss, Fredrikstad og Stensby, har integrert legevakt som en del av 
sykehusbygget. Både i Oslo og på Nedre Romerike er det formalisert samarbeid mellom 
allmennlegevakt og spesialistlegevakt i regi av foretakene.  
 
Foretakene arbeider videre med å styrke disse ordningene og har også løpende fokus på 
beredskapsplaner og samarbeide ved katastrofer / store ulykker. Både Øvelse Oslo og 
innsatsen under Tsunamien, viser at helsetjenesten har svært god kapasitet.  
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 Handlingsplanen for å forebygge sykehusinfeksjoner skal følges opp av Helse Øst.  

 
Dette er ivaretatt i den regionale smittevernplanen for 2006-2008, som skal følges opp av 
foretakene/sykehusene. 
 

 Behovet for smittevernpersonell og –kompetanse må defineres og utvikles. Veileder 
for isolering skal legges til grunn, og Helse Øst må ha oversikt over regional 
isolatkapasitet.  

 
Ivaretatt. Jfr. Omtale av Smittevernplanen ovenfor. 
 

 Det må etableres prosedyrer for overvåking av antibiotikaforbruket samt være 
oppdaterte infeksjonskontrollprogram. Det regionale helseforetaket skal delta i Norsk 
overvåkingssystem for infeksjoner i sykehus og dagkirurgiske klinikker (NOIS-
registerforskriften), herunder følge opp registrerings- og meldeplikten. 

 
Som del av vårt regionale kompetansesenter for smittevern har Aker universitetetssykehus 
HF hovedansvaret for overvåkingen av antibitikaforbruket. Hvert foretak/sykehus har iht. 
smittevernplanen ansvar for oppdatering av eget infeksjonskontrollprogram. 
 
Manglende og mangelfulle dataprogrammer gjorde at noen av våre foretak/sykehus også i 
2006 har søkt om og fått fritak for å delta i NOIS. 
 

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

 
Se omtale av arbeidet med oppdatering av regional beredskapsplan ovenfor. Det er i 2006 
foretatt egne beredskapsanalyser for å avdekke behov og mangler i forhold til sikkerhet for 
forsyning av viktig materiell, utstyr og legemidler. Resultatet av beredskapsanalysene og 
tilhørende tiltak er innarbeidet i det oppdaterte planverket.  
 
I tillegg samarbeider Helse Øst RHF med de øvrige regionale helseforetakene for å få på 
plass rutiner for samhandling og evt samarbeidsavtaler på disse områdene. 
 
PASIENTBEHANDLING: Høyspesialiserte tjenester – landsfunksjoner og nasjonale 
kompetansesentra 
 

 Helse Øst skal samarbeide med øvrige helseforetak om å utarbeide forslag til en 
helhetlig plan for fremtidig organisering av høyspesialiserte tjenester innen 1. 
september 2006. Helse Vest er ansvarlig for koordinering av oppdraget. 

 
Arbeidet er fullført og rapport overlevert HOD.  
 

 Helse Øst skal sikre lik tilgjengelighet til de landsfunksjoner det regionale 
helseforetaket er tillagt ansvar for.  

 
Dette er ivaretatt for de landsfunksjoner Helse Øst har ansvar for 
 

 Helse Øst skal sikre at de nasjonale medisinske kompetansesentra de er tillagt 
ansvar for, utvikler og sprer kompetansen til øvrige fagområder, og at de bidrar til å 
sikre tilstrekkelig rekruttering til fagområdet. 
 

Ivaretas i dialog med helseforetakene 
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 Rapportere til Sosial- og helsedirektoratet mht landsfunksjoner, nasjonale medisinske 
kompetansesentra. 

 
Ivaretatt. 
 

 Sikre at det er opprettet faglige referansegrupper for både landsfunksjoner og 
nasjonale medisinske kompetansesentra, som skal gjennomgå årlig rapportering fra 
de enkelte funksjonene før innsending til direktoratet.  

 
Ivaretatt. 
 

 Helse Øst skal for de landsfunksjoner de er ansvarlige for, dokumentere at tilbudet er 
tilstrekkelig tilgjengelig uansett pasientenes bosted, at det er etablert 
referansegrupper og dokumentere hvilken kapasitet man har i forhold til det estimerte 
behov. 

 
Arbeidet er igangsatt og dokumentasjon vil bli ivaretatt gjennom rapportering fra 
landsfunksjonene. 
 

 For landsfunksjoner som ikke er tillagt egen region, skal det rapporteres på eventuelt 
avvik i bruk av funksjonen i forhold til hva som forventes ut fra regionens demografi. 

 
Ivaretatt 
 

 Alle donorsykehus skal ha oppnevnt donoransvarlig lege.  
 
Ivaretatt 
 
UTDANNING 

 
 Helse Øst skal i samarbeidsorganet og gjennom samarbeidsavtaler, med 

utgangspunkt i aktivitetskravene (vedlegg 2), etablere et kvantitativt riktig og 
kvalitativt gode praksisplasser for studenter i grunnutdanning. 

 
Helse Øst har i 2006 startet et gjennomføringsprosjekt basert på utredningene i 2005-2006 
om praksisstudier i helseforetakene for høgskolestudenter innen helse- og sosialfag. Det 
gjennomføres et prosessarbeid for å få synliggjort fordelingen av praksisplasser og etablert 
en robust koordineringsfunksjon mellom høgskolene og helseforetakene. Spesielt i 
hovedstadsområdet med mange sykehus og høgskoler og dels overlappende bruk av 
praksisplasser med Helse Sør, er det behov for å etablere retningslinjer og modell for 
fordelingen. Helse Sør har vært representert i utredningsarbeidet som er gjennomført og 
deltar også i gjennomføringsprosessen som skal pågå til august 2008.   
 

 Helse Øst skal planlegge og gjennomføre  videreutdanning og etterutdanning av 
personellet for å møte nåværende og fremtidige behov. 

 
Det er gjennomført kartlegging av behov for videreutdanning bl.a. knyttet til overføring av 
videreutdanningene anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK) til 
rammefinansiering ved høgskolene. For øvrig er utdanningsbehovet et tema som drøftes 
løpende i det regional samarbeidsorganet for helseforetakene og høgskolene.   
 

 Helse Øst skal sørge for et kvantitativt riktig og et kvalitativt godt tilbud i utdanning og 
kompetanseutvikling for helsepersonell som har helseregionen som praksisarena 
og/eller arbeidssted. Dette gjelder i grunnutdanning, turnustjeneste, videreutdanning 
og etterutdanning.  
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Se ovenfor. Helse Øst har hatt et eget utviklingsprosjekt for kvalitet, oppgavefordeling og 
kostnader ved praksisstudier. Forslag herfra er implementert i samarbeidsavtalene mellom 
høgskoler og helseforetak for gjennomføring av praksisstudiene.   
 

 Helse Øst skal sørge for systemer, strukturer og lederforankring i alle ledd av 
helseforetaksgruppen for å ivareta dette.  

 
Med basis i de nevnte utredningene har Helse Øst etablert geografisk definert fordeling av 
høgskoler og helseforetak som skal samhandle om praksisgjennomføringen. Videre er det 
definert praksiskoordinator i det enkelte helseforetak/sykehus som er hovedansvarlig for 
fordeling og koordinering innad. Koordinatorene er nært forankret i ledelsen. Videre er det 
etablert regionalt koordinatorforum og ett forum i hvert av de 3 geografiske områdene. I 
gjennomføringsperioden fram til 2008 har Helse Øst satt i prosesstøtte for sikre resultatene.    
 

 Helse Øst skal gjennom samarbeidsorganet og inngåtte samarbeidsavtaler sikre godt 
samarbeid mellom helseforetakene og utdanningsinstitusjonene i regionen.  

 
Samarbeidsorganet for høgskolene og helseforetakene og avtaleverket med regional 
rammeavtale og samarbeidsavtaler mellom helseforetak/sykehus og høgskoler er vel etablert 
i Helse Øst. Det nevnte utredningsarbeidet har medført revisjon og ytterligere konkretisering 
spesielt for samarbeidsavtalene. 
 
Samarbeidsorganet drives med fast sekretariat i Helse Øst og et arbeidsutvalg som 
forbereder møtene. Det holdes to faste møter og en åpen fagkonferanse i året.  
Samarbeidsorganet har vært premissleverandør for utredningsprosjektene, og 
arbeidsutvalget har vært løpende styringsgruppe - i 2006 også for gjennomføringsprosessen. 
 
Det er også et samarbeidsorgan mellom Helse Øst, Helse Sør og Universitetet i Oslo som 
møtes fire til seks ganger i året. I 2006 drøftet organet forskjellige tema knyttet til 
forskningssamarbeid mellom de to regionene og Universitetet i Oslo. Samarbeidsorganet har 
også tildelt forskningsmidler basert på innstilling fra Forskningsutvalget i Helse Øst.  
 
 

 Det skal med utgangspunkt i fordelingen av turnuskandidater etableres et riktig antall 
og kvalitativt gode turnusplasser, også ved lokalsykehus.  

 
Helse Øst oppfyller måltallet som gjelder for turnusplasser, og skal gjennomføre en pålagt 
utvidelse ved årsskiftet 2006/2007. De siste par år har imidlertid helseforetakene meldt 
frustrasjon over at turnusplasser blir holdt tilbake pga. stort forfall av kandidater som var 
forutsatt å skulle trenge turnusplass. Det er ønskelig med større forutsigbarhet i forhold til 
dette – dvs. sikrere nasjonale måltall for hvor mange plasser som trengs årlig.   
 

 Helse Øst skal videre medvirke til at forsøk med tre måneders psykiatritjeneste i 
turnustjenesten for leger kan gjennomføres.  

 
Helse Øst vil medvirke til prøveprosjekter for tre måneders psykiatritjeneste, men har 
avventet en konkretisering av forsøket og tydeliggjort bestilling.    
 

 Helse Øst skal opprettholde og etablere et riktig antall utdanningsstillinger i de ulike 
spesialitetene.  

 
Helse Øst oppfyller føringene som gis ved departementets tildeling av årlig kvote, og har som 
forutsetning i forhold til helseforetakene/sykehusene at ingen utdanningsstillinger skal holdes 
ledige i mangel av budsjettmidler. Det er minimal ledighet over tid utover unntaksvis 
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rekrutteringsproblemer. Helseforetakene er aktive i forhold til å søke omgjøring av 
stillingshjemler når det er nødvendig med hensyn til rekruttering, tilrettelegging for 
utdanningen og helhetsvurdering av behov.        
 

 Helse Øst skal vektlegge de fagområder/kompetansebehov som nevnes i 
Bestillerdokumentet i videre- og etterutdanningssammenheng.  

 
Helse Øst følger opp i tråd med satsningsområdene. 
 

 Helse Øst skal systematisk og fortløpende melde avviksendringer i stillingsstrukturen 
for leger til NRs database http://www.nr.dep.no/ 

 
Helseforetakene/sykehusene har definerte kontaktpersoner i personaladministrasjonene som 
har ansvar for å følge opp i forhold til databasen i NR og sørge for NR-id. nr. følger hjemlene 
når det skjer omgjøringer.   
 
FORSKNING 
 

 Helse Øst skal i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene iverksette 
forskningssamarbeid innenfor minst to fagområder.  

 
Helse Øst har tatt initiativ til å etablere forskning på psykosesykdommer som nasjonalt 
satsningsområde for forskning og deltar i forskningssamarbeid på hjerte- og karsykdommer 
(UNIKARD) med basis i Helse Midt-Norge RHF. 
 

 Helse Øst skal prioritere oppbygging av forskningskompetanse innen forskningssvake 
fagområder, særlig forskning på rusbehandling og psykisk helse. 

 
Helse Øst har utpekt syv forskningssvake fagområder mtp spesiell satsing på oppbygging av 
kompetanse. I 2006 utarbeidet handlingsplaner for styrking av forskningen innen disse 
områdene. Oppretter nå forskerskole innen rus og psykiatri med basis i øremerkede 
forskningsmidler. 
 

 Helse Øst skal sikre ivaretakelse av kjønnsperspektivet i klinisk forskning og styrke 
innsatsen innenfor kvinnehelseforskning. 

 
Samarbeidsorganet for Helse Øst RHF, Helse Sør RHF og UiO har nedsatt arbeidsgruppe 
for å utforme felles tiltaksplan for likestilling.  Helse Øst skal evaluere tildeling av 
forskningsmidler i likestillingsperspektiv. 
 

 Helse Øst skal arbeide for å etablere forskningsdokumentasjonssystemet FRIDA i 
alle helseforetak i løpet av 2006. 

 
FRIDA har vært presentert for Helse Øst RHF, men systemet oppfattes per i dag ikke 
tilstrekkelig utviklet mtp implementering i helseforetakene. 
 

 Det skal gjennomføres måling av forskningsresultater og ressursbruk til forskning i 
henhold til etablerte rapporteringssystemer.  

 
Måling av forskningsresultater og ressursbruk ivaretas av NIFU STEP.  Ressursbruksmåling 
skjer med basis i erfaringer fra nasjonal pilot 2005. 
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OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE 
 

 Helse Øst skal sørge for at pasienter og pårørende som har behov for opplæring får 
tilbud om dette. 
 

Planarbeid og styrking av økonomi gjennom incentivordning. 
 

 Lærings- og mestringssentra er et viktig redskap i utviklingen av et opplæringstilbud 
for pasienter og pårørende, og de skal bidra til at opplæring blir en integrert del av all 
medisinsk behandling og rehabilitering.  
 

Aktivitetskrav inntatt i driftsavtaler. 
Planarbeid i 2006 leveres januar 2007 for høring og styrebehandling. Opplæring som 
integrert del av behandling sikres gjennom krav til klinikkens deltagelse.  Mekanismer for å 
sikre slik integrasjon ligger også som perspektiv i planarbeidet. LMS inngår som tiltak 
omhandlet av alle arbeidsgrupper innen rehabilitering. 
 

 Det skal rettes særskilt oppmerksomhet mot sekundærforebyggende tiltak for de 
store sykdomsgruppene, og Helse Øst må påse at det finnes tilfredsstillende tilbud til 
disse pasientgruppene og at tilbudene utvikles i samarbeid med brukerne.  
 

Jfr omtale av pasientopplæring og rehabilitering. 
 

 Det skal også rettes særskilt oppmerksomhet mot pasienter med spesielt behov 
for legemiddelgjennomgang ved utskrivning.  

 
Inngår i arbeid for forbedring av epikrise, ”epikrise til pasienten”. 

 
 Helse Øst skal bidra i regionalt og lokalt folkehelsearbeid, blant annet gjennom 

kunnskap om utvikling i helsetilstand og risikofaktorer for helsetilstanden.  
 
Jfr. omtale under pasientopplæring/læring og mestring og rehabilitering 
 

 Departementet ber om det gjennomføres pasienttilfredsundersøkelse innen psykisk 
helsevern om det behandlingstilbudet som er mottatt av tjenesten. 

 
Vi har aktivt bidratt til at alle helseforetak har blitt informerte om og forberedt til de nasjonale 
undersøkelsene. Vi har sørget for at helseforetakene har fått delta i felles samlinger hvor 
man har tolket resultatene. 
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8 Oppfølging av protokoll fra foretaksmøtet 
 
 
ORGANISATORISKE KRAV OG RAMMEBETINGELSER FOR 2006 
 
Organisatorisk videreutvikling 
 

 Det vises til omtale om rapportering under de enkelte punktene under sak 4 i 
protokollen, samt vedlegg til protokollen for de rapporteringspunkter og skjemaer som 
gjelder for kravene satt i foretaksmøtet. Det regionale helseforetaket har ansvar for å 
melde fra til eier om vesentlige avvik i forhold til planlagt måloppnåelse. 

 
Rapportering til eier er foretatt i henhold til kravene i Bestillerdokumentet for 2006. 
Styringsdialog med eier er gjennomført og fulgt opp. En anser ikke at det har vært vesentlige 
avvik i forhold til planlagt måloppnåelse utover det som fremgår av kapittel 3.1 i denne 
meldingen. 
 

 Departementet understreket at det bør drives aktivt utviklings- og fornyelsesarbeid i 
foretakene for å styrke kvaliteten på tjenestene og utnytte ressursene bedre. De 
ansatte og deres organisasjoner må brukes som medspillere i dette arbeidet. 
Foretaksmøtet la til grunn at ved eventuell konkurranseutsetting skal de regionale 
helseforetakene sikre at de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsforhold ikke 
svekkes. 

 
Systematisk og god forankring og aktiv deltakelse fra ansatte, brukere og berørte aktører er 
en av kjerneverdiene som Helse Øst bygger sin virksomhet på og er kjennetegnende for alt 
utviklingsarbeid som har vært gjennomført og som fortsatt pågår i foretaksgruppen. Et 
konkret eksempel er forankrings- og medvirkningsarbeidet i forbindelse med utviklingen av 
Helse Øst 2025.  
 

 Styrerepresentasjon i egne HF for ansatte i Helse Øst RHF: Foretaksmøtet viste til 
tidligere satte styringskrav på området, hvor det også framgår at det skal gjøres et 
oppfølgingsarbeid av styrerepresentasjon for ansatte i regionale helseforetak i styrer 
for underliggende helseforetak.  
Etter en helhetlig vurdering – hvor saken også er sett i sammenheng med endringer 
med hensyn til utnevnelser og sammensetning av nye HF-styrer (jf sak 4.1.1) – vil 
departementet ikke gjøre noen endring på dette området nå. Som tidligere forusettes 
at ansatte i Helse Øst RHF som direkte forvalter ”sørge for”-ansvaret, ikke deltar i 
styrer for underliggende helseforetak.  

 
Ivaretatt. Ordningen med interne styreledere er videreført. 
 
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. 
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For 2007 videreføres ordningen med driftsavtaler. Det er videre gjennomført foretaksmøte 
med helseforetakene i februar 2007, for å understreke og bekrefte sentrale krav til 
helseforetakene knyttet til eierstyringen.  
 
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. 
 

 Relasjon til private aktører: Foretaksmøtet viste til Soria Moria-plattformen hva gjelder 
samhandling med private aktører. Regjeringen vil primært løse sentrale 
velferdsoppgaver gjennom god utnyttelse av det offentlige tjenestetilbudet. Ledig 
kapasitet i foretakene i Helse Øst RHF skal utnyttes på en god måte.  
Sykehus som er eid og drevet av ideelle organisasjoner skal gis gode vilkår i form av 
forutsigbarhet og avtaler. Som tidligere gjelder at samarbeid og avtaleinngåelser 
mellom regionale helseforetak og ulike private tjenestetilbydere skal håndteres på en 
ryddig og god måte. 

 
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. Tilsvarende forhold gjelder for tilbudet 
til rusmisbrukere. En stor andel av virksomheten består av tilbud i private institusjoner.  
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Helse Øst har utarbeidet strategier for fremtidig disponering, prioritering og lokalisering av 
privat avtalepraksis. Avtalespesialistene betraktes som en integrert del av det regionale 
helseforetakets ”sørge for ”-ansvar.  
 
Fra 2005 til 2006 ble omfanget av avtaler med kommersielle sykehus reduser med om lag 16 
prosent og ytterligere reduser med 21 prosent fra 2006 til 2007. 
 
For 2006 ble ytelsesavtalene med ideelle sykehus og helseinstitusjoner videreført samlet på 
samme nivå. Ved inngåelse av nye rammeavtaler fra 2007 har man videre i 
anskaffelsesgrunnlaget lagt til grunn den mulighet loven gir til langsiktighet. Ytelsesavtaler for 
2007 fremforhandles i begynnelsen av 2007. 
 

 Selskapsdannelser: En forutsetning for at foretak skal kunne eie aksjeselskaper, 
alene eller sammen med andre, er at selskapet ikke yter spesialisthelsetjenester samt 
at virksomheten er egnet til å fremme foretakets formål. Foretaksmøtet understreket 
at formålet som gjenspeiles i selskapenes vedtekter, i sin helhet må ligge innenfor 
formålet til Helse Øst RHF slik det framkommer av vedtektenes § 5. Dersom det opp-
rettes datterselskaper i selskaper eid av det regionale helseforetaket, må formålet til 
disse i sin helhet være innenfor formålet til morselskapet slik at den samlede 
virksomheten er i samsvar med det formålet som eier har hatt med å opprette Helse 
Øst RHF. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Øst RHF i 2006 foretar en gjennomgang 
av den samlede selskapsstrukturen.  

 
Dette er ivaretatt og meddelt helseforetakene i foretaksmøter. Det er ikke foretatt nye 
selskapsdannelser i 2006. 
 

 Foretaksmøtet la til grunn at Helse Øst RHF etablerer systemer for å sikre at all ny-
etablering av aksjeselskaper og erverv av aksjer i etablerte selskaper, foretas innen-
for fastsatte vedtekter jf. helseforetaksloven § 37 2. ledd, og at låneopptak i disse 
selskapene skjer innenfor rammer av helseforetakslovens § 33 2. ledd. En oversikt 
over de etablerte systemene skal sendes departementet til orientering som en del av 
årlig melding for 2006.   

 
Tatt til etterretning og meddelt helseforetakene i foretaksmøtene. 
 

 Organisering av sykehusapotekene: Grunnlaget for organisering av 
sykehusapotekene har vært drøftet med de regionale helseforetakene i 2005.  
Helse Øst RHF må påse at sykehusapotekenes salg av ikke-reseptpliktige varer og 
reseptomsetning til pasienter som ikke er tilknyttet sykehuset, utgjør under 20 pst. av 
sykehusapotekenes totalomsetning. 

 
Helse Øst RHF har i protokoll fra selskapsmøte med Sykehusapotekene ANS gitt pålegg om 
at salg av ikke-reseptpliktige varer og reseptomsetning til pasienter som ikke er tilknyttet 
sykehuset, utgjør under 20 pst. av sykehusapotekenes totalomsetning. I rapporteringen fra 
Sykehusapotekene ANS til Helse Øst RHF har styret i Sykehusapotekene ANS bekreftet at 
dette pålegget er fulgt opp. 
 

 Helsepersonells bierverv: Foretaksmøtet forutsetter at Helse Øst RHF utvikler 
gjennomgående retningslinjer for ansattes bierverv. 

 
Helse Øst har fokus på god virksomhetsstyring og legger vekt på å sikre at dette blir oppfylt i 
hele foretaksgruppen.  
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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.  
 
Tungveiende er 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 startet Helse Øst i 2005 implementeringen av nye og mer detaljerte 
retningslinjer for praktisering av regelverket om bierverv. Alle helseforetakene har kartlagt 
eksisterende bierverv. Innarbeidingen av nødvendige prosedyrer og rutiner ble sluttført i 
helseforetakene i 2006. Primo 2006 ble det gjennomført en rapportering som stadfestet at 
dette arbeidet i det alt vesentligste er gjennomført som forutsatt. Helseforetakene har nå et 
system for ajourføring av oversikten, slik at en sikrer at det ikke kommer til nye bierverv som 
ikke er godkjent eller kan godkjennes.   
 
Regelverket som klart begrenser ansattes muligheter for å påta seg bierverv påvirker 
rekrutteringssituasjonen. Helse Øst og Helse Sør er i stor grad en del av et felles 
arbeidsmarked. På denne bakgrunn etablerte de to regionene medio 2006 et felles 
koordineringsutvalg som skal bistå i en felles forståelse og praktisering av regelverket i disse 
to regionene.   
 
Samarbeidsavtalen mellom de fem RHF-ene og Legemiddelindustriforeningen har vært i 
kraft i ett år. Med denne avtalen ble grunnlaget lagt for at samtlige helseforetak i landet skulle 
få felles retningslinjer for samhandling med industrien. Avtalen ble inngått for å sikre 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. De regionale helseforetakene og Legemiddelindustriforeningen møtes til et årlig, 
regionalt samarbeidsmøte på høsten, både for å vurdere praktisering av avtalen og å se på 
ulike samarbeidsområder. I samarbeidsmøtet med Helse Øst høsten 2006, diskuterte 
partene særlig forskningssamarbeid samt forbedringspunkter i eksisterende avtale. Dette vil 
bli fulgt opp i 2007.  
 
Oppfølging av juridisk rammeverk 
 

 Krav til internkontroll i Helse Øst RHF: 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, tilpasset risiko og vesentlighet, med 
nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Risikofaktorer som kan 
medvirke til at målene til det regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen ikke 
nås, skal identifiseres og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere 
sannsynligheten for manglende måloppnåelse, skal beskrives og oversendes 
departementet som en del av rapporteringen for 1. tertial 2006 (jf vedlegg 1).   

 
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) er et av de mest sentrale verktøy for å sikre oppfyllelse av 
lovkrav, måloppnåelse og vurdering av oppfølging av risiko i virksomheten. 
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Risiko kartlegges i det daglige lokalt og følges opp med forbedringstiltak. Status på risiko og 
tiltak, med særlig vekt på vedvarende eller alvorlige risikoforhold, legges frem for ledelsen 
gjennomgåelse. Under ledelsens gjennomgåelse skaffes overblikk over risikobildet, det tas 
beslutninger om forbedringer og handlingsplaner utarbeides. 
 

 Planlegging og opplæring i bruk av medisinsk/teknisk utstyr. Helse Øst RHF skal 
sørge for at det etableres rutiner som sikrer god planlegging og nødvendig opplæring 
i bruk av medisinsk/teknisk utstyr for alle grupper av ansatte og at disse rutinene 
etterleves.  

 
Helse Øst RHF gjennomførte 23.oktober 2006 en erfaringskonferanse med HF-ene og de 
private sykehusene med avtale med Helse Øst om opplæring i medisinsk teknisk utstyr. 
Erfaringskonferansen og forhåndskartleggingen før konferansen danner grunnlag for 
oppfølgingen i HF-ene / sykehusene. Det er utarbeidet en rapport som inneholder en enkel 
anbefaling for god praksis som HF-ene / sykehusene kan følge i 2007. Det er også 
utarbeidet måltall/indikatorer som skal vise fremdriften i arbeidet i 2007 
 

 Grønn stat – miljøledelse i statlige virksomheter. Innføring av miljøledelse er en 
dynamisk og kontinuerlig prosess. Det skal foretas en årlig revisjon av 
miljøledelsesarbeidet hvor det legges til rette for kontinuerlige forbedringer, jf 
veilederen T-1426 Miljøledelse i staten fra Miljøverndepartementet. På 
www.gronnstat.no er det samlet veiledninger, verktøy og relevante eksempler i 
forbindelse med innføring av miljøledelse. Helse Øst RHF skal påse at 
helseforetakene etterlever de til enhver gjeldende  miljøregelverk. Det vises herunder 
til bl.a. mål definert i ”Sektorvis miljøhandlingsplan for Helsedepartementet og 
Sosialdepartementet” som ble presentert som utrykt vedlegg til St.prp. nr. 1 (2002-
2003), samt rapporten ”SYKEHUS og MILJØ sektorvis miljøhandlingsplan og 
helseforetakene” og Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og 
dyrehelsetjeneste m.v. av 11. oktober 2005, som trer i kraft fra 1.1.2006. 

 
Sykehuset Østfold, Akershus Universitetssykehus og Sunnaas sykehus har utarbeidet 
handlingsplaner og etablert miljøledelse. Sykehuset Innlandet følger intensjonene i 
veilederen Miljøledelse i staten og SI-Kongsvinger er sertifisert etter miljøstandarden ISO 
14001. Ullevål universitetssykehus og Diakonhjemmet er i ferd med å etablere 
miljøledelsessystem. Sykehusapotekene ANS, Sykehuset Asker og Bærum, Aker 
universitetssykehus, Martina Hansens Hospital og Reumatismesykehuset har ikke etablert 
miljøledelse iht kravene, men har noen elementer på plass. Aker planlegger et prosjekt 
høsten 2006 
 

 Strålevern – avfall og medisinsk strålebruk. Forskrift om strålevern og bruk av stråling 
av 21. november 2003 stiller flere nye krav til medisinsk strålebruk som trer i kraft fra 
1.1.2006, herunder krav om godkjenning. Det vises videre til bestemmelsene om 
utslipp av radioaktive stoffer og helseforetakenes ansvar for at så skjer i henhold til 
krav gitt i strålevernforskriften. 

 
Sykehuset Østfold, Sykehuset Innlandet, Aker universitetssykehus, Akershus 
Universitetssykehus, Sykehuset Asker og Bærum, Ullevål universitetssykehus, Martina 
Hansens Hospital, Diakonhjemmet og Reumatismesykehuset følger kravene og har 
godkjenning fra Statens strålevern. Sunnaas sykehus HF har ikke godkjenning for egen drift, 
samarbeider nå med Ullevål om søknad om godkjenning til Statens strålevern. 
 

 Krav til etablering av intern revisjon i Helse Øst RHF: Ordningen forutsettes 
videreført, med følgende justeringer i henhold til protokoll fra 2005: ”Tre av styrets 
medlemmer utgjør en kontrollkomité med ansvar for å ha et hovedfokus på styrets 
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kontroll og tilsynsfunksjon.” Dette innebærer at samtlige styrerepresentanter, også 
representantene valgt av de ansatte, kan være medlemmer av kontrollkomitéen. 

 
Internrevisjon og kontrollkomité er etablert i tråd med krav i foretaksprotokoll fra eier 2005 og 
2006. 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. 
 
Internrevisjonen har i løpet av 2006 gjennomført 27 revisjoner hvorav 25 er ferdigbehandlet 
av administrerende direktør og styret i det respektive helseforetak og Helse Øst RHF, eller 
administrerende direktør i de private ideelle sykehusene. 
 
De reviderte områdene er:  

- Ventetid til igangsatt behandling i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker 
- Styringssystem og internkontroll innen for forskning 
- Ledelsens gjennomgåelse av virksomhetsstyringen med fokus på risikovurdering. 

 
Årsrapport for internrevisjon 2006 er behandlet av administrerende direktør i Helse Øst RHF 
og kontrollkomiteen. Rapporten ble fremlagt for styret i Helse Øst RHF 1. februar 2007. 
 
Internrevisjonen skal gjennom de revisjoner som utføres danne seg et bilde av 
internkontrollnivået for hele helseforetaksgruppen. Hovedkonklusjon i forhold til dette kan 
bare gis ut fra de revisjoner som er gjennomført av dokumentert internkontroll/ 
virksomhetsstyring. 
 
Resultatet av revisjoner gjennomført i 2006 viser at det er fokus på internkontroll/god 
virksomhetsstyring. Ledelsen i Helse Øst RHF har introdusert ulike verktøy for at 
helseforetakene og sykehusene skal settes i stand til å etablere, gjennomføre og rapportere 
til styret og eier hvordan tilstanden er, hvilke utfordringer/risikofaktorer som påvirker 
måloppnåelse og hvilke tiltak som iverksettes. 
 
Revisjonene viser imidlertid at det er svakheter ved de styringssystem som er etablert innen 
de reviderte områdene, og at rapporteringen av internkontroll/god virksomhetsstyring ikke 
har funnet en form som bidrar til at styrene og eier fullt ut får en tilstrekkelig dokumentasjon 
på hvordan virksomhetsstyringen som helhet er systematisert og om det oppnås 
forbedringer. 
 
Internrevisjonen har ikke kategorisert ut fra alvorlighetsgrad, de anbefalinger som er gitt 
helseforetakene/sykehusene på revisjonene som er gjennomført. En har heller ikke iverksatt 
sammenligning av de enkelte helseforetak/sykehus. Gjennom dialog og rapporter har 
internrevisjonen drøftet fakta i forhold til vurderingskriterier og beskrevet svakhetene i 
internkontroll/styringssystem. Ut fra dette er det gitt anbefalinger til tiltak for å forbedre 
grunnleggende internkontrollstruktur og styringssystem. På sikt vil en i samråd med styret i 
Helse Øst RHF, Kontrollkomiteen og ledelsen finne en omforent form på gradering av funn 
fra de gjennomførte revisjonene i forhold internkontroll/virksomhetsstyring. 
 
Revisjonsområder for 2007 prioriteres på grunnlag av vedtatte planer og gjennomført 
risikovurdering. Plan for revisjonsarbeidet legges frem for styret i mars 2007. 
 
Systemer og prosedyrer for kvalitetssikring av medisinsk og helsefaglig forskning 
 

  Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med oppfølging av Nylenna-utvalgets 
innstilling NOU 2005:1 ”God forskning – bedre helse” som har vurdert 
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hensiktsmessigheten av og foreslått endringer i dagens regelverk, der også det 
organisatoriske ansvaret er fremhevet. Gjennom eierstyring ønsker departementet 
ytterligere å sikre faglig forsvarlighet og gode interne kvalitetssikringsrutiner i 
medisinsk og helsefaglig forskning.  

 
Det er gjennomført revisjon av internkontrollsystemer for forskning høsten 2006.  
 

 Foretaksmøtet ber om at Helse Øst innen 31. mars 2006 rapporterer om hvilke 
prosedyrer og rutiner som er etablert på forskningsområdet i underliggende 
helseforetak for å ivareta både formelle rettslige krav samt krav til kvalitet og etiske 
normer (jf vedlegg 1). Regler og retningslinjer på dette området skal omfattes av 
foretakets internkontroll. Dette gjelder i forhold til planlegging/ godkjenning, 
gjennomføring og publisering eller offentliggjøring av medisinsk og helsefaglig 
forskning. 

 
Ivaretatt 

 
 Informasjon om pasienters rettigheter: For å styrke pasienters rettigheter og tilbud i 

forhold til fritt sykehusvalg, skal Helse Øst RHF bidra til bedre informasjon til 
pasientene på dette området. Dette skal omfatte rett til nødvendig helsehjelp og 
eventuell utvidelse av den etablerte telefontjenesten til Fritt sykehusvalg Norge med 
sikte på å tilby mer individuell oppfølging.  
Det vises til vedtatt pilotprosjekt i Helse Øst RHF om pasienthjelpere som skal bistå 
pasientene med å finne fram til sykehus og spesialister som raskt kan gi den 
undersøkelsen eller behandlingen de har bruk for, og departementets intensjon om at 
dette skal bli en landsdekkende ordning. 

 
Helse Øst RHF har i perioden utarbeidet en felles retningslinje for bruk av tolk. Dette for at 
fagpersoner, til tross for språkbarriere, skal kunne overholde sin plikt til å gi informasjon og 
veiledning i hht forvaltningsloven og pasientrettighetsloven. Det er lagt vekt på at tolking 
gjennomføres helhetlig og likt i foretakene i regionen, for på den måten sikre at pasienter kan 
ivareta sine rettigheter. Formålet med en felles retningslinje for foretaksgruppen i Helse Øst 
er å beskrive hvorfor og hvordan tolk og tolketjenester skal benyttes for å imøtekomme 
lovkravene. Retningslinjen er implementer i helseforetakene, gjennom de formelle linjer. Den 
er i tillegg gjort tilgjengelig på Helse Øst Portalen. Dette er et nytt intranett – som potensielt 
når alle 31.000 ansatte i Helse Øst. Helse Øst Portalen ble lansert 1. desember 2006.  
 
I portalen ligger også all annen felles informasjon som er utarbeidet i fellesskap i 
foretaksgruppen, knyttet til pasientrettighetsloven. Herunder maler til brev, felles informasjon 
m.m. I tillegg har Helse Øst gått til anskaffelse av en regelverkssamling fra Gyldendal 
Lovbase. Denne samlingen ligger også på Portalen og ansatte for dermed tilgang til alle 
lover som gjelder for helsesektoren, med underliggende forskrifter.  
 
I mai 2006 avklarte Helse- og omsorgsdepartementet tolkningen av Fritt sykehusvalg for 
fødende. I avklaringen heter det blant annet at fritt sykehusvalg gjelder for fødende, men at 
denne retten ikke innebærer at Helse Øst må utvide sitt tilbud ved enkelte sykehus for å i 
møtekomme denne retten. Helse Øst har et sørge-for-ansvar for hele regionen. Fødende vil 
dermed kunne få beskjed om at det er fullt ved fødetidspunktet, ved det sykehuset hun 
ønsket. Søknaden til fødekvinnen vil da bli sendt til et annet sykehus i nærheten der det er 
plass. Helse Øst utarbeidet en informasjonsbrosjyre om dette i august. Den ble sendt til alle 
fastleger, gynekologer og helsestasjoner i regionen.  
 
Ordningen med pasienthjelpere gjennomføres ikke i regi av Helse Øst, men i regi av de av 
kommunene i regionen som er tildelt statlige midler til dette.  
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 Kvalitetssikring av ansettelsesprosedyrer: Helse Øst RHF skal sikre at det er etablert 
ansettelsesprosedyrer i det regionale helseforetaket og i underliggende helseforetak 
som omfatter kvalitetssikring av framlagt dokumentasjon for formell kompetanse.  

 
Alle helseforetakene har gjennomgått eksisterende ansettelsesprosedyrer. Enkelte 
prosedyresvakheter er avdekket og lukket. Noen helseforetak har valgt å etablere nye rutiner 
og prosedyrer som et ledd i å oppnå tilfredsstillende kvalitet og kontroll i det samlede 
prosessforløp knyttet til ansettelsessaker. Enkelte av helseforetakene har/er i ferd med å 
implementere elektroniske rekrutteringsverktøy som bedrer kontroll og sporbarhet i en 
kvalitetssikret ansettelsesprosess. I tillegg har helseforetakene i 2006 iverksatt etterkontroll 
av autorisasjoner/lisenser på eksisterende personale. Dette arbeidet er i det vesentligste 
sluttført.    
 
Regionovergripende tiltak 
 

 Nasjonal koordinering er et viktig virkemiddel for rasjonell ressursbruk og god 
kunnskapsutnyttelse og de regionale helseforetakene må i større grad ha et nasjonalt 
perspektiv i sitt arbeid.  

 
En helhetlig løsning av det regionale helseforetakets oppgaver innebærer også en 
forpliktelse etablering/ivaretakelse av fellesoppgaver og interregional samordning. I st.prp. nr. 
1 (2005-2006) 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 – Nasjonal helseplan og S@mspill 

2007, herunder nasjonalt helsenett 
• Forskning 
• Prioritering 
• Psykisk helsevern 
• Kreftplan 
• Gjennomgang av: radiologifaget, 

blodbankvirksomheten, traumetilbud, mv. 
• Helsebibliotek 
• Kunnskapssenteret 
• Lederutvikling 
• Utdanning  
• Finansieringsordninger RHF/HF 
• Pensjonsspørsmål - KLP  
• Langsiktig pensjonsstrategi 
• Felles avtaler utenlandske leverandører   
• Lønnsoppgjør  
• Rammeavtaler for praktiserende 

spesialister 
• Forholdet til legemiddelindustrien 
• Luftambulansen ANS 
• Fakturering av ambulanseoppdrag 
• Legemiddelinnkjøpssamarbeid 
• Gjennomgang høyspesialiserte 

funksjoner  

• Behandlingshjelpemidler 
• Koordinering av sekretariatsoppgaver for 

AD-møtet og fagdirektørmøtet. 
• Kontoret for fritt sykehusvalg 
 
Samordningsaktiviteter med bakgrunn i 
bestillerdokumentet for 2007: 
 
• Medisinske kvalitetsregistre 
• Praktiseringen av prioriteringsforskriften 
• Felles rutiner for investeringer i kostbart 

utstyr og medikamenter 
• Styring av lands- og flerregionale 

funksjoner  
• Ressursdisponering og samhandling ved 

kriser 
• Forsyningsberedskap; legemidler, 

materiell mv. 
• Forskningssamarbeid, forskernettverk og 

måling av forskningsresultater 
 
Samordningsaktiviteter med bakgrunn i 
protokoll fra foretaksmøter februar 2007: 
 
• Samordning av stabs- og støttefunksjoner 
• Modell for fremtidig oppgjørsordning 
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• Standardisering behandlingsprosedyrer / 
sykepleierutiner 

• Utenlandsbehandling 
• Praksiskonsulentordningen 
• Helseforetakenes innkjøpssentral 

(HINAS) 
• Rusomsorg 
• Rehabilitering – nasjonalt kontaktforum 
 

pasienttransport 
• Håndtering av lønnsområdet 
• Tariffavtaler for helsepersonell på 

utenlandsoppdrag 
• Utbygging av nytt nødnett og etablering 

av HDO 
• Samordning av nettinformasjon 
• Samisk samarbeidsorgan 

 
 
Helse Øst vil forstsette å ta initiativ til interregionalt 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.  
 

 Investeringer: Foretaksmøtet viste til tidligere klargjorte føringer for planlegging, 
gjennomføring og finansiering av investeringer i helseforetak.  

 
Tatt til etterretning. 
 

 For prosjekter som overstiger 1 000 mill. kroner er det fastlagt at resultatene fra 
gjennomført konseptfase og det regionale helseforetakets vurderinger av denne, skal 
legges frem for departementet. Foretaksmøtet la til grunn at oversendelse av slike 
vurderinger skal inneholde de sentrale temaer som er beskrevet i brev av 12. februar 
2004. Det ble presisert at ved planlegging av eventuelle investeringsprosjekter som 
Offentlig-Privat Samarbeid (OPS) gjelder de samme krav som for øvrig på 
investeringsområdet.  

 
Helse Øst har etablert rutiner for innrapportering og oppfølging av prosjekter i tidligfase. Det 
er opprettet et eget malverk som skal følges i de forskjellige fasene, med tilhørende 
beslutningspunkter hvor det blir besluttet hvor vidt en skal gå videre med et prosjekt eller 
ikke.  
 
For lånefinansierte og større prosjekter ligger denne beslutningskompetansen hos Helse Øst 
RHF. 

 
 Det vil bli en gjennomgang av større planlagte investeringsprosjekter i regi av HOD.  

 
Det er avholdt ett møte med HOD og avlagt oversikt over planlagte større investeringer og 
oppfølgingsprinsipper. 

 
 Det skal rapporteres på investeringsområdet hvert tertial i henhold til etablert system 

(jf vedlegg 1). Departementet vil initiere et møte med Helse Øst RHF etter å ha 
mottatt rapportering pr. 1. tertial hvor hele investeringsporteføljen i Helse Øst RHF 
gjennomgås. 

 
Det er rapportert i henhold til forutsetningene fra eier. 
 

 Kulturminnevern og sektorvis landsverneplan: Det er viktig at Helse Øst RHF sikrer 
praktisk koordinering og tilgang til aktuelle ressurspersoner, tilgang til eiendommer og 
kunnskap om disse m.v. Dette gjelder både i forhold til å sluttføre den igangsatte 
hurtigregistreringen av kulturhistoriske eiendommer og i arbeidet med utarbeidelse av 
landsverneplanen. (ref prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE)) 
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Helse Øst RHF har deltatt med ressursperson og gruppen som arbeider med 
Landsverneplanen, og alle helseforetakene er ajour med første registrering. 
   

 Samordning og standardisering av IKT: Foretaksmøtet viste til det felles arbeid som 
er igangsatt av Nasjonal IKT. Dette fanger opp intensjonen i protokoll fra 
foretaksmøtet 14. januar 2005 om utredning av samordning av relevante tjenester (jf  
pkt. 4.3.1). Dette arbeidet skal videreføres i regi av Nasjonal IKT. Det ble 
understreket at dette forutsetter solid lederforankring i alle regionale helseforetak. 
Samordning av både infrastruktur og applikasjoner (administrative og 
medisinske/kliniske) skal inngå i dette arbeidet. Nasjonal IKT skal også sikre at 
det blir etablert en felles forståelse og strategi for risiko- og sårbarhetsanalyser innen 
IKT og iverksetting av nødvendige kompenserende tiltak. 

 Foretaksmøtet viste til S@mspill 2007 og til den betydelige innsatsen som de 
regionale helseforetakene har lagt ned i etableringen av Norsk Helsenett. Dette er et 
viktig infrastrukturelt grep for å muliggjøre økt samhandling og øke tilgjengeligheten 
av viktig informasjon for helseforetakenes kjernevirksomhet. Det er av stor viktighet at 
det utvikles tjenester som rettferdiggjør investeringene i infrastruktur og oppkobling til 
denne.  

 Helse Øst RHF skal sikre at alle helseforetak kan tilby sine 
samarbeidspartnere elektronisk epikrise og kunne motta elektronisk henvisning i 
løpet av 2006. Helse Nord RHF stiller til rådighet kompetanse fra Nasjonalt senter for 
telemedisin knyttet til elektronisk henvisning, hvis dette vurderes som ønskelig (jf 
rundskriv I-19/2003). 

 De regionale helseforetakene skal sikre at spesialisthelsetjenestens behov blir 
ivaretatt i arbeidet med eResept. Foretakene må planlegge og legge til rette for å 
etablere nødvendig infrastruktur for å kunne sende elektroniske resepter i tråd med 
de prosjektplaner som utarbeides i eResept-prosjektet, ledet av Sosial- og 
helsedirektoratet. 

 
I Strategisk Fokus 2007-2010 er Regional styring og samordning på ikke-medisinske 
støttefunksjoner for å frigjøre ressurser til pasientbehandling definert som ett av 
målområdene (målområde 4). Den største utfordringen er å gi kvalitativt gode tjenester 
innefor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer. Det må etableres sterkere regional 
styring for å bedre kvaliteten og utnytte stordriftsfordeler innen ikke-medisinske 
støttefunksjoner. Behov for arealeffektivisering og fleksibel organisering og arealbruk stiller 
økte krav til profesjonalitet. Det må realiseres gevinster som følge av standardisering, felles 
infrastruktur og drift i tilknytning til IKT og innkjøp/logistikk. 
 
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. 
 
Helse Øst har iverksatt prosjekter for innføring av fellesregionale løsninger, basert på 
premisser gitt gjennom de nasjonale samarbeidsfora, og med Nye Ahus som en viktig 
premissgiver for videre utvikling (for eksempel HER-katalog, innføring OK2007, regionalt LIS, 
og felles tjenester på tvers av helseforetakene).  Dette er også grunnlaget for det arbeidet 
som er iverksatt for å videreutvikle og implementere felles regionale funksjoner og løsninger, 
for eksempel for elektronisk pasientjournal og arbeidsplan. 
 
Hovedmålet for den videre IKT satsningen er å etablere en sterkere regional styring og 
samordning av IKT-funksjonene. Dette skal gjøres gjennom delmålene:  
 
1. Standardisere og samordne IKT- løsninger. 
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2. Iverksette elektronisk samhandling mellom alle HF og primærlegene via NHN i løpet av 
2007. 

3. Innføre felles metoder for implementering, gevinstrealisering og forvaltning 
 
Videre vil Helse Øst videreføre arbeidet med felles rammeavtaler, og implementering av 
disse i helseforetakene.  

 
 Organisering av stabs- og støttefunksjoner: Helse Øst RHF skal bidra til å utrede og 

vurdere samarbeid på tvers av regionale helseforetak med hensyn til stabs- og støtte-
funksjoner, herunder vurdere effekter av eventuell etablering av felles landsdekkende 
enhet eller bruk av eksterne leverandører. I dette arbeidet skal en særlig se på 
funksjonene personell og lønn, regnskap, innkjøp, logistikk og eventuelt andre 
områder som kan være aktuelle.  
 
Utredningen skal omfatte økonomiske, juridiske og organisatoriske sider ved 
alternative løsninger, herunder ivaretakelse av de ansattes rettigheter. Arbeidet skal 
gjennomføres av en tverr-regional gruppe ledet av Helse Sør RHF. Det forutsettes at 
gruppens utredning og tilrådning forankres på ledelsesnivå i de regionale helse-
foretakene og at en endelig rapport oversendes departementet innen 1. november 
2006, slik at en eventuell oppfølging kan skje i foretaksmøtene i 2007. 

 
Det vises til rapport ”Stabs- og støttefunksjoner. Utredning av samarbeid på tvers av 
regionale helseforetak” som ble oversendt departementet i desember 2006. Rapporten 
ble behandlet i Helse Øst RHFs styre 14. desember 2006 (sak 102-2006). 
 
Både helseforetakene i Helse Øst og det regionale foretaket har vært aktive deltagere i 
gjennomføringen av utredningen vedrørende samarbeid på tvers av helseregionene 
knyttet til stabs- og støttefunksjoner.  
 
Helse Øst anser utredningen for å være i samsvar med forventningene som framkommer 
i prosjektdirektivet, og stiller seg bak hovedkonklusjonene i rapporten med tilhørende 
vedtak og styringsgruppens utfyllende kommentarer.  
 

 Forholdet til ILO-konvensjon nr. 94: ILO-konvensjon nr. 94 om arbeidsklausuler i 
offentlige arbeidskontrakter gjelder lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som 
utfører oppdrag for statlige myndigheter, og har som formål å sikre like arbeidsvilkår 
uavhengig av nasjonalitet. Helse Øst RHF skal ved inngåelse av kontrakter ivareta de 
prinsipper som fremgår av ILO-konvensjon nr. 94 (jfr. også rundskriv 2/2005 fra 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet). Dette innebærer at leverandører skal 
sikre at ansatte i egen organisasjon og eventuelle underleverandører, ikke skal ha 
dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller 
det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare de ansatte 
som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten.  

 
Prinsippene i ILO-konvensjon nr. 94 er gjort kjent for helseforetakene i Helse Øst gjennom 
foretaksmøter i januar 2006.  
 

 Nødnett – utbygging av felles digitalt radiosamband for nødetatene: Første 
utbyggingstrinn starter i 2006 for helsetjenestene i politidistriktene Oslo, Akershus, 
Follo, Østfold og Søndre Buskerud – samt politidistriktene Romerike, Asker og 
Bærum. Departementet vil i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet komme 
tilbake til konkrete krav og forventninger til de regionale helseforetakene i denne 
forbindelse, herunder framtidig organisering av helsetjenestens driftsorganisasjon 
(HDO) for nytt nødnett. 
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Helse Øst RHF og Helse Sør RHF har i samarbeid etablert et felles mottaksprosjekt (Innf0) 
for første utbyggingstrinn. Prosjektet involverer de berørte helseforetak i begge regioner, og 
er administrativt og operativt lagt til Ullevål Universitetssykehus HF. 
 
De regionale helseforetakene har i samarbeid etablert et prosjekt HDO, administrativt og 
operativt lagt til Sykehuset Innlandet HF, for å etablere en nasjonal driftsorganisasjon for 
helsetjenesten i nødnett. 
 
Det er ikke avklart hvordan finansiering og involvering av primærhelsetjenesten i prosjektene 
skal håndteres. Forhandlingsresultatet fra det sentrale nødnettprosjektet er framforhandlet 
uten at de regionale helseforetakene har fått vurdere konsekvensene av resultatene. 

 
 Beredskap: Det vises til omtale i Bestillerdokumentet for 2006 under pkt 2.3.6 

Smittevern og beredskap. Helse- og omsorgsdepartementet vil avholde et 
beredskapsseminar i løpet av første kvartal 2006 for å klargjøre roller, funksjoner og 
oppgaver mellom aktørene i spesialisthelsetjenesten. Helse Øst RHF forutsettes å 
delta aktivt i dette. 

 Beredskapshensyn skal innarbeides i logistikksystemer og leveranseavtaler slik at 
helseforetakene sammen kan ivareta et samlet nasjonalt ansvar for 
forsyningssikkerhet av legemidler og materiell til spesialisthelsetjenesten.  

 Helse Øst RHF forutsettes å delta i øvelsen ”Øvelse Oslo 2006”.  
 
Dette er fulgt opp og ivaretatt. Det vises til omtale i kapittel 7 Oppfølging av 
bestillerdokumentet. 
 

 Kommunikasjon: Informasjonstiltak er et viktig virkemiddel for formidling av nasjonal 
politikk. Departementet vil i 2006 etablere en arbeidsgruppe som skal videreutvikle og 
etablere felles kommunikasjonskanaler. Eksisterende kanaler, inklusive nettsteder, 
bør samordnes bedre.  Arbeidsgruppa vil bli ledet av Helse- og 
omsorgsdepartementet. Det forutsettes at alle regionale helseforetak deltar i 
arbeidsgruppa, at deltakelse skal være forankret på ledelsesnivå og at Helse Øst 
RHF bidrar aktivt i utarbeidelse og gjennomføring av felles nasjonal 
kommunikasjonsstrategi.  

 
Helse Øst har deltatt og aktivt bidratt til utviklingen av rapporten ”Samordnet kommunikasjon 
i spesialisthelsetjenesten” som ble ferdigstilt 30.november 2006. Føringene og 
retningslinjene som kommer fram i denne rapporten er hensyntatt og vil bli videreutviklet i de 
strategi- og plandokumentene Helse Øst RHF har innenfor kommunikasjonsområdet.  
Kommunikasjonsstrategien for Helse Øst ble revidert i 2006 og gjelder for perioden 2007 – 
2010. Kommunikasjonsstrategien legger vekt på større samhandling og samordning av 
kommunikasjonen i hele helseforetaksgruppen. 
 
Kommunikasjonsstrategi for Helse Øst 2007 – 2010 er utarbeidet i tett samarbeid med 
helseforetakene. Strategien definerer mål og legger føringer som danner et felles fundament 
for kommunikasjonsarbeidet i hele Helse Øst- gruppen. I tillegg til den regionale 
kommunikasjonsstrategien utvikles det egne mål og tiltaksplaner i hvert enkelt foretak. 
 
Strategien er basert på sentrale dokumenter og føringer, blant annet bestillerdokument og 
foretaksprotokoll fra eier, Helse Øst 2025 og Strategisk Fokus 2007 – 2010. 
Strategi og kommunikasjonstiltak vil evalueres gjennom analyser og målinger i tett dialog 
med helseforetakene.  
 
Mål for kommunikasjonsarbeidet i foretaksgruppen er å formidle kvalitet og trygghet: 
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• Helse Øst skal framstå samordnet og koordinert i sin kommunikasjon. En skal framstå 
med tydelig budskap og enkelt språk. 

• Helse Øst skal forankre og skape forståelse for verdier og mål hos medarbeidere. 
Helse Østs interne kommunikasjon skal kjennetegnes av tydelige ledere som inviterer 
til åpenhet og dialog rundt beslutninger og gjennomføring av tiltak. 

• Helse Øst skal gi samordnet informasjon til pasienter og brukere slik at de kjenner og 
bruker sine rettigheter. 

• Helse Øst skal ha en samordnet og tydelig visuell profil. 
• Helse Øst skal være offensive i sin kommunikasjon og til enhver tid begrunne valgene 

vi gjør. 
 

Åpenhet og ærlighet er en forutsetning for god kommunikasjon både internt og eksternt. God 
kommunikasjon er avgjørende for å lykkes – og for at medarbeiderne skal se nye muligheter 
for seg selv og for virksomheten som helhet.  
Helse Øst - gruppen skal kommunisere tilbud, mål, resultater og kompetanse slik at det gir 
legitimitet, skaper trygghet og godt omdømme. Effektiv kommunikasjon er avgjørende for at 
Helse Øst skal realisere de mål som er satt for virksomheten. 
Kommunikasjon handler også om å dele kunnskap og å skape forståelse og innsikt. Aktiv 
deltakelse og involverte medarbeidere i prosesser fram mot en beslutning er en viktig 
forutsetning for å bygge lojalitet innad i organisasjonen – og for å skape tillit i forholdet til 
omverdenen.  
 

 Etablering av samisk samarbeidsorgan: Det ble i 2005 etablert samisk 
samarbeidsorgan mellom Sametinget, Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF for 
å ta opp spørsmål om helsetjenester til den samiske befolkning, som et ledd i 
ivaretakelse av ”sørge for”-ansvaret. Sametinget har overfor departementet påpekt 
intensjonen om å ivareta samiske pasienters rettigheter uavhengig av 
foretakstilnytning. Departementet anmoder om at Helse Øst RHF tiltrer 
samarbeidsorganet. Endelig utforming av samarbeidsorganet må gjøres av partene. 

 
Helse Øst har deltatt i samarbeidsorganets møter ved representasjon fra Ullevål 
universitetssykehus HF. Det vises for øvrig til protokoll fra foretaksmøtet mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helse Øst RHF 8. februar 2007, hvor departementet påpekte 
manglende formell oppnevning. Dette er nå ivaretatt. 
 
ØKONOMISKE KRAV OG RAMMEBETINGELSER FOR 2006  

 
 Det regionale helseforetaket har ansvar for å melde fra til eier om vesentlige avvik i 

forhold til planlagt måloppnåelse. 
 

Jfr. Punkt om jevnlig rapportering. Det er også holdt oppfølgingsmøter med Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
Krav om økonomisk balanse i 2006 
 

 I tråd med Stortingets krav forutsatte foretaksmøtet at Helse Øst RHF fortsatt drives i 
økonomisk balanse. Det legges til grunn at eventuelle omstillingstiltak må vurderes i 
henhold til gjeldende rammer for helseforetak.  

 
Tatt til etterretning. 

 
 Helse Øst RHF sin andel av økte pensjonskostnader i 2006 som gjelder endringer av 

de økonomiske parametrene, og som for regionale helseforetak samlet sett antas å 
utgjøre om lag 1 mrd. kroner, omfattes ikke av balansekravet for 2006.  
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Tatt til etterretning. 
 

 Det skal rapporteres til eier på den økonomiske utviklingen i helseforetaksgruppen 
hvert tertial i 2006 (jf vedlegg 1).  

 
 Jfr. Punkt om rapportering. 

 
 
Tilskudd til store investeringsprosjekter - Nye Ahus 
   

 Stortinget vedtok ved behandling av St.prp. nr. 1 (2003-2004) særskilt investerings-
tilskudd på 2 600 mill. kroner som bidrag til gjennomføring av Nye Ahus. For 2006 til-
deles 557 mill. kroner av samlet vedtatt tilskudd. 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. Som det framgår av nevnte stortingsframlegg og finansierings-
løsningen som er lagt til grunn for prosjektet, vil eventuelle merkostnader være et an-
liggende for Helse Øst RHF.  

 Det forutsettes at midlene brukes til finansiering av prosjektet. Tilskuddet vil utbetales 
med like deler i hhv. februar, april, juli og oktober.   

 Det skal gis tilbakemelding om prosjektets framdrift og kostnadsutvikling hvert tertial i 
2006 (jf vedlegg 1). Prosjektet skal også omtales i årlig melding. Departementet vil 
initiere et møte med Helse Øst RHF etter å ha mottatt rapportering pr 1. tertial. I 
møtet legges opp til en særskilt gjennomgang av dette prosjektet. 

 
Det er avgitt tertialvise rapporter om prosjektets økonomi og fremdrift. Prosjektet styres 
innenfor økonomisk styringsmål og planlagt fremdrift. Det er avholdt ett særskilt møte med 
HOD for gjennomganga v selve byggeprosjektet. 
 
Styret i Helse Øst behandlet i møte 22.01.07 sak om fremtidig finansiering av Akershus 
universitetssykehus (sak 001-2007).  Det ble i denne saken gitt en samlet fremstilling av de 
premisser og forutsetninger som lå til grunn for utbyggingen. Det ble konstatert at den 
manglende driftsfinansieringen etter at det nye sykehuset tas i bruk ligger på omtrent samme 
nivå som da prosjektet ble godkjent i desember 2003.  Det vil si tilsvarende ca. 275 millioner 
kroner pr. år. Styret i Helse Øst fattet blant annet følgende vedtak (punkt 6): 
 
Styret ber derfor om at saken behandles i foretaksmøte med sikte på å finne en løsning på 
dette, slik Stortinget forutsatte under behandling av St.prp. nr. 1 (2003/2004), slik styret i 
Helse Øst forutsatte da prosjektet ble besluttet igangsatt i desember 2003 (sak 163/2003) og 
slik det ble bekreftet i foretaksmøte 20. februar 2004.  
 
Sakens dokumenter med tilhørende underlagsdokumentasjon ble oversendt departementet 
for behandling i foretaksmøte 29.01.07.  Dette møtet ble flyttet til 12.02.07, men saken ble 
ikke behandlet som forutsatt av styret.  
 
Styret i Helse Øst RHF har på denne bakgrunn bedt om at det snarest etableres en dialog 
med departementet for å drøfte hvordan fremtidig finansiering av Nye Ahus skal løses. 
Bakgrunn for saken er oppsummert i styresak 001-2007 med vedlegg.  Kort oppsummert kan 
den beskrives slik:  
 

• Styret i Helse Øst RHF godkjente forprosjektet for det nye Akershus 
universitetssykehus (Nye Ahus) i juni 2003.  Prosjektet hadde da gjennomgått en 
omfattende revisjonsprosess, slik at investeringskostnadene var redusert med 2 mrd. 
kroner. Det totale gjenstående finansieringsbehov ble satt til 7,05 mrd. kroner 
(prisnivå desember 2001-85 % sannsynlighet).  Styret la til grunn at prosjektet var av 
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en slik størrelse at det ikke kunne finansieres innenfor de ordinære økonomiske 
rammer Helse Øst har til rådighet.  Det ble forutsatt at det ble etablert et helhetlig 
finansieringsopplegg i dialog med eier i løpet av høsten 2003.  Helse Øst la til grunn 
at prosjektet ville bli gitt prioritet med hensyn til disponering av egne midler, men 
understreket at en gjennomføring ikke måtte ramme helt nødvendige investeringer og 
vedlikehold i regionen forøvrig.  Driftsøkonomiske beregninger sannsynliggjorde at 
Ahus kunne dekke ca. 20 % av investeringskostnadene selv, gjennom en 
kombinasjon av effektivisering og konsernbidrag.  

• I St. prp. nr. 1 (2003/2004) ble det foreslått at det ytes et investeringstilskudd på 2,6 
mrd. kroner for å sette Helse Øst i stand til å gjennomføre utbyggingen av Nye Ahus.  
Det ble lagt til grunn at resterende beløp måtte lånefinansieres, og dekkes innenfor 
ordinære økonomiske rammer.  

• Helse Øst RHF analyserte den foreslåtte finansieringsløsningen i St. prp. Nr. 1 
(2003/2004) i flere omganger høsten 2003.  I sak 136-2003 konstaterte styret i Helse 
Øst RHF at finansieringsopplegget ikke ga grunnlag for å gjennomføre prosjektet, 
fordi dette ville medføre en vesentlig høyere gjeldsbyrde enn det som ble lagt til 
grunn da styret godkjente forprosjektet i juni 2003. Det ble også behandlet sak om det 
samme i november (sak 141-2003), uten at det ga grunnlag for annen konklusjon. 
Det ble lagt til grunn at endelig beslutning om gjennomføring av prosjektet skulle tas i 
desember, etter at vedtak om statsbudsjettet for 2004 forelå. 

• I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 1 (2003/2004) vedtok Stortinget en 
innstilling fra sosialkomiteen hvor det blant annet ble lagt til grunn at utbyggingen av 
Nye Ahus starter opp våren 2004, med utgangspunkt i godkjent forprosjekt. Videre 
ble det også lagt til grunn at man først når bygget tas i bruk vil kjenne det samlede 
nivået på avskrivinger, finanskostnader og driftskostnader for øvrig.  Det ble forutsatt 
at det samlede likviditetsopplegg, herunder betingelsene knyttet til låneopptak og 
avdragstider vil måtte blir vurdert fram mot at anlegget tas i bruk. Stortinget la også til 
grunn at en sentral premiss for det statlige engasjementet i prosjektet er at 
realiseringen ikke i urimelig grad må gå på bekostning av drift og utvikling av det 
øvrige spesialisthelsetilbudet til befolkningen i Helse Øst.  

• På basis av dette vedtaket i Stortinget besluttet styret i Helse Øst RHF i desember 
2003 at prosjektet igangsettes (sak 163-2003).  På bakgrunn av prosjektets store 
økonomiske konsekvenser for Helse Øst, samt at den samlede finansieringen ikke 
var avklart, ba styret om at vedtaket bekreftes i foretaksmøte Helse Øst før det anses 
som endelig. 

• Foretaksmøte bekreftet dette 20.02.04, hvor blant annet følgende ble protokollert: 
Foretaksmøte viste til styringsdokumentet der det er lagt til grunn at oppstart av 
prosjektet skal skje våren 2004, og viste også til at oppfølging av prosjektet i de 
kommende årene vil skje ut i fra premisser som ligger i Stortingets vedtak.   

 
Låneopptak og driftskreditter 
 

 Departementets fordeling av årlig lånebevilgning skjer med bakgrunn i Helse Øst 
RHF sine samlede, årlige prioriterte investeringer og regionens likviditet. I 
departementets vurdering av Helse Øst RHF sitt lånebehov vil en, foruten inntekter 
knyttet til avskrivninger, også se hen til likviditetsmessige effekter av eventuelt 
eiendomssalg, låneopptak i datterselskaper organisert som aksjeselskaper og om-
fang av operasjonelle leieavtaler. Departementet ber Helse Øst RHF opplyse om 
omfanget av operasjonelle leieavtaler i foretaksgruppen, likviditetsmessige effekter av 
eventuelt eiendomssalg samt låneopptak i datterselskaper organisert som 
aksjeselskaper, i forbindelse med innsending av årsregnskapene for 2005.  

 
Dette er fulgt opp. 

 

 63



 Departementet tildeler Helse Øst RHF 1 400 mill. kroner i lån til investeringsformål i 
2006. Departementet kan omdisponere ubrukte beløp til andre regionale helseforetak 
dersom det er behov for det.  

 
Tatt til etterretning. 

 
 Stortinget har godkjent en samlet ramme for driftskreditter i 2006 på 6,5 mrd. kroner. 

Det er departementet som godkjenner driftskredittrammen for det enkelte regionale 
helseforetak. Helse Øst RHF har en godkjent driftskredittramme på inntil 720 mill. 
kroner. Dersom Helse Øst RHF har behov for å øke driftskredittrammen utover dette 
nivået, må det søkes departementet om dette. 

 
Tatt til etterretning. 
 
Leieavtaler  
 

 Leieavtaler kan kategoriseres som operasjonelle eller finansielle. En leieavtale 
klassifiseres som finansiell dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll 
knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over på leietaker, uten at eiendoms-
retten er overført til denne. Finansielle leieavtaler er likestilte med lån etter helse-
foretaksloven § 33, jf. vedtektene § 12.  

 
Tatt til etterretning. 
 

 Det er slått fast at de regionale helseforetakene ikke kan ta opp langsiktige lån i det 
private markedet. Helseforetakene kan dermed ikke inngå finansielle leieavtaler med 
private aktører. Dette gjelder også for eventuelle investeringsprosjekter som er 
organisert som Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS). Foretaksmøtet legger til grunn at 
eksisterende leieavtaler av finansiell karakter inngått av foretakene skal bringes i 
samsvar med disse retningslinjene, og at overtatte avtaler avsluttes så snart 
kontraktene åpner for det. 

 
Tatt til etterretning. 
 
Regnskapsavleggelse  
 

 Utsendte regnskapsmaler skal legges til grunn fra og med avleggelsen av års-
regnskapet for 2005.  

 
Tatt til etterretning. 

 
 Foretaksmøtet forutsatte at de regionale helseforetakene bidrar til videreutvikling av 

de nevnte regnskapsmalene samt regnskapshåndboka som er under utarbeidelse for 
foretakene. Det forutsettes at prinsippene i den kommende regnskapshåndboka så 
langt som mulig legges til grunn fra og med regnskapsåret 2006.   

 
Tatt til etterretning. 
 

 Helse Øst RHF skal bidra med tallgrunnlag og informasjon om virksomheten som skal 
inngå i Statens eierberetning for 2005 som utarbeides av Nærings- og handels-
departementet. Bidragene fra de regionale helseforetakene koordineres av Helse- og 
omsorgsdepartementet og bestilling vil komme i egen ekspedisjon.  

 
Helse Øst RHF har bidratt. 
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 Det er ønskelig at årsregnskapene for de regionale helseforetakene avlegges så tidlig 
som mulig. Foretaksmøtet ba om at styret for Helse Øst RHF legger til rette for dette.  

 
Tatt til etterretning. 
 
Utvikling av nasjonal styringsinformasjon i spesialisthelsetjenesten  
 
Det forventes at Helse Øst RHF deltar aktivt i pågående og planlagt nasjonalt arbeid med 
utvikling og rapportering av statistikk og styringsinformasjon for spesialisthelsetjenesten. 
Videre at det etableres rutiner som sikrer at fastsatte nasjonale retningslinjer for korrekt og 
ensartet koding innenfor de ulike fagområder, blir fulgt i virksomhetene. Det er viktig at Helse 
Øst RHF sørger for at rapportering av kvalitetssikrede og komplette data (herunder 
virksomhetsdata fra privatpraktiserende avtalespesialister) i korrekt format til Norsk 
pasientregister (NPR) og Statistisk sentralbyrå (SSB) gis høy prioritet og at fastsatte 
nasjonale retningslinjer for koding og rapportering etterleves. Dette gjelder bl.a: 
 

 ”NPR-melding” som er en forutsetning for gode grunnlagsdata blant annet for ISF, 
ventetider, oppfølging av pasientrettigheter og bruk av det nye kodeverket for 
medisinske prosedyrer. 

 
Helseforetakene i Helse Øst har jobbet kontinuerlig med Sintef NPR og systemleverandører 
for å innføre NPR2003 formatet, og det har vært kontinuerlig og tett samarbeid med de 
involverte for å sikre korrekt implementering i det enkelte foretak. Arbeidet med dette 
videreføres i 2007. 

 
 ”Nytt medisinsk prosedyrekodeverk (NCMP)” - offentlige poliklinikker må registrere 

prosedyrekoder i NCMP eller NCSP fra 1. januar 2006, i tillegg til polikliniske takster.  
 
Ivaretatt. 
 

 ”Organisasjonskodeverket (OK 2007)” skal implementeres innen 1. januar 2007 og 
rapportering skal baseres på OK 2007 fra samme tidspunkt. Departementet ber om at 
de regionale helseforetak sørger for at arbeidet med forankring og implementering av 
kodeverket prioriteres. Sosial- og helsedirektoratet har fått ansvaret for å forvalte 
kodeverket og vil bistå i forberedelsene til implementering." 

 
Helse Øst RHF varslet Helse- og omsorgsdepartementet i mai 2006 om forsinkelse ifbm 
implementeringen av OK2007 i helseforetakene, og har ikke mottatt noe svar på dette. Helse 
Øst RHF viderefører arbeidet med innføringen av OK2007 i 2007, med målsetning at 
rapportering i 2007 skal baseres på OK2007. 

 
 ”KPP-arbeidet” for bedre kostnadsgrunnlag og kvalitetssikring av ISF- systemet. 

Utviklingsprosjektet skjer i ulike faser. I løpet av 2006 skal det etableres prinsipper og 
retningslinjer for KPP-regnskaper og beregningsmetoder. I tillegg til å benytte KPP-
data som basis i kostnadsvektarbeidet legger prosjektet også opp til at KPP-data 
også skal inngå som basis for indikatorer i de regionale helseforetakenes LIS-
systemer. Det er SINTEF Helse som gjennomfører arbeidet.  

 
Helse Øst RHF har deltatt i arbeidsgruppe og gitt høringssvar til på ”Sintef Helse sin 
sluttrapport ”KPP ved norske sykehus – prinsipper og retningslinjer” til Helse- og 
omsorgsdepartementet 12.06.2006. 
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Behandling av sak i henhold til helseforetaksloven § 31 
 

 Foretaksmøtet godkjenner salg av eiendommene Finnstadtunet og Storenga 
tilhørende hhv. Aker universitetssykehus HF og Sykehuset Asker og Bærum HF. 
Foretaksmøtet forutsetter at frigitte midler benyttes som delfinansiering av planlagte 
investeringsprosjekter under Opptrappingsplanen for psykisk helsevern i de 
respektive helseforetak og at tilbudet styrkes både kvalitativt og i form av flere 
plasser.  

 
Tatt til etterretning. 
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9 Styrets arbeid i 2006 
 
Styret for Helse Øst behandlet i 2006 til sammen 110 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 i forhold til virksomhetsstyring og innholdsstyring. 
 

Virksomhetsstyring: 
• Oppfølging av myndighetskrav 
• Organisasjons- og personalspørsmål, herunder HR-strategi og arbeidet med 

sykefravær 
• Informasjonsstrategi for foretaksgruppen 
• Internrevisjon 
• Kvalitetssikring og risikostyring 
• Strategi for innkjøp- og forsyning 
• Investerings- og byggesaker, herunder konseptfasen for Sykehuset Østfold 
• Pasientstrømmer og økonomiske oppgjørsordninger mellom Helse Sør RHF og 

Helse Øst RHF  
• IKT  
• Samarbeid mellom alle helseregionene knyttet til stabs- og støttefunksjoner 

 
Innholdsstyring: 

• Langsiktig utviklingsstrategi, ”Helse Øst 2025” 
• Utviklingsstrategi og mål på kortere sikt, ”Strategisk fokus 2007-2010” 
• Innspill til Nasjonal helseplan 
• Organisering av høyspesialiserte helsetjenester 
• Fagrevisjoner 
• Forskningsstrategi 
• Epikriseprosjekt 
• Saker vedrørende psykisk helsevern  
• Oppfølging av plan for habilitering og rehabilitering 
• Beredskap og smittevern, herunder nye planelementer ift beredskap for 

pandemier (e.g. fugleinfluensa), legemiddelberedskap og forsyningsberedskap for 
helsemateriell 
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DEL III – STYRETS PLANDOKUMENT 

 
 
Det vises til Regjeringens beslutning om at de to regionale helseforetakene Helse Sør RHF 
og Helse Øst RHF skal slås sammen til et nytt regionalt helseforetak kalt Helse Sør-Øst 
RHF. Dette bl.a. for å sikre bedre ressursutnyttelse og samordning av sykehusene i 
hovedstadsområdet, gi grunnlag for bedre rekruttering av helsepersonell og spesialister og 
for å styrke forskningen.  
 
Det legges derfor ikke konkrete planer utover det som vil være styrets funksjonstid i 2007. 
Det legges for øvrig til grunn at Helse Øst 2025 og Strategisk fokus for 2007-10, jfr. 
styresakene 069/2006, 084/2006, 003/2007 og 006/2007 vil være Helse Østs strategiske 
fundament inn i en ny organisasjon og at disse planer vil inngå i de rammer og føring som 
eier legger for det videre arbeid. 
 
Styrets strategiske fundament er omtalt i kapittel 4.  
 
Styresak 003/2003 Helse Øst 2025 er tatt inn som vedlegg 1. 
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DEL IV – STYRETS BUDSJETTFORSLAG  

 
 
 

10 Tjenestens aktivitetsbehov i 2008 – innspill til statsbudsjettet for 
2008 
 

10.1 Hvilken aktivitet er nødvendig for å ivareta ”sørge for”-ansvaret i 2008 
Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 06.10.2006 til de fem regionale 
helseforetakene bedt om innspill knyttet til statsbudsjettet for 2008.  
 
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. Frist for fremsending av innspill er satt til 15. desember 
2006.  
 
De administrerende direktører i de regionale helseforetakene er enige 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 samt forhold 
innenfor økonomiområdet.  

10.2 Somatiske spesialisthelsetjenester 
Aktivitetsbehovet for 2008 er vurdert på grunnlag av de forhold som erfaringsmessig 
bestemmer aktivitetsutviklingen og de helsepolitiske prioriteringer som gjelder. En vil først 
gjennomgå de viktigste elementene summarisk, og deretter drøfte dem i en helhetlig 
sammenheng.  
 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
Figuren viser aktivitetsutviklingen i den ISF-finansierte del av spesialisthelsetjenesten i 
perioden 1. tertial 2003 til 1. tertial 2006, målt i korrigerte DRG-poeng. (Kilde: PAFI) 
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Utviklingen i denne perioden har vært relativt regelmessig, og tilsvarer om lag 3 prosent per 
år. I tabellen nedenfor er aktivitetsveksten i denne perioden uttrykt som i prosent per år og 
fordelt på døgnopphold, dagopphold og dagkirurgi. Økt folkemengde og endret aldersstruktur 
tilsier en aktivitetsvekst på ca. 0,7 prosent per år. Det meste av veksten må derfor tilskrives 
nye behov eller økt behovsdekning – dvs. en realvekst i befolkningens forbruk. Når det 
gjelder døgnopphold, kan 40 prosent av veksten tilskrives øyeblikkelig hjelp. 
 
Aktivitetsvekst i spesialisthelsetjenesten fra 1. tertial 2004 til 1. tertial 2006, uttrykt som 
prosent per år.  
 
Aktivitetstype 

 
Aktivitetsmål 

 
Demografisk 
betinget vekst 

 
Realvekst 

 
Totalt 

Døgnopphold DRG-poeng 0,7 1,8 2,5
Dagbehandling  DRG-poeng 0,7 3,9 4,6
Dagkirurgi  DRG-poeng 0,7 5,1 5,8
Poliklinikk Kroner inntekt 0,7 2,1 2,8
 
Aktivitetsveksten i de siste fire-fem årene har gjort det mulig å redusere ventetidene for 
somatisk behandling. Kurvene for antall ventende og gjennomsnittlig ventetid har imidlertid 
flatet ut; ventetidene for poliklinisk behandling og innleggelse ligger i dag på om lag samme 
nivå som i 2004. Det indikerer at aktivitetsveksten de siste par år ikke har vært høyere enn 
det som har vært nødvendig for å holde tritt med de økende behov, og at en viss realvekst er 
nødvendig for å opprettholde status quo.    
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2005-2008  
 
Demografi 
Den aktivitetsvekst som kreves for at tilbudet skal holde tritt med befolkningsutviklingen er 
anslått på grunnlag av alders- og kjønnsspesifikke forbruksrater (SAMDATA) og SSBs 
fremskrivning av befolkningen (MMMM). 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.   
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Øyeblikkelig hjelp 
Antall innleggelser for øyeblikkelig hjelp øker med om lag 2 prosent per år, og vi har ingen 
indikasjoner på at dette er i ferd med å endres. Det er erkjent at en del av de som blir innlagt 
for øyeblikkelig hjelp burde fått et annet tilbud, og det arbeides med å utvikle bedre løsninger 
for disse pasientene både internt i spesialisthelsetjenesten og i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten.  
 
Nye behov og økt behovsdekning  
Utvikling og spredning av ny teknologi og nye behandlingsmetoder vil fortsette, og i utgangs-
punktet forventes det at dette vil bidra til en realvekst på om lag samme nivå i perioden frem 
mot 2008 som vi har hatt de siste par årene.  
 
Prioritering 
Rehabilitering, pasienter med kroniske sykdommer og syke eldre skal prioriteres. Det er 
tidligere anslått at dette isolert sett vil kreve en vekst i det totale antall døgnopphold på 0,85 
prosent per år4, og det antas at dette også vil gjelde dagopphold og poliklinisk behandling. 
For å ta hensyn til at det også er andre grupper som skal gis særlig prioritet, rundes tallet av 
til 1,0 prosent.  
I årets bestillerdokument er det stilt krav om at det skal identifiseres områder med 
overkapasitet, og at man skal frigjøre ressurser fra disse områdene og overføre den til 
områder som skal styrkes. På det dagkirurgiske område har det vært en sterk vekst gjennom 
flere år. Trolig har denne ekspansjonen ført til at en del relativt lavprioriterte pasienter har fått 
behandling, og at det særlig er innenfor dette området er ønskelig å begrense veksten.  
 
Nødvendig aktivitetsvekst i perioden 2005-2008 
I en periode hvor aktivitetsveksten har vært om lag 3 prosent per år har ventetidene holdt 
seg noen lunde konstante. Det antas at en videreføring av denne vekstraten vil være 
tilstrekkelig til å holde ventetidene på dagens nivå også i de nærmest kommende år. 
 
Dersom veksten reduseres til det som kreves for å holde tritt med befolkningsutviklingen, 
anslagsvis 0,7 prosent per år, blir det ikke rom for nye behandlingstilbud, og det må antas at 
dette vil medføre økende ventelister og ventetider på en del områder.  
 
Styret for Helse Øst vurderer at en vekst på 3 prosent per år er realistisk for at det skal gis 
rom for nye tilbud og samtidig oppnå akseptable ventetider for prioriterte pasientgrupper.  

10.3 Psykisk helsevern 
For å ivareta ”sørge for”-ansvaret innen psykisk helsevern samt muliggjøre den planlagte 
oppbyggingen innenfor Opptrappingsplanen (1999-2008), må de regionale helseforetakene 
tilføres økte ressurser. Det er 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 
merforbruk. 
 
Den pågående omstrukturering av psykiatrien krever i tillegg at det gjøres investeringer ut 
over Opptrappingsplanen til både distriktspsykiatrien og til sentralsykehusene. Det må 

                                                 
4 Innspill fra regionale helseforetak til statsbudsjettet for 2007, desember 2005. 
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arbeides videre med å utvikle finansieringsordninger og andre virkemidler for å sikre 
nødvendig aktivitetsvekst og prioritering av et samlet psykiatritilbud. 
 
Opptrappingen innen psykisk helsevern har pågått 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. 

10.4 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 
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 
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investeringer. Det er for budsjettåret 2008 behov for en styrking av feltet med 200 mill. kr. i 
økte driftsmidler. 

10.5 Oppsummering 
Det er beregnet aktivitetsnivå / behov for 2008: 
• Somatiske tjenester: I en periode hvor aktivitetsveksten har vært om lag 3 

prosent per år har ventetidene holdt seg noenlunde 
konstante. Det antas at en videreføring av denne 
vekstraten vil være tilstrekkelig til å holde ventetidene 
på dagens nivå også i de nærmest kommende år. 
 
Dersom veksten reduseres til det som kreves for å 
holde tritt med befolkningsutviklingen, anslagsvis 0,7 
prosent per år, blir det ikke rom for nye 
behandlingstilbud, og det må antas at dette vil medføre 
økende ventelister og ventetider på en del områder.  
 
Styret for Helse Øst vurderer at en vekst på 3 prosent 
per år er realistisk for at det skal gis rom for nye tilbud 
og samtidig oppnå akseptable ventetider for prioriterte 
pasientgrupper.  

• Psykiatriske tjenester: 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 fortsatt omstilling og 
utnyttelse av nybygde DPS, samt riktig fordeling og flere 
legehjemler og økt utdanning av fagspesialister. 

• Tilbud til rusmiddelavhengige: 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 2008 behov for en styrking av 
feltet med 200 mill. kr. i økte driftsmidler. 

 
I tillegg anbefaler en å bedre rammebetingelsene og forutsigbarheten for de regionale 
helseforetakenes planlegging.  
 
For Helse Øst påpekes bevilgningsbehov for Nye Ahus samt særlige konsekvenser av at 
Helse Øst har styrt stramt og dermed har behov for å gjennomføre fremtidsrettede 
investeringer særlig innen medisinsk/teknisk utstyr, vedlikehold, kompetanseoppbygging og 
opprusting og samorganisering innen IKT-området. 
 
Om økonomiske rammebetingelser og planhorisont   
 
For å redusere unødvendig usikkerhet og forbedre planleggingen anmoder Helse Øst om at: 
 

− Økonomiske resultatkrav for det enkelte år frem til 2010 fastsettes våren 2007. 
Sammen med de øvrige prinsipielle avklaringer og presiseringer i forslaget til 
statsbudsjett, gir dette et bedre grunnlag for å planlegge virksomheten og styre 
helseforetakene i årene fremover.  
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− Det redegjøres snarest for hvilke prinsipper en vil legge til grunn for innfasing av en 
ekstra milliard til helseregionene i perioden. 

− Lånerammene fastlegges for en lengre periode, minimum 3 år. 
− Frist for årlig melding bør avstemmes med frist for regnskap, dvs. 15. mars.  

 
Konsekvenser av at forlaget fra Norsk Regnskapsstiftelse til nye parametere for beregning av 
pensjonskostnader blir innført fra 2007, må legges til grunn ved fastsetting av fremtidig 
basisbevilgning. 
 
Særskilte merknader fra Helse Øst: 
 
Finansiering av Nye Ahus 
 
Det vises til Stortingets behandling av St.prp. nr. 1 (2003/2004) og innstilling fra 
sosialkomiteen (Budsjettinnstilling S. nr. 11) hvor et flertall bl.a. gir uttrykk for at det samlede 
likviditetsopplegg, herunder betingelsene knyttet til låneopptak og avdragstider må vurderes 
fram mot at anlegget tas i bruk samt at prosjektet at realiseringen av prosjektet ikke i urimelig 
grad må gå på bekostning av drift og utvikling av det øvrige spesialisthelsetilbudet til 
befolkningen i Helse Øst.  
 
I henhold til tidligere styresak er det beregnet at de årlige driftskostnader innebærer en 
underdekning gjennomsnittlig på i underkant av 300 mill. kroner over en periode på 20 år. I 
de første driftsårene vil denne underdekningen være vesentlig større enn 300 mill. Disse 
forholdene er også tatt opp i særskilt dialog med HOD og har vært tema for flere 
foretaksmøter i Helse Øst RHF. I tillegg til denne underdekningen vil det også påløpe 
”pukkelkostnader” i forbindelse med innflytting og idriftsettelsen av det nye sykehuset. 
 
Konsekvenser av drift i balanse 
 
Helse Øst RHF har siden helsereformen gjennomgående kunnet vise til drift i balanse og i 
samsvar med gitte rammer, samtidig som de fire øvrige RHF per utgangen av 2006 har 
akkumulert betydelige underskudd. Grunnlaget for Helse Østs resultater er lagt gjennom 
stram økonomisk styring og streng prioritering både når det gjelder drift og investering. For å 
sikre den fremtidige driften er det nå nødvendig å investere ressurser særlig innen 
medisinsk/teknisk utstyr, vedlikehold, kompetanseoppbygging og opprusting og 
samorganisering innen IKT-området. Helse Øst RHF vil derfor anmode om at en i fremtiden 
blir stilt i en økonomisk situasjon som gjør det mulig å ivareta disse områdene på en bedre 
måte.  

 74



 

 

DEL V – VEDLEGG 

VEDLEGG 1:  

Styresak 003/2006 Helse Øst 2025   
 
Protokoll: 

V E D T A K 
 
Helse Øst står foran store utfordringer i utformingen av et godt og likeverdig helsetilbud for 
befolkningen i fremtiden. Den demografiske utviklingen og utviklingen i etterspørsel som 
følge av stadig økende muligheter i medisinsk og teknologisk utvikling, gjør at kravet til 
omstillingsevne, kvalitet og fleksibilitet vil øke i fremtiden.  
 
Helse Øst legger til grunn at de økonomiske rammer ikke vil øke vesentlig utover dagens 
realnivå. En bærekraftig utvikling må derfor skapes gjennom fokus på kvalitet, riktig 
prioritering, god kapasitetsutnyttelse, areal- og driftseffektive løsninger samt god økonomisk 
styring av både drift og investeringer. 
 
Gjennom Helse Øst 2025 er det gjennomført et omfattende og godt forankret strategiarbeid. I 
tråd med administrerende direktørs vurdering og anbefalinger ønsker styret å angi retning for 
helseforetaksgruppens utvikling i et langsiktig perspektiv hvor kvalitet og trygghet er Helse 
Øst sin virksomhetsidé:  
 
1. Styret vil berømme administrasjonen for at den i arbeidet med Helse Øst 2025 har 

gjennomført en god og bredt forankret prosess i dialog med alle sentrale 
samarbeidsparter.  

 
2. Perioden frem til 2015 utnyttes til nødvendig omstilling og utvikling av gode langsiktige og 

bærekraftige løsninger.  
 
3. Videreutvikling av tjenestetilbudets innhold frem mot 2025 baseres på følgende 

strategiske føringer: 
 

− Høyere kvalitet og bedre prosedyrer skal gi mer helsebringende tid i sykehus. 
− Tilgjengelighet ved poliklinikk og dagbehandling økes ved utvidede åpningstider. 
− Forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten skal forbedres og styrkes. 
− Hovedaktivitetene innen psykisk helsevern skal skje i robuste Distriktspsykiatriske 

senter. 
− Akuttilbud skal vurderes og lokalbaserte tjenester skal videreutvikles. 
− Regionsykehusfunksjonene skal tydeliggjøres og videreutvikles.  
− Ambulansetjenester og prehospitale tjenester skal styrkes og tilpasses strukturelle og 

organisatoriske endringer og pasientens behov. 
− Spesialisthelsetjenestens rolle innen forebygging skal avklares og styrkes. 
− Organisasjonens samlede kompetanse og ledelse skal tilpasses behandlingsbehov og 

hensiktsmessige organisasjonsmodeller. 
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− Det skal planlegges med sikte på internasjonalisering og for å møte økt ekstern 
konkurranse. 

 
4. Videreutvikling av tjenestetilbudets struktur og organisering frem mot 2025 baseres på 

følgende strategiske føringer: 
 

− Det etableres sterkere regional styring og samordning for å frigjøre ressurser til å 
utvikle gode og likeverdige helsetjenester. 

− Nytt Østfoldsykehus planlegges for å dekke samme opptaksområde som i dag, 
innenfor tilgjengelige investeringsrammer og i samsvar med den til enhver tid 
gjeldende finansieringsordning for helseregionen. 

− Sykehuset Innlandet HF videreutvikles i tråd med prosjekt 2020 innenfor tilgjengelige 
investeringsrammer og i samsvar med den til enhver tid gjeldende 
finansieringsordning for helseregionen. 

− Det etableres en sykehusstruktur i hovedstadsområdet som tilpasses god samlet 
kapasitetsutnyttelse mellom Helse Øst og Helse Sør og ivaretar de særskilte behov i 
området. I Helse Øst omfatter dette følgende helseforetak/sykehus: 

a. Ullevål universitetssykehus HF 
b. Aker universitetssykehus HF 
c. Akershus universitetssykehus HF 
d. Sykehuset Asker og Bærum HF 
e. Sunnaas sykehus HF 
f. Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Diakonhjemmets sykehus AS og Martine 

Hansens Hospital 
− Frigjorte bygg og arealer uten nytteverdi for fremtidig sykehusdrift avhendes. 

  
5. Forpliktende samarbeid med Universitetet i Oslo, Helse Sør og berørte kommuner 

etableres. 
 
6. Styret forutsetter at Helse Øst skal være en attraktiv arbeidsgiver med fokus på 

rekruttering og kompetanseutvikling.  
 

7. Det etableres et prosjekt for samordnet eiendomsforvaltning og arealeffektivisering som 
omfatter avhending av overflødige arealer og planer for verdibevarende vedlikehold. 
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Helse Øst RHF 
Styremøte 1. februar 2007 
 
 
 
 
 
SAK NR 003-2007 
HELSE ØST 2025 
 
 
Forslag til: 

V E D T A K 
 
Helse Øst står foran store utfordringer i utformingen av et godt og likeverdig helsetilbud for 
befolkningen i fremtiden. Den demografiske utviklingen og utviklingen i etterspørsel som 
følge av stadig økende muligheter i medisinsk og teknologisk utvikling, gjør at kravet til 
omstillingsevne, kvalitet og fleksibilitet vil øke sterkt.  
 
En forventer videre at de økonomiske rammer ikke vil øke vesentlig utover dagens nivå og at 
en bærekraftig utvikling derfor må skapes gjennom fokus på kvalitet, god 
kapasitetsutnyttelse, driftseffektive løsninger og god økonomisk styring. 
 
Gjennom Helse Øst 2025 er det gjennomført et omfattende og godt forankret strategiarbeid. I 
tråd med administrerende direktørs vurdering og anbefalinger ønsker styret for Helse Øst 
RHF å angi retning for helseforetaksgruppens utvikling i et langsiktig perspektiv hvor kvalitet 
og trygghet er Helse Øst sin virksomhetsidé:  
 
1. Perioden frem til 2015 utnyttes til omstilling og utvikling av gode langsiktige løsninger.  
 
2. Videreutvikling av tjenestetilbudets innhold frem mot 2025 baseres på følgende 

strategiske føringer: 
 

− Høyere kvalitet og bedre prosedyrer skal gi mer helsebringende tid i sykehus. 
− Tilgjengelighet ved poliklinikk og dagbehandling økes ved utvidede åpningstider. 
− Forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten skal forbedres og styrkes. 
− Hovedaktivitetene innen psykisk helsevern skal skje i robuste DPS. 
− Akuttilbud skal vurderes og lokalbaserte tjenester skal videreutvikles. 
− Regionsykehusfunksjonene skal tydeliggjøres og videreutvikles.  
− Ambulansetjenester og prehospitale tjenester skal styrkes og tilpasses strukturelle og 

organisatoriske endringer og pasientens behov. 
− Spesialisthelsetjenestens rolle innen forebygging skal avklares og styrkes. 
− Organisasjonens samlede kompetanse og ledelse skal tilpasses behandlingsbehov og 

ønskede organisasjonsmodeller. 
− Det skal planlegges med sikte på internasjonalisering og for å møte økt ekstern 

konkurranse. 
 
3. Videreutvikling av tjenestetilbudets struktur og organisering frem mot 2025 baseres på 

følgende strategiske føringer: 
 

− Det etableres sterkere regional styring og samordning for å frigjøre ressurser til å 
utvikle gode og likeverdige helsetjenester. 
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− Nytt Østfoldsykehus planlegges for å dekke samme opptaksområde som i dag, 
innenfor tilgjengelige investeringsrammer og slik at investeringene kan fullfinansieres 
gjennom driftseffektivisering. 

− Sykehuset Innlandet HF videreutvikles i tråd med prosjekt 2020 innenfor tilgjengelige 
investeringsrammer og slik at investeringer kan fullfinansieres gjennom 
driftseffektivisering. 

− Det etableres en sykehusstruktur i hovedstadsområdet som tilpasses god samlet 
kapasitetsutnyttelse mellom Helse Øst og Helse Sør og ivaretar de særskilte behov i 
området. 

− Frigjorte bygg og arealer avhendes. 
 
4. Styret slutter seg til fremlagte opplegg for organisering og gjennomføring av det videre 

arbeid med Helse Øst 2025. 
 
Hamar, 24.01.2007 
 
 
Bente Mikkelsen 
administrerende direktør 
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 SAK-003-2007
 
 
HELSE ØST 2025 
 
 
1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 
 
Administrerende direktør anbefaler styret å slutte seg til Helse Øst 2025 for å utnytte 
mulighetene i perioden frem mot 2015 maksimalt for å legge forholdene til rette for en god og 
fremtidsrettet helsetjeneste i 2025. 
 
For å møte fremtidens utfordringer kreves må det allerede nå fattes beslutninger om innhold i 
spesialisthelsetjenesten og beslutninger for å skape en bærekraftig struktur på 
helsetjenesten i Helse Øst. Dette er drøftet i helseforetakene, helseforetakenes styrer, 
direktørmøtet, med regionstillitsvalgte og i brukerrådet. Anbefalingene er framkommet etter 
en samlet vurdering av kunnskapsgrunnlaget, dialogen med helseforetakene, brukere, 
tillitsvalgte og prosessen for å sette mål for 2007-2010, samt innspillene som er kommet inn 
gjennom høringen. 
 
Oppfølging av strategiarbeidet, og særlig arbeidet i hovedstadsområdet, krever en særskilt 
organisering. Dette er beskrevet i saken. Det er også redegjort for prosjektinnhold og 
fremdriftsplan.  
 
Det er viktig at arbeidet med å realisere målene også skjer i en bredt forankret prosess. 
Implementeringen av Helse Øst 2025 skjer også i stor grad gjennom Mål 2007 (ref. sak 
084/2006 og 006/2007). Det er utarbeidet kommunikasjonsplan som vedlegg til saken.  
 
 
2. Faktabeskrivelse: 
 
2.1. Bakgrunn og organisering av saken 
 
Denne saken har til hensikt å konkludere prosessen for utvikling av Helse Øst 2025 samt å 
skissere organisering og fremdrift for videre oppfølging av de strategiske beslutninger som 
fattes. 
 
Saken baseres på en bredt forankret prosess og en rekke styresaker. En utfyllende 
redegjørelse for prosess og tidligere vedtak var tatt inn i styresak 106/2006. Orienteringssak: 
Helse Øst 2025 hvor styret fattet enstemmig vedtak:  
” 
1. Saken tas til orientering. 
 
2. Saken bearbeides videre på bakgrunn av styrets drøfting og fremmes for endelig 

behandling i møte 1. februar 2007.” 
 
Med utgangspunkt i høringsdokument (styresak 044/2006) ble det gjennomført en bred 
høringsrunde, som ble oppsummert og lagt frem for styret i møte 09.11.2006 (temasak). 
 
Vedlegg: 

• Sammenstilling av beslutningsgrunnlag basert på tidligere styrebehandling 
• Kommunikasjonsplan 
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Uttrykte vedlegg: Kunnskapsgrunnlaget 
 
 
2.2. Helse Øst 2025 – strategiske beslutninger 
 
Overordnede beslutninger 
 
Helse Øst 2025 skal være strategisk grunnlag for den langsiktige utvikling av 
helseforetaksgruppen i Helse Øst. Det strategiske grunnlaget bygger på vedtatt visjon og 
verdigrunnlag og vil være gjenstand for kontinuerlig vurdering og revisjon gjennom styrets 
årlige planer og ved rullering og konkretisering av Strategisk fokus (4-årig planhorisont).  
 
Helse Øst vil ha Kvalitet og trygghet som sin virksomhetsidé.  
 
En ønsker gjennom dette å sette fokus på kontinuerlig kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet 
og opplevd trygghet. Virksomhetsideen vil tydeliggjøre og kvalitetssikre spesialisttjenestens 
ansvarsområde og innhold. Pasientforløpene skal utvikles i et helhetsperspektiv med sikte på 
aktiv behandling, høy kvalitet og god (samfunnsøkonomisk) ressursutnyttelse i alle ledd.  
 
Tiltakene i Helse Øst 2025 vil innebære å utøve verdibasert endringsledelse og ha fokus på 
å utvikle god kvalitet gjennom endrede arbeidsformer og metoder, basert på 
kunnskapsbasert praksis. 
 

a) Perioden frem til 2015 utnyttes til omstilling og utvikling av gode langsiktige løsninger  
 
Fremtidens helsevesen må planlegges tidlig og omstilles for å kunne imøtekomme 
utfordringene som ligger i demografiske og økonomiske endringer i samfunnet de nærmeste 
20 år. 
 
 
Beslutninger om innhold i tjenesten mot 2025 
 

b) Høyere kvalitet og bedre prosedyrer skal gi mer helsebringende tid i sykehus. 
 
Utfordringene ved økende andel eldre i befolkningen vil tilta i årene frem mot 2025. Kravene 
til en god og tilgjengelig lokalbasert spesialisthelsetjeneste vil bli større. De kvalitetsmessige 
utfordringene er store i helsetjenesten. Dette gjelder både faktorer som infeksjonsrisiko for 
inneliggende pasienter, ulikheter i resultater og tilbud og unødig tidsbruk. Viktige tiltak for å 
øke kvalitet og sørge for at pasienten får mest mulig helsebringende tid, omfatter innleggelse 
samme dag, raskere informasjonsoverføring, brukermedvirkning og å effektivisere 
behandlingen slik at unødvendige innleggelser i sykehus forhindres. En forutsetning er et 
forpliktende samarbeid med primærhelsetjenesten. En konsekvens av kvalitetshevende tiltak 
er at gjennomsnittlig liggetid reduseres ytterligere mot 2025. 
 

c) Tilgjengelighet ved poliklinikk og dagbehandling økes ved utvidede åpningstider  
 
Mange pasientgrupper som tidligere ble utsatt for lange sykehusopphold, får allerede et 
bedre tilbud ved poliklinikk og dagbehandling. For å kunne høyne kvaliteten og redusere 
liggetid må fleksibilitet og tilgjengelighet for pasienter i slike tilbud økes. Kapasitet og 
tilgjengelighet ved poliklinikk og dagbehandling skal økes ved å innføre utvidede åpningstider 
i alle institusjonene i Helse Øst etter en realistisk tidsplan og i tett samarbeid med 
arbeidstakerorganisasjonene. 
 
 

d) Forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten skal forbedres og styrkes 
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Høyere kvalitet for pasienten innebærer helhetlig behandling, sammenhengende 
behandlingsforløp og bedre ressursutnyttelse. Gode langsiktige løsninger krever tett 
samarbeid (samdrift) og stiller økte krav til kompetanseutvikling og kompetanseutveksling 
mellom fag og tjenestenivåer. Forbedret samhandling krever prioritering, innsats og 
ressurser fra begge tjenestenivåer. 
 

e) Hovedaktivitetene innen psykisk helsevern skal skje i robuste DPS 
 
Mennesker med psykiske lidelser vil oftest ha behov for et lett tilgjengelig behandlingstilbud 
lokalisert i nærheten av sitt bosted. Kvaliteten i den distriktsbaserte psykiatriske 
spesialisthelsetjenesten må bedres. Hovedaktivitetene innen psykisk helsevern knyttes til 
robuste DPS i tråd med opptrappingsplanens intensjoner. 
 

f) Akuttilbud skal vurderes og lokalbaserte tjenester skal videreutvikles 
 
For å gi gode og trygge tjenester må lokalbaserte spesialisthelsetjenestene for alminnelige 
sykdommer, palliasjon og forebygging prioriteres. Akuttilbudet i lokalsykehusene må utvikles 
i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Ambulante tjenester må tilpasses nye behov. 
Antall akuttmottak i hovedstaden skal vurderes særskilt. 
 

g) Regionsykehusfunksjonene skal tydeliggjøres og videreutvikles  
 
Det er økende krav om spesialisert behandling av høy kvalitet. Videre må Helse Øst være 
konkurransedyktig innen enkelte høyspesialiserte områder både for å kunne bidra innen 
forskning og fagutvikling i Norge og kunne fremstå som et høyspesialisert referansetilbud i 
EU. Ullevål universitetssykehus bør utvikles til et referansesykehus innen utvalgte 
fagområder. 
 

h) Ambulansetjenester og prehospitale tjenester skal styrkes og tilpasses strukturelle og 
organisatoriske endringer og pasientens behov. 

 
Utvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester og satsing på samhandling med 
kommunehelsetjenesten stiller store krav til gode prehospitale tjenester. Større 
differensiering av sykehustilbudet krever effektive og tilpassede transportløsninger og god 
kompetanse slik at behandlingen kan starte raskest mulig. Nye og kostnadseffektive 
løsninger skal videreutvikles.  
 

i) Spesialisthelsetjenestens rolle innen forebygging skal avklares og styrkes 
 
Helsevesenets muligheter for å identifisere risikofaktorer og tidlige tegn i forhold til 
sykdomsutvikling har økt og diagnosene stilles tidligere. Økt bevissthet i 
spesialisthelsetjenesten om forebygging er nødvendig for å øke livskvalitet. Helseforetakene 
skal fremstå som helsefremmende og "Standarder og indikatorer for forebyggende og 
helsefremmende arbeid på sykehus" tas i bruk som hjelpemiddel i forebyggende arbeid. 
 

j) Organisasjonens samlede kompetanse og ledelse skal tilpasses behandlingsbehov og 
ønskede organisasjonsmodeller 

 
Et godt og effektivt tjenestetilbud vil være avhengig av kunnskapsbasert praksis. 
Brukermedvirkning, forutsigbarhet og likeverd, fokus på HMS, produktivitet, kompetanse, 
innsatsvilje, pasientsikkerhet, kvalitet og opplevd service er nøkkelbegreper. For å øke 
kvaliteten i tjenestene må kunnskap og ledelse brukes til å standardisere kjerneprosessene. 
Pasientens kunnskaper om egen sykdom og livssituasjon gir vesentlige bidrag til den 
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samlede kompetansen i Helse Øst. Kompetanseutviklingen skal aktivt tilpasses 
behandlingsbehov og ønskede organisasjonsmodeller. 
 

k) Det skal planlegges med sikte på internasjonalisering og for å møte økt ekstern 
konkurranse. 

 
Økende internasjonalisering og frihet for pasienten til selv å velge hvor behandling skal finne 
sted, gir utfordringer og muligheter. Uansett valg av organisasjonsformer og strukturer, må 
tilbudene utvikles i en verden med økt konkurranse mellom tilbydere av helsetjenester og et 
bevisst valg av egne satsingsområder i Helse Øst. 
 
 
Beslutninger om tjenestens struktur og organisering mot 2025 
 

l) Det etableres sterkere regional styring og samordning for å frigjøre ressurser til å 
utvikle gode og likeverdige helsetjenester 

 
Stordriftsfordeler ved samordning og koordinering av driften er enda ikke tilstrekkelig utnyttet 
i Helse Øst. Det er nødvendig å fortsette utviklingen særlig innen områdene IKT, innkjøp og 
eiendomsforvaltning. Innføring av ny teknologi og standardisering av prosesser må styres, 
basert på behov for å understøtte kvaliteten i behandlingen og samtidig rasjonalisere og 
effektivisere tjenesteytingen.  
 

m) Nytt Østfoldsykehus planlegges for å dekke samme opptaksområde som i dag, 
innenfor tilgjengelige investeringsrammer og slik at investeringene kan fullfinansieres 
gjennom driftseffektivisering. 

 
Behovet for et nytt sykehus i Østfold har vært vurdert og prioritert i lang tid. Planleggingen er 
i konseptfasen. Det legges til grunn at nytt Østfoldsykehus prioriteres innenfor tilgjengelige 
investeringsrammer, og at prosjektet skal ha økonomisk bæreevne. Sykehuset Østfold skal 
kunne betjene kapitalkostnaden og skal i utgangspunktet betjene samme opptaksområde 
som i dag, inkludert psykiatri. 
 

n) Sykehuset Innlandet HF videreutvikles i tråd med prosjekt 2020 innenfor tilgjengelige 
investeringsrammer og slik at investeringer kan fullfinansieres gjennom 
driftseffektivisering. 

 
Sykehuset Innlandets prosjekt 2020 er utarbeidet i en bred prosess. Prosjektet omfatter 
vurderinger av den totale driften av helseforetaket. De foreliggende planene tilpasses og 
videreutvikles ut fra behovet for effektive og moderne driftsformer. Investeringer innen 
psykisk helsevern planlegges. Idéfase for somatisk sykehus til erstatning for SI Hamar 
igangsettes. Kort liggetid og moderne driftsformer med forlenget åpningstid legges til grunn i 
planleggingen. Investeringer i bygninger må bidra til å bedre driftsresultatet, slik at 
investeringene kan fullfinansieres gjennom driftseffektivisering. 
 

o) Det etableres en sykehusstruktur i hovedstadsområdet som tilpasses god samlet 
kapasitetsutnyttelse mellom Helse Øst og Helse Sør og ivaretar de særskilte behov i 
området. 

 
Helsetjenestene i hovedstadsområdet representerer den største utfordringen for Helse Øst, 
både i volum og kompleksitet. Med bakgrunn i vurderingene om innhold i tjenestene mot 
2025 vil det være en betydelig overkapasitet i hovedstadsområdet som skaper handlingsrom 
for nødvendig omstrukturering av tjenestetilbudet. For å lykkes med utvikling av gode, 
tilgjengelige og likeverdige helsetjenester til hele befolkningen, er det nødvendig å vurdere 
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den samlede kapasitetsutnyttelse og bestemme hvordan spesialisthelsetjenesten skal 
videreutvikles. Dette må i størst mulig grad også på skje på tvers av regiongrensene og i 
samarbeid med Helse Sør. 
  

p) Frigjorte bygg og arealer avhendes 
 
Helse Øst har store utgifter med vedlikehold og tilrettelegging av gammel bygningsmasse. 
En konsekvens av arealeffektivisering er at en del uhensiktsmessig bygningsmasse tømmes 
for aktiviteter knyttet til pasientbehandling. For å frigjøre driftsmidler fra vedlikehold og 
omdisponere til pasientrettet virksomhet, forutsettes det at frigjorte bygg og arealer 
avhendes. 
 
2.3. Oppfølging og organisering i 2007 – særskilt om hovedstadsområdet 
 
Særlige premisser for arbeidet i hovedstadsområdet: 
 
• Det er lagt grunnleggende forutsetninger om redusert liggetid og reduksjon av kapasitet 

tilsvarende 360 senger mot 2025. Hovedutfordring å realisere gevinster for omstilling og 
videreutvikling for å dekke pasientenes behov.  

• Fremtidig innhold i og organisering av lokalbaserte og spesialiserte tilbud må avklares og 
tydeliggjøres. 

• Økonomiske rammebetingelser i et langsiktig perspektiv må konkretiseres. 
• Organisering og effektivisering av bruk av arealer og investeringsmidler må utvikles 
  
Organisering 
Arbeidets omfang og ambisjon krever organisering med tydelig forankring på RHF-nivå. 
Særskilte personellressurser til prosjektarbeidet/gjennomføring/implementering øremerkes. 
 
Inngangen til prosjektet – definisjonsfasen – anses som kritisk. Prosjektet vil i sterk grad 
berøre alle HF/private i hovedstadsområdet. Gjennomføring og implementering krever bred 
deltakelse/involvering fra AD-nivå, samt brukere og organisasjoner. Dette må sikres i 
prosjektorganiseringen.  
 
Idèfase, gjennomføres februar-april 2007 
Det foreslås at det gjennomføres en idéfase for å etablere resultatmål og premisser for 
prosjektarbeidet. En vil med dette foreta en forventningsavklaring, klargjøre de konkrete 
utredningsspørsmålene og sette ned en organisasjon for gjennomføring, forankring og 
kommunikasjon. Forpliktende samarbeid med Helse Sør, Universitet i Oslo og berørte 
kommuner etableres. 
 
Følgende tema inngår: 
 
1. Fremtidig organisering av lokalbaserte sykehustilbud i hovedstadsområdet 
 
Utviklingen av gode tjenester i et storbyperspektiv gir andre utfordringer og muligheter enn i 
mer tynt befolkede områder. Antall akuttmottak må vurderes. Nye modeller for effektive 
helsetjenester kan utvikles, også innen områder som rus og psykisk helsevern. Det er økt 
behov for differensiering, og funksjoner må tydeliggjøres. Tilbudet innen rus og psykisk 
helsevern samt til flerkulturelle må styrkes og tydeliggjøres. Det må tas hensyn til det store 
antallet fastleger og avtalespesialister. Samordningsområder og samordningsgevinster må 
avklares. 
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2. Fremtidig organisering av spesialisert sykehustilbud i hovedstadsområdet 
 
Organisering av høyspesialiserte funksjoner og universitetssykehusfunksjoner må avklares. 
Ullevål universitetssykehus bruker stadig mer ressurser på høyspesialisert behandling, 
spesielt innen akuttmedisin, traumebehandling og avansert kirurgi 
Ullevål universitetssykehus bør kunne utvikles til et referansesykehus etter europeisk 
målestokk på utvalgte fagområder. Regionsykehusfunksjonene ved Ullevål 
universitetssykehus må tydeliggjøres og utvikles, særlig innen spesialisert akuttbehandling 
og avansert kirurgi. Universitetssykehusfunksjonen må tydeliggjøres og vurderes sammen 
med Universitet i Oslo. Utdanning og forskning må hensyntas i det videre planarbeid. 
 
Til sammen vil tema 1 og 2 gi premisser for ny sykehusstruktur i hovedstaden hvor 
lokalbaserte tilbud med basis i LEON-prinsippet, område-(by-)dekkende tilbud samt 
regiontilbud og universitetssykehusfunksjoner defineres på nytt.  
 
3. Klargjøring av økonomiske rammebetingelser for fremtidig utvikling i hovedstadsområdet 

på lang sikt.  
 
Fremtidige rammer for drift og investering må klargjøres og konkretiseres. Premisser for 
dette vil særlig være finansiering og drift av Nye AHUS samt forutsetninger om 
gjennomsnittlig liggetid, sengetall og gevinstrealisering. 
 
4. Arealbruk og arealforvaltning 
 
Ovennevnte punkter 1 til 3 vil ha innvirkning på fremtidig arealstruktur og behov for 
bygningsmasse. Det vil være behov arealreduksjon og effektivisering, likeså oppgradering og 
nybygg. Nedgang i liggetid fører til redusert kapasitetsbehov når det gjelder senger. I 
hovedstadsprosjektet vil det være avgjørende at det tas ut effektiviseringsgevinster ved 
endret arealanvendelse og struktur, koblet opp mot nye driftsformer.  
 
Prosjektfase, gjennomføres mai - november 2007 
 
Prosjektinnhold og organisering defineres i idéfasen. 
 
 
2.4. Risikovurdering 
 
I oppfølgingen av Helse Øst 2025 vil risikovurdering være en del av den rutinemessige 
oppfølging, bl.a. gjennom de årlige planrulleringer og innmelding i Årlig melding. Risiko i 
forhold til vurderingsgrunnlag og gjennomføring vurderes som størst når det gjelder 
forutsetningene om økt åpningstid, gevinstrealisering, avhending og omstrukturering samt 
helseforetaksgruppens omdømme. Reduksjon i gjennomsnittlig liggetid har vært på 0,8 
dager de siste 5 år, plangrunnlaget for ytterligere reduksjon i gjennomsnittlig liggetid på 1 
dag i løpet av de neste 20 år ansees realistisk. Det vises til risikovurdering i vedlegg. 
 
 
3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Helse Øst står foran store utfordringer i utformingen av et godt og likeverdig helsetilbud for 
befolkningen i fremtiden. Den demografiske utviklingen og utviklingen i etterspørsel som 
følge av stadig økende muligheter i medisinsk og teknologisk utvikling, gjør at kravet til 
omstillingsevne, kvalitet og fleksibilitet vil øke sterkt de kommende årene. 
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Gjennom de strategier og beslutninger som er utviklet i Helse Øst 2025 mener 
administrerende direktør det er staket ut en kurs for en bærekraftig utvikling for 
helseforetaksgruppen i et langsiktig perspektiv. 
 
En forventer at de økonomiske rammene ikke vil øke vesentlig utover dagens nivå. En 
bærekraftig utvikling må derfor skapes gjennom fokus på kvalitet, god kapasitetsutnyttelse, 
driftseffektive løsninger og god økonomisk styring. 
 
Etablering av et handlingsrom for videreutvikling forutsetter at det settes inn tiltak så snart 
som mulig for å redusere gjennomsnittlig liggetid. En slik reduksjon må innebære vurderinger 
av forskjellige pasient- og aldersgrupper, og differensiering av liggetidene i forhold til den 
enkelte gruppens spesifikke behov. Mange pasienter som i dag får sitt behov dekket 
gjennom innleggelse i sykehus, vil i fremtiden bli gitt tilbud i poliklinikk og ved dagbehandling. 
 
Unødvendig innleggelse i sykehus medfører i dag bl.a. økt infeksjonsrisiko og 
funksjonsbortfall som følge av passivisering. Bedret kvalitet i tjenestetilbudet må utvikles 
gjennom mer effektive behandlingslinjer og gjennomføring av beste praksis. 
 
Fremtidig helseforetaksstruktur skal gi grunnlag for god utnyttelse av kapitalressursene og 
effektiv arealbruk. To beslutninger skal særlig danne grunnlag for den videre utvikling: 
 

- Nytt Østfoldsykehus planlegges for å betjene samme opptaksområde som i dag. 
Virksomheten skal kunne betjene kapitalkostnaden 

- Sykehuset Innlandet HF videreutvikles i tråd med prosjekt 2020 innenfor tilgjengelige 
investeringsrammer 

 
Det forutsettes at ny sykehusstruktur i hovedstaden utredes med sikte på god 
kapasitetsutnyttelse på tvers av regiongrensene. Spesialisthelsetjenesten i 
hovedstadsområdet videreutvikles også i et storbyperspektiv, med forpliktende samarbeid 
med kommunehelsetjenestene og utprøving av nye, differensierte og fleksible løsninger. 
Utviklingsprosjektet må etableres i et forpliktende samarbeid med Helse Sør RHF, 
Universitet i Oslo og kommunene. 
 
Det er gitt anerkjennelse for at Helse Øst 2025 er utviklet i en bredt forankret prosess i dialog 
med alle sentrale samarbeidspartnere. Administrerende direktør mener denne dialogen bør 
fortsette, bl.a. ved at de overordnede strategier rulleres kontinuerlig og at de forslag og 
løsninger som fremkommer gjennom prosjekt- og utredningsarbeidene undergis nødvendig 
høring. 
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VEDLEGG 1 til styresak:  
 
Sammenstilling av beslutningsgrunnlag basert på tidligere saksfremlegg 
 
 
1. Bakgrunn for prosessen Helse Øst 2025 
 
Tidligere vedtak 
 
Første vedtak relatert til utviklingen av Helse Øst 2025 går tilbake til styresak 45/2005 
Utarbeidelse av langsiktig utviklingsstrategi for Helse Øst. Fra administrerende direktør ble 
det bl.a. anført følgende:  

 
Administrerende direktør vurderer det som ønskelig og nødvendig at det tas et tydeligere grep om 
den langsiktige utviklingen i foretaksgruppen. Dette fordi tydelige og overordnede mål for 
foretaksgruppen som helhet også gir helseforetakene bedre forutsigbarhet for egen planlegging og 
utvikling.  
 
Det er flere omfattende prosesser som nå er i gang og som bør inngå i eller omfattes av en helhetlig 
langsiktig utviklingsstrategi for Helse Øst. Det er nødvendig at disse initiativene samordnes under en 
felles utviklingsstrategi med omforente mål for sykehusstruktur og faglig innhold.  

 
Det ble 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 15.06.2006 som definerer oppgaven og 

beskriver fremdrift og arbeidsform. 
 
Dette vedtaket ble fulgt opp i styresak 065/2005 Utarbeidelse av langsiktig utviklingsstrategi 
for Helse Øst- prosessgrunnlag og opplegg for videre arbeid, hvor følgende ble vedtatt: 

 
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.  

 
Resultatet av dette arbeidet ble lagt frem i styresak 116/2005 Langsiktig utviklingsstrategi for 
helse øst- statusrapport og foreløpig drøfting. Styret ble forelagt to dokumenter: Strategi 
2025, Arbeidsdokument, samt Strategi 2025: Rapporter fra temaområdene, desember 2005. 
Det ble fattet følgende vedtak: 

 
1. Styret tar status i arbeidet med langsiktig utviklingsstrategi for Helse Øst til orientering. 
2. Det arbeides videre med utviklingsstrategien på basis av kunnskapsgrunnlaget fra 

temaområdene, foreløpig strategidokument og innspill i styremøtet. 
3. I det videre arbeidet legges det hovedvekt på å beskrive alternative scenarier for den 

fremtidige sykehusstrukturen. 
4. Ny sak som grunnlag for bred høring fremlegges for styret primo 2006. 

 
I styresak 007/2006 Helse Øst 2025 - Opplegg for videreføring, implementering og 
kommunikasjon ble det lagt ytterligere premisser for det videre arbeid:  
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1. Helse Øst 2025 videreutvikles etter innspill i styremøtet og gjennom forankring av 

kunnskapsgrunnlag og endringsbehov. 
2. Det utarbeides scenarier for sykehusstruktur og investeringer basert på kjente økonomiske 

rammebetingelser, kapasitetsbehov samt bygningsmassens beskaffenhet og levetid. Det 
legges til grunn at samarbeidet med Helse Sør videreutvikles. 

3. Ny sak som grunnlag for bred høring fremlegges for styret 12. mai 2006. 
Resultatene fra arbeidet med prosjekt Helse Øst 2025 legges til grunn for det videre 
strategiarbeidet i Helse Øst. 

- det startes en prosess for etablering av et nytt strategisk fokus og utvikling av en 
strategisk plan med delmål for perioden 2007 – 2010 og handlingsplan for 2007  

- vedtatte delstrategier rulleres etter gjeldende plan og forankres i Helse Øst 2025. 
 

Kunnskapsgrunnlaget for Helse Øst 2025 inneholder rapporter fra åtte temaområder. I tillegg 
er det utarbeidet egne rapporter fra ECON analyse (Scenarier Helse Øst 2025) og SINTEF 
helse (Helse Øst 2025 - arealplanlegging og struktur i Helse Øst). Begge disse rapportene er 
en del av det kunnskapsgrunnlaget som danner bakgrunn for Helse Øst 2025. 
Kunnskapsgrunnlaget for Helse Øst 2025 ble gjort kjent i helseforetakene i en 
informasjonsrunde i mars/april 2006. I mai 2006 gjennomførte administrerende direktør en ny 
runde i helseforetakene der innspill til Strategisk fokus ble drøftet med bakgrunn i Helse Øst 
2025.  
 
Tillitsvalgte og brukerrepresentanter har vært medvirkende på flere nivåer i prosessen med 
Helse Øst 2025. I utvikling av kunnskapsgrunnlaget har regiontillitsvalgte og brukerrådet for 
Helse Øst vært involvert. I forbindelse med runden med drøfting av Strategisk fokus 2007- 
2010 har disse også vært med i administrerende direktørs delegasjon. Lokale tillitsvalgte og 
brukerrepresentanter har gitt innspill i prosessene ved de enkelte helseforetak, og har i de 
fleste helseforetakene også vært med i møtene. 
 
Høring 
 
Helse Øst 2025 har vært ute til bred høring ut 
fra et grunnlag som omfatter: 
 

− Kunnskapsgrunnlaget, til sammen 10 
rapporter 

− Utfordringsbilde 2025 – en nærmere 
definering av behov for endring og 
styring 

− Forslag til virksomhetsidé: 
Kvalitetsforbedring gjennom verdibasert 
endringsledelse 

− Syv forpliktende budskap, som gir uttrykk for forbedringsområder og grunnlag for 
kommunikasjon i forhold til pasienter, befolkning og ansatte 

− Konkrete problemstillinger/strategiske valg som ønskes belyst, formulert som spørsmål 
overfor høringsinstansene 

 
Det er kommet inn 45 høringsuttalelser. Alle helseforetak har kommet med omfattende og 
gode innspill. Fra kommuner og fylkeskommuner er det også gitt konstruktive innspill. 
Kommunene har i flere tilfeller uttalt seg gjennom regionsamarbeid. Flere viktige innspill er 
kommet fra brukere og tillitsvalgte. 
 
Alle innspill til prosessen er vurdert i forhold til videre utforming av dokumentet Helse Øst 
2025, også de innspill som kommer fra organisasjoner/instanser som ikke står på den 
opprinnelige utsendingslisten. 
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Det er en gjenomgående oppfatning blant de som har svart på høringen at Helse Øst 2025 
har et stort og vesentlig kunnskapsgrunnlag som det er vanskelig å sette seg inn i. Mange 
kommenterer at både språkbruk og manglende avgrensinger i form av konkretisering av 
Helse Østs valg av strategier for fremtidig utvikling gjør dokumentene vanskelig tilgjengelig. 
 
I noen høringsuttalelser etterlyses en strukturell og innholdsmessig harmonisering med 
Nasjonal helseplan. 
 
Strategisk fokus 
 
Parallelt med høringen har det pågått en 
prosess for videreutvikling av Strategisk fokus 
2007 - 2010. Det er forutsatt å være en nær 
sammenheng mellom de langsiktige 
strategiene i Helse Øst 2025 og Strategisk 
fokus 2007 - 2010. Utviklingen av de to 
prosessene har hatt betydelig overlapp og gitt 
gjensidig påvirkning. Det vises til styresakene 
069/2006 og 084/2006 om Strategisk fokus 
2007 - 2010. 
 
Det legges til grunn at Helse Øst 2025 skal 
danne grunnlag og være førende for alle 
strategiske dokumenter i foretaksgruppen. 
Gjennom utarbeidelse av Strategisk fokus 
2007 - 2010 videreføres prosessen med Helse Øst 2025. Vedtatte delstrategier rulleres etter 
gjeldende plan og forankres i Helse Øst 2025 og i Strategisk fokus 2007-10. 
 
Visjon og verdigrunnlag 
 
Arbeidet med Helse Øst 2025 bygger på vedtatt visjon og verdigrunnlag for Helse Øst. 
 
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. 

 
Verdigrunnlag: Helse Øst vil drive sin virksomhet verdibasert. Eier har nedfelt kvalitet, 

trygghet og respekt som tre kjerneverdier i helsetjenesten. Disse tre 
verdiene skal prege og danne den verdimessige forutsetning for 
befolkningens opplevelse av helsetjenesten. 
 
I Helse Øst betyr dette å: 
- vise respekt for enkeltmennesket 
- være fremtidsrette 
- være åpne og ærlige 

 
Virksomhetsidé: Kvalitet og trygghet 
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2. Helse Øst 2025 – sammenstilling  
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3. Nærmere om utviklingsarbeidet i hovedstadsområdet 
 
Som der fremgår ovenfor vil oppfølgingen av Helse Øst 2025 i hovedstadsområdet kreve en 
særskilt innsats. Det er fortsatt en rekke uløste problemstillinger som har nær sammenheng 
med hverandre. Administrerende direktør vil derfor etablere et prosjekt for å utrede dette 
videre og utvikle forslag til løsninger og tiltak. 
 
Det legges til grunn at dette arbeidet gjennomføres innenfor forutsetningene som følger av 
styrets strategiske beslutninger i Helse Øst 2025, bl.a. knyttet til liggetidsreduksjon, økte 
åpningstider og arealeffektivisering. 
 
Prosjektarbeidet vil særlig omfatte følgende tema: 
 
Kapasitetsmessige vurderinger 
• En nærmere vurdering av kapasiteten i det enkelte helseforetak/sykehus i 

hovedstadsområde 
• Maksimal utnyttelse av kapasiteten i Nye Ahus, KIS og Ny Nordfløy - Sykehuset Asker og 

Bærum 
• Behov for endringer i opptaksområder 
• Vurdere total kapasitet i hovedstadsområdet, inklusive Rikshospitalet - Radiumhospitalet i 

samarbeid med Helse Sør 
 
Strukturelle vurderinger 
• Funksjons og oppgavefordeling, herunder vurdering av antall akuttmottak, dublert 

vaktberedskap, dublerte høyspesialiserte funksjoner 
• Vurdering av evt. sterkere samorganisering og samarbeid mellom eksisterende 

helseforetak/sykehus, med sikte på bærekraftige og fremtidsrettede løsninger 
 
Lokalsykehusfunksjoner og samhandling med kommunehelsetjenesten 
• Avklare muligheter og behov for differensiering av spesialisthelsetjenesten i 

hovedstadsområdet (omfatter alle helseforetak og sykehusene Lovisenberg Diakonale 
Sykehus og Diakonhjemmet sykehus) 

• Utvikling av nye metoder og organisering av spesialisthelsetjenester i en storby, herunder 
bruk av ambulante spesialisthelsetjenester, diagnosestasjoner, utredningsinstitusjoner, 
”servicestasjoner”, forebyggende virksomhet mv. 

• Utvikling av nye samarbeidsløsninger med kommunehelsetjenestene 
• Innrette tilbud som bedre møter særlige utfordringer med stor innflytting fra Norge og 

andre kulturer, samt forhold knyttet til rusmisbruk og psykisk helse 
 
Regionsykehusets rolle 
• Avklare nødvendig balanse mellom som høyspesialisert tilbud til regionen og tilbud til 

lokalområdet 
• Tydeliggjøre Ullevål universitetssykehus som et robust og konkurransedyktig somatisk 

regionsykehus 
• Kartlegge utdanningskapasitet 
• Hensiktsmessig organisering av forskning i hovedstadsområdet 
 
Bygningsmessige vurderinger 
• Klargjøre behov 
• Frigi midler til oppgradering av bygg og innhente vedlikeholdsetterslep ved salg og 

effektivisering 
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• Utprøving av organisasjonsmodeller/ordninger og eiendomsutvikling 
• Inkludere hovedstadsområdet i den regionale planen for arealrealisering og den regionale 

planen for investering 
 
Avklaring med Helse Sør RHF, evt. med eier 
• Vedrørende muligheter og rammer for et felles utviklingsprosjekt (jfr. tidligere styrevedtak 

om at eierskapet til sykehusene i hovedstadsområdet avklares, er en forutsetning for 
nødvendig samordning og fremtidsrettet organisering). Aktuelle rammebetingelser som 
bør avklares er: 
- Felles kapasitetsvurderinger 
- Samordnet vurdering av utbyggingsbehov 
- Rammer for fremtidig funksjons- og oppgavefordeling, særlig for høyspesialiserte 

funksjoner 
- Organisering av forskningsaktiviteten 
- Eierforhold knyttet til hele virksomheter eller avgrensede aktiviteter 

 
 
4. Risikovurdering 
 
I oppfølgingen av Helse Øst 2025 vil risikovurdering være en del av den rutinemessige 
oppfølging, bl.a. gjennom de årlige planrulleringer og innmelding i Årlig melding. Risiko i 
forhold til vurderingsgrunnlag og gjennomføring vurderes som størst innen følgende 
områder: 
 
Redusert liggetid 

- Epidemiologisk utvikling kan endre forutsetninger for virksomheten 
- Finansieringssystemet stimulerer fortsatt til økt somatisk aktivitet og ikke til aktivitet 

innen psykisk helse, rus og rehabilitering, forebygging og samhandling 
- De eldre blir friskere, noe som vil påvirke etterspørsel og kapasitetsbehov men flere får 

diagnostisert sykdom tidligere og vil behandles over lengre tid 
- Reduksjon i liggetid skjer raskere enn forutsatt vil endre kapasitetsvurderinger 
- Kommunehelsetjenesten løser ikke sine oppgaver eller endrer arbeidsdelingen 

 
Økt åpningstid 

- Det oppnås ikke godt nok samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene 
- Eksisterende lokaliteter og logistikk er dårligere enn tidligere vurdert og gir ikke 

nødvendig kapasitet 
- Etterspørselen etter behandlerpersonell i kommuner og spesialisthelsetjeneste er for 

stor til å kunne dekkes på en god måte 
- Økt åpningstids innflytelse på totalkapasiteten fører til ennå større omstillingstrykk og 

krav til større endringer i struktur 
- Ønsket om tilgjengelighet og fleksibilitet er overdrevet og kundegrunnlaget for lite 

 
Gevinstrealisering 

- Gevinsten som frigjøres omsettes til endret indikasjonsstilling nye pasientgrupper og 
derved aktivitetsvekst 

- Pasientflukt / pasienttørke – til andre regioner og/eller private 
- Utenlandske tilbud vinner 
- Oppnår ikke nødvendig regional samordning 
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Avhending og omstrukturering 

- Planlagte byggeprosjekter gir for høye kostnader 
- Forholdet til Rikshospitalet - Radiumhospitalet og Helse Sør forblir uavklart 
- Politisk motstand – mot omstrukturering og mot avhending av eiendom 
- Tilsvarende motstand i lokalsamfunn 
- Lokalbaserte spesialisthelsetjenester vanskeliggjøres av rekrutteringsutfordringer 

 
Omdømme 

- Generell risiko knyttet til kommunikasjonsutfordringene når det gjelder alle tema 
- En utfordring hvis andre regioner velger en strategi med fortsatt overforbruk og andre 

resultatmål enn Helse Øst 
- Manglende forståelse fra ansatte 
- Manglende forståelse fra brukere 
- For lite fokus på kvalitetsgevinster, kompetanse og arbeidsmiljø 
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VEDLEGG 2:  

Årsmelding 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 2006. Denne legges ved 
oversendelsen av Årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet. 
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VEDLEGG 3:  

Rapporteringsskjema investeringskostnader og finansieringsmåte  
Iht. brev av 15/12-2006 angående Frister for rapportering, er det kommentert at skjema E2 
for 3 tertial skal leveres sammen med årlig melding innen 1.mars 2007. Skjema E2 
vedlegges. 
 
 



 

Side 114 av 114 

Rapporteringsskjema investeringskostnader  og finansieringsmetode Rapporteringsskjema E2

             inkl. videre investeringsbehov Dato: 31.12.06
Rapporteringsskjema E2

                    Kostnadsdata   Videre investeringsbehov inkl. finansieringsmetode mill.kroner
Forbruk            Forbruk hittil i 2006 Foreløpig 3 4 5 6 7 Gjenstående Total- Merknader 

Helse Øst RHF tom 2005 pr 31/12-2006        gjenstående i 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alle prosjekter unntatt prosjekter på psykiatriplanen (1)  Bygg  Utstyr Egenfinans. Lånebehov Egenfinans. Lånebehov Egenfinans. Lånebehov Egenfinans. Lånebehov Egenfinans. Lånebehov Egenfinans. Lånebehov etter 2011 kostnad (status)
Asker og Bærum Sykehus HF - Ny nordfløy 286 146 11 443 Ferdig
Sykehuset Innlandet HF - Byggetrinn Lillehammer 180 1 181 Ferdig
Sykehuset Innlandet HF - Nye akuttposter Sanderud Sykehus 5 55 100 160 Iht. plan
Ullevål Universitetssykehus HF - Kreft- og isolatsenter 512 118 32 314 976 Ferdigstilling 07
Ullevål Universitetssykehus HF - Phus 80 12 92 Ferdig
Aker universitetssykehus HF - innredning råbyggetg. 6 54 9 5 10 85 Iht. plan

Anslått
Konseptfaser 100 400 500 1 000 Konseptfaser
Nybygg 250 1 000 1 750 2 500 5 500 Under utredning
Øvrige investeringer 

Nye Ahus 2 498 1 495 163 1 051 1 287 766 1 129 115 196 115 149 115 -63 9 016 Sum etter des'02/tilskudd def.just

Utstyr
Medisinsk teknisk utstyr 808 232 406 1 446
IKT- utstyr 294 230 524
Annet 502 99 1 014 1 044 1 076 1 108 1 141 5 984 Deflatert fra 2008
Videreføring psykiatri 140 287 296 305 1 028 Deflatert 3% fra 2007 nivå

Investeringer eksl.  prosjekter på psykiatriplanen 5 172 2 058 950 0 0 2 384 1 352 1 950 1 329 1 478 846 1 519 1 649 1 561 1 687 2 500 26 436
Sum investeringer eks. prosjekter på psykiatriplanene 3 009
Prosjekter på psykiatriplanen,  jf. HDs brev av 17.03.03 2  Bygg 2  Utstyr Egenfinans. Lånebehov Egenfinans. Lånebehov Egenfinans. Lånebehov
Sykehuset Østfold HF
DPS Edwin Ruud

Akershus universitetssykehus HF
Lillestrømklinikken DPS, nybygg

Sykehust Asker og Bærum HF
Sikkerhetsavd. Blakstad, ombyg

Aker universitetssykehus HF
Folloklinikken DPS, nybygg 

Ullevål universitetssykehus HF
BUP Bogerud, utvidelse

Diakonhjemmet Sykehus AS
Vinderen DPS, påbygning (pol

Sykehust Innlandet HF
Langtidsenhet ungdom 

50 50 Ferdig
DPS Moss 53 53 Ferdig
Åsebråten, utvidelse 0 3 34 37 7 mill kr utover opptrapp.plan
Samlokalisering SØ Halden inkl. Skjærviken 2 14 61 76 12 mill kr utover opptrapp.plan

58 58 Ferdig
Jessheimklinikken DPS, nybygg 13 18 63 32 126 44 mill kr utover opptrapp.plan
Ungdomspsyk. Klinikk, utvidelse 20 20 Ferdig
Østbytunet BUP, utvidelse 16 16 Ferdig

ging 12 12
Alderspysk. Avd. Blakstad 4 10 14 28
Asker og Bærum DPS, kjøp Samvirkeskolen- tidl Storenga 100 25 125 12 mill kr utover opptrapp.plan
Asker og Bærum DPS avd Sikta, tilbygg 12 3 15

(inkl. alderspysk.) 1 5 135 141 58 mill kr utover opptrapp.plan

16 16 Ferdig
BUP poliklinikk Nordstrand 0 1 28 30
BUP akutt intermediæravd. 0 1 35 36

iklinikk) 37 37 Ferdig
Vinderen DPS, nybygg (sengepost)-byggetrinn 2 2 47 15 63

Hedmark 0
BUP/VOP poliklinikk Elverum 0 0
DPS Kongsvinger 0 4 40 40 84
DPS Hamar, pol. 0
DPS Hamar, døgn 0 0
DPS Lillehammer, nybygg 1 4 62 20 86
Voksenpsyk polikl. Otta 14 5 19 Ferdig
DPS Gjøvik, døgn/pol 0
BUP poliklinikk Gjøvik, utvidelse 10 10 Ferdig
Nye prosjekter-under utvikling etter styresak juni'06 SI. 3 47 47 97

Sum prosjekter på psykiatriplanen 395 127 0 0 0 574 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 1 234  
Sum totale investeringskostnader 3 135 0 0 2 958 1 352 2 089 1 329 1 478 846 1 519 1 649 1 561 1 687 2 500 27 670

Rapportering pr. 2 tertial som sendes departementet innen 1. oktober vil danne grunnlag for departementets fordeling av vedtatt lånebevilgning  2007 samt budsjettinnspill knyttet til lånebevilgning for 2008.Til denne rapporteringen skal følgende opplysninger også fylles ut. Merk: Skjemaet er ikke styrebehandlet
mill kr. pr. 31/12-06.

Samlet investeringbehov/planer 2007 pr. 31.12.06 4310

Finansierings metode 
Avskrivningsinntekter 1014
Investeringstilskudd 954
Egenfinansiering 990
Salg av eiendom (likviditetseffekt) 0
Låntopptak i Helse - og omsorgsdepartenetet 1352

Operasjonelle leasingavtaler  - antatt balanseverdi                        102
Operasjonelle leasingavtaler  - årlig kostnad                                41

 


