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Helse Sør-Øst i 2007
Regjeringen besluttet i februar 2007 å slå 
sammen Helse Sør RHF og Helse Øst
RHF til Helse Sør-Øst RHF. De to tidligere 
regionale helseforetakenes virksomhet ble 
per 1. juni 2007 overtatt av det nye Helse 
Sør-Øst RHF. Hanne Harlem ble den første 
styreleder i Helse Sør-Øst RHF, og Bente 
Mikkelsen ble den første administrerende 
direktør. 

Bakgrunnen for sammenslåingen var  
ønsket om bedre koordinering og sam-
ordning mellom sykehusene i de to 
regionene. Den skal spesielt sikre bedre 
ressursutnyttelse og samordning av syke-
husene i hovedstadsområdet og gi grunnlag 
for bedre rekruttering av helsepersonell og 
spesialister til andre steder i landet, både i 
og utenfor den nye regionen. 

For å gjennomføre oppdraget om bedre 
samordning av virksomheten og bedre bruk 
av ressurser, etablerte styret for Helse Sør-
Øst i 2007 et eget ”Program for omstilling 
og utvikling”. Innsatsområdene er: 
-  Sykehusstruktur, funksjons- og  

oppgavefordeling med særlig vekt på  
spesialisthelsetjenestene i hovedstads-
området (Hovedstadsprosessen) 

- Forskning 
-  Fellestjenester innen administrative  

støttefunksjoner 

- Kunnskapshåndtering og beste praksis 
- Mobilisering av medarbeidere og ledere 

Året 2007 var krevende for Helse Sør-Øst. 
Sammenslåingen av virksomheten i tidligere 
Helse Sør RHF og Helse Øst RHF til Helse 
Sør-Øst RHF har vært gjennomført i tråd 
med eiers oppdrag. 

Styret mener at tilbudet til pasientene har 
vært forsvarlig og at ”sørge for”-ansvaret 
som er pålagt Helse Sør-Øst RHF i sum er 
oppfylt for 2007. 

I tråd med føringer i oppdragsdokumen-
tene og foretaksmøtene i 2007 har Helse 
Sør-Øst prioritert innsats på områdene 
habilitering og rehabilitering, rus, psykisk 
helsevern og spesialisthelsetjenester for el-
dre. Det var i 2007 aktivitetsøkning for alle 
tjenesteområder, med relativt størst vekst 
innenfor psykisk helsevern og tverr -

faglig spesialisert rusbehandling. Økningen 
har vært særlig sterk for poliklinisk aktivitet. 
Opptrappingsplanen for psykisk helse er 
fulgt opp, blant annet ved at den relative 
ressursøkningen har vært større innenfor 
psykisk helsevern enn somatikk.  

Ventetidene for foretaksgruppen samlet ble 
i 2007 litt redusert for barn og unge, ellers 
lå de omtrent på samme nivå som i 2006.
 
Det regnskapmessige resultatet for fore-
taksgruppen for 2007 viser at en ikke har 
klart å styre foretaksgruppens samlede 
virksomhet innenfor de økonomiske  
rammer som eier har stilt til disposisjon. 
Den økonomiske utviklingen i helsefore-
taksgruppen er svært bekymringsfull og 
krever styrket fokus på styring, oppfølging 
og medvirkning fra alle ansatte og ledere 
for å gjennomføre de endringer vi blir  
enige om. 

Vestfold

Telemark

Buskerud

Hedmark

Oppland

Akershus

Østfold

Oslo

Aust-Agder

Vest-Agder

Ringerike sykehus HF
Sykehuset Buskerud HF
Blefjell sykehus HF

Sykehuset Telemark HF

Sørlandet sykehus HF

Psykiatrien i Vestfold HF
Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Innlandet HF 

Akershus universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset Asker og Bærum HF 

Aker universitetssykehus HF
Rikshospitalet HF
Ullevål universitetssykehus HF
Sykehusapotekene HF

Sykehuset Østfold HF

”Helse Sør-Øst skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når 
de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn.”
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Dette er Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør RHF er et av fire regionale 
helseforetak som har ansvar for spesialist-
helsetjenesten i Norge.

Formålet med Helse Sør-Øst sin virk-
somhet er å yte gode og likeverdige 
spesialisthelsetjenester til alle som trenger 
det når de trenger det, uavhengig av alder, 
kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn 
– samt å legge til rette for forskning og 
undervisning.

Helse Sør-Øst er landets største regionale 
helseforetak og omfatter Østfold, Akershus, 
Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vest-
fold, Telemark, Aust- og Vest-Agder med 
2,6 millioner innbyggere. Dette utgjør drøyt 
56 prosent av landets befolkning. Foretaks-
gruppen har cirka 69 000 medarbeidere 
og et årlig budsjett på om lag 50 milliarder 
kroner.

Helse Sør- Øst RHF eier per 1. januar 
2008 16 helseforetak. Det regionale helse-
foretaket har langsiktige avtaler med fem 
private ideelle, ikke-kommersielle syke-
hus. Helse Sør-Øst RHF har avtale med 
cirka 1 070 avtalespesialister samt en stor 
avtaleportefølje innen rus, psykiatri, kirurgi, 
lab/røntgen, opptrening, habilitering og 
rehabilitering. 

Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor i 
Hamar og administrasjonssted i Skien.

Tor 
Berge

Sunnaas  
sykehus HF
Administrerende 

direktør 
Einar Magnus Strand    

Ullevål  
universitets- 
sykehus HF
Administrerende 

direktør
 Tove Strand 

 

Karl 
Glad

  Sykehus- 
apotekene HF      
Administrerende 

direktør Per T. Lund
 

Steinar  
Marthinsen

Aker universitets-
sykehus HF
Administrerende 

direktør 
Hulda Gunnlaugsdottir

Rikshospitalet HF
Administrerende  
direktør (fung.) 
Morten Reymert

Sykehuset  
Vestfold HF
Administrerende  

direktør  
Stein Kinserdal

 

Bente 
H. Mejdell

Blefjell sykehus HF
Administrerende  
direktør (konst.)  

Ivar Dahl

Sykehuset Asker og 
Bærum HF

Administrerende 
direktør 

Erik Omland

Sykehuset 
Buskerud HF
Administrerende 

direktør 
Marit Lund Hamkoll

 

Tormod 
Nyberg

Psykiatrien i  
Vestfold HF
Administrerende 

direktør  
Stein-Are Agledal 

Telemark 
sykehus HF
Administrerende 

direktør 
Arne Rui

 

Peder  
Olsen

Akershus  
universitets-
sykehus HF
Administrerende  

direktør  
Erik Normann

Sykehuset  
Innlandet HF
Administrerende  

direktør  
Torbjørn Almlid

Sykehuset 
Østfold HF

Administrerende  
direktør  

Leiv Kvale

Sørlandet 
sykehus HF
Administrerende  

direktør Jan  
Roger Olsen

Inger Johanne 
Stokke

Ringerike
sykehus HF
Administrerende 

direktør 
Unn Teslo

 

7 Styreledere

Helse Sør-Øst RHF
Adminstrerende direktør Bente Mikkelsen

Helse Sør-Øst RHF
Styreleder Hanne Harlem

Helse og omsorgsdepartementet

Internrevisjon
Liv Todnem

Administrasjon i
Skien og Hamar

Organisasjonskart
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Styret i Helse Sør-Øst RHF. 
Sittende fra venstre:  
Kirsten Brubak,  
Knut Even Lindsjørn og 
Hanne Harlem (leder).  
Første rekke stående fra 
venstre:  
Harry Konterud (nestleder), 
Kirsten Huser Leschbrandt, 
Andreas Kjær, Berit Eivi 
Nilsen, Finn Wisløff  og Anne 
Marie B. Jøranli. 
Bakerste rekke fra venstre: 
Randi Talseth, Lizzie Irene 
Ruud Thorkildsen, Morten 
Falkenberg, Svein Øverland, 
Lars Kristian Eikvar og  
Dag Stenersen. Anne Carine 
Tanum var ikke tilstede ved 
fotograferingen.

Bente Mikkelsen  
Administrerende direktør

Erlend B. Smeland 
Direktør Forskning

Atle Brynestad  
Viseadministrerende direktør

Tore Berge 
Konserndirektør

Mari Trommald 
Viseadministrerende direktør

Steinar Marthinsen  
Konserndirektør

Marit Elisabeth Kobro 
Direktør HR

Peder Olsen  
Konserndirektør

Tore Robertsen  
Direktør styre- og eieroppfølging

Bente H. Mejdell  
Konserndirektør

Gunn Kristin Sande  
Direktør kommunikasjon

Ledelse

Styret
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Ung organisasjon bygget på 
lange tradisjoner
Det første året i Helse Sør-Øst har vært særdeles krevende, arbeidsomt og givende. – Som forventet, sier 
de to toppene i Helse Sør-Øst RHF. Og styreleder Hanne Harlem og administrerende direktør Bente 
Mikkelsen tror ikke at utfordringene blir færre eller mindre krevende det neste året. 

– Det er naturlig at det er stor samfunns-
interesse for en organisasjon som er så 
sentral for helsen og livet til halvparten av 
Norges befolkning, mener Hanne Harlem. 
– Mange har meninger om det vi gjør – og 
det vi ikke gjør. Og vi skal sørge for at 
samfunnet både får informasjon om våre 
planer og anledning til å bidra med innspill 
til og synspunkter på disse. Samfunnet skal 
ha en trygghet for at vi er en åpen organ-
isasjon, som er organisert for og rustet til å 
ta vare på våre samfunnsoppgaver og den 
enkeltes helse. Det er selvfølgelig krevende, 
men også noe av det mest utfordrende og 
givende ved å lede en slik organisasjon.

Har prioritert etablering og  
faglig utvikling
– Styret har i den første fasen hatt  
spesiell oppmerksomhet knyttet til selve 
etableringen av RHFet og hvordan vi skal 
ivareta gjennomføringen av det oppdraget 
regjeringen har gitt oss. Jeg mener dette var 
vært riktig – og er svært tilfreds med at vi 
allerede før årsskiftet fikk vedtatt et særdeles 
omfattende og ambisiøst omstillings- og  
utviklingsprogram. Dette gir svar på 
regjeringens begrunnelse for å slå sammen 
de to regionene, samtidig som det legger 
et godt fundament for å utvikle helse-
tjenestene for fremtiden, sier Harlem

– Helse Sør-Øst er en ung organisasjon. 
Men likevel bygget på lange tradisjoner.  
Arbeidet som gjøres nå er verdifullt, ikke 
bare for resultatene i forhold til oppdraget 
vi er satt til å gjennomføre, men for å 
etablere en organisasjonskultur som er 
robust for å møte utvikling og omstilling 
også i årene framover, sier Bente Mikkelsen. 
– Jeg ba tidlig styret legge til rette for at 

administrasjonen kan arbeide med tydelige 
mål, konkrete framdriftsplaner, informasjon 
og medvirkning. Både styreleder og  
administrerende direktør synes dette har 
preget det første driftsåret.

– Det er både krevende, interessant og 
givende å få anledning til å lede styret for 
en organisasjon som Helse Sør-Øst, sier 
Harlem. – Jeg er imponert over hvordan 
styremedlemmene – som i utgangspunktet 
kommer fra forskjellige posisjoner og har 
spesielle interesser – er blitt en enhet som 
samarbeider om felles mål. Jeg er også godt 
fornøyd med arbeidet som utføres i styrene 
i de 16 helseforetakene. Vi har satt sammen 
styrer med bred og relevant kompetanse. 
Styrevervene i helseforetakene er svært 
utfordrende. 

Økonomien må løses først
– I det første Helse Sør-Øst-året har finans 
og økonomi vært tidskrevende og utfor-
drende temaer i styret, sier Hanne Harlem. 
– Og det vil de være til vi har økonomien 
under kontroll og leverer de resultater som 
vår eier krever. Vi har ikke mer penger enn 
det vi får fra eier.  Alle helseforetak må ta 
inn over seg at økonomiske utfordringer 
i ett helseforetak, har betydning for hele 
foretaksgruppen.  Det er udemokratisk å 
bruke penger vi ikke har. Dessuten gir god 
økonomistyring større handlingsrom og 
mulighet til å prioritere ting.

– Foretaksmøtene mellom RHFet og 
helseforetakene er det øverste møtet der det 
regionale helseforetaket kan drive eier- 
styring. I disse møtene har jeg som 
styreleder poengtert to viktige hovedom-
råder for 2008: Sikre økonomisk balanse 

og gjennomføre program for omstilling og 
utvikling i Helse Sør-Øst. På økonomisiden 
krever vi fokus på aktivitetsutviklingen,  
bemanningsutviklingen og de omstillings-
tiltak som er avtalt. Dette skal føre til at 
vi kan ta ut gevinster som kan brukes til 
pasientbehandling.

– Økonomien er en viktig premiss, men 
ikke et mål i seg selv.  Om vi ikke har 
økonomisk kontroll har dette en tendens til 
å kreve alt for mye oppmerksomhet og gjør 
det vanskelig å gjennomføre de endringer 
og den utvikling vi ønsker. Derfor må vi 
raskt få kontroll på økonomien, sier Hanne 
Harlem. – Det er ikke tvil om at dette er en 
stor utfordring for de ansatte, men jeg tror 
medarbeiderne vil oppleve at når økono-
mien er under kontroll vil det bli rom for å 
arbeide mer med faglig utvikling og annet 
som gjør at pasientene får et enda bedre 
tilbud.

Prioriterte etablering av  
samarbeidsarenaer
Forventningene og de medisinske  
mulighetene i helsesektoren har utviklet seg 
de siste årene. En avklaring av spesialist-
helsetjenestens rolle og ansvar er viktig for å 
tydeliggjøre hva som kan gjøres og hvordan. 
– Helse Sør-Øst RHF la derfor tidlig vekt 
på samarbeidsarenaer for både bruker- 
representanter, tillitsvalgte, Universitetet i 
Oslo, høgskolene og andre som arbeider og 
utdanner seg innen helsesektoren. Her får 
vi viktige korreksjoner og innspill og sikrer 
bred forankring av de beslutninger som tas, 
forteller Mikkelsen. – Jeg forventer ikke at 
alle skal være enige i alt, men vi skal ha gode 
prosesser der mange blir hørt og håper at 
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vi klarer å forklare hvorfor vi gjør de valg 
som gjøres. 

– Skal vi lykkes med de omstillingene vi 
trenger, må det skje i nært samarbeid med 
medarbeidere og deres representanter.  
For meg er det viktig å lytte til deres inn-
spill. Vi må bygge en felles forståelse for 
hvor vi står i dag og hvor vi skal i morgen. 
Først når vi drar i samme retning – blir det 
totale tilbudet for pasientene det beste, sier 
Mikkelsen. 
 
– Hovedvernombudets rolle i organisasjon 
er viktig for våre medarbeidere. De treffer 
mange ansatte og får et innblikk i hverdagen 
til medarbeidere på ulike nivå. For meg er 
involvering og mobilisering en nødven-
dighet for utvikling og måloppnåelse.

Informere, lytte og lære
Både styreleder og administrerende direktør 
har besøkt ledere, tillitsvalgte og brukere 
ved flere helseforetak det første året. Bente 
Mikkelsen har gjennomført et program 
med besøk i alle helseforetakene i løpet av 
vinteren 2007/2008. – Det gir oss en unik 
mulighet til kommunikasjon, sier de begge. 
– Vi har et viktig budskap som vi gjerne 
vil kommunisere, men minst like viktig er 
anledningen til å lytte til og lære av de ledere 
og medarbeidere vi møter.

– Jeg er spesielt godt fornøyd med utvik-
lingen av brukermedvirkningen i det nye 
Helse Sør-Øst, sier Bente Mikkelsen. –  
Vi har fått et utfordrende og godt brukerut-
valg og ønsker å utvikle brukermedvirknin-
gen ytterligere. Forutsetningene er til stede 
for å gjøre Helse Sør-Øst til et nasjonalt 
utstillingsvindu for brukermedvirkning. Ved 
å lytte til brukerne, kan vi videreutvikle og 
sikre gode helsetilbud for pasientene, sier 
hun.

Forsvarlig omstillingstempo
Mange medarbeidere og ansattorganisa-
sjoner er bekymret for at omstillings- 
prosessen går for fort. – Vi planlegger nå en 
omstilling som på mange måter er forberedt 
over flere år, påpeker Bente Mikkelsen. – 
Endrings arbeidet handler i stor grad om å 

gjennomføre nasjonale og regionale  
strategier som er grundig drøftet og 
behandlet, blant annet Nasjonal helseplan, 
Opptrappingsplanen for psykisk helse, 
Nasjonal kvalitetsstrategi, Resept 2006 og 
Helse Øst 2025.

– Enkelte hadde kanskje ønsket at vi kom 
raskere til målet. Jeg er også utålmodig, men 
mener det er viktig å skynde seg passe fort. 
Mange skal involveres og gis mulighet til 
reel medvirkning inn i endringsprosessene. 
Det er vesentlig at vi får mange og gode 
innspill slik at styret kan fatte de beste 
beslutningene. En av de viktigste metodene 
for å gjennomføre endringer er arbeidet 
med å bedre pasientforløpene og etablere 
behandlingslinjer. Dette er vi allerede godt i 
gang med, sier Mikkelsen.

Mer forpliktende samarbeid med 
kommunehelsetjenesten
– Styret har lagt spesiell vekt på at vi skal 
utvikle et forpliktende samarbeid mellom 
sykehus og kommuner med utgangspunkt 
i pasientenes behov, sier Hanne Harlem. – 
Målet er at pasientene ikke skal merke at 
ansvaret ligger på forskjellige steder.  
Vi må få til en felles visjon og et helt annet 
og forpliktende samarbeid mellom  
kommunehelsetjenesten og spesialist-
helsetjenesten. Kommunehelsetjenesten 
er viktigst både fordi de er størst, gir mest 

helsetjeneste og er nærmest pasientene.  
– Vi sier av og til at pasientene er midler-
tidig utskrevet til spesialisthelsetjenesten og 
skal hjem til et liv de skal kunne mestre med 
god kvalitet. Målet må være å få riktig  
arbeidsfordeling som setter pasientens 
behov i fokus gjennom hele forløpet 
uavhengig av hvor pasienten er, legger 
Bente Mikkelsen til.

Befolkningen har høy tillit
En undersøkelse som Synnovate AS har 
foretatt på vegne av Helse Sør-Øst RHF 
viser at 73 prosent har meget eller ganske 
stor tiltro til at de får den behandlingen 
de trenger dersom de skulle bli syke eller 
utsatt for skade, mens bare 2 prosent opp-
gir at de har ingen tiltro til dette. 6 av 10 
har et meget eller ganske godt inntrykk 
av helsevesenet. – Det er svært gledelig å 
se at befolkningen i Helse Sør-Øst har så 
høy tillit til sine helsetjenester. Dette er en 
tillitserklæring til det arbeidet som hver  
eneste dag blir gjort av dyktige med-
arbeidere i det offentlige helsevesenet,  
sier Bente Mikkelsen.
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Hovedstadsprosessen
- Vi er i gang med en av de mest omfattende og viktigste omstillingsprosessene som noensinne er blitt 
gjennomført i Norge. Målet med hovedstadsprosessen er å gjennomføre nasjonale mål om bedre kvalitet 
og bedre utnyttelse av ressursene i spesialisthelsetjenesten, sier viseadministrerende direktør Mari 
Trommald, som leder arbeidet med denne delen av Helse Sør-Østs program for omstilling og utvikling.

Prinsipper for videre organisasjon
Styret fastsatte i april prinsipper for organi-
seringen av tjenestene innenfor sykehus-
områdene, prinsipper for organisering av 
lokalbaserte tjenester, for samhandling med 
kommunene, for akuttfunksjoner og for 
spesialiserte og regionale funksjoner.  
Kortversjonen av disse prinsippene er:
•  Pasientens behov skal styre være førende 

for struktur av og innhold i tjenestene. 
•  Ressurser må frigjøres og omfordeles for 

å møte nye behov 
•  Klar rollefordeling/differensiering  

mellom sykehus 
•  Behandling skal skje på laveste effektive 

omsorgsnivå 
•  Lokalsykehus skal ha tilbud til flertallet av 

pasientene 
•  Lokalsykehus skal ha breddekompetanse 
•  Omstillinger skal sikre desentrale tjenester 

av god kvalitet 
•  Akuttfunksjoner for kirurgi/ortopedi og 

spesialiserte tjenester samles normalt ett 
sted 

•  Spesialiserte funksjoner lokaliseres ut fra 
optimalt pasientvolum og faglige  
avhengigheter 

•  Hver enkelt regional funksjon skal ligge 
kun ett sted i regionen - faglige  
avhengigheter skal ivaretas 

•  Overkapasitet skal tas ned, både i form av 
arealer og bemanning 

•  Somatikk, rus og psykisk helsevern 
samordnes 

•  I psykisk helsevern skal ressurser 
fordeles likt mellom sykehus og distrikts-
psykiatriske sentre

Helseforetakenes utredninger og 
forslag
– Helseforetakene i de foreslåtte sykehus-
områdene har i tiden frem til juni 2008 
utarbeidet forslag til en strategi for  
omstilling på kort og lang sikt basert på 
disse prinsippene, forteller Mari Trommald. 
– Arbeidet er gjennomført i samarbeid med 
brukere, tillitsvalgte, verneombud og kom-
muner. Flere hundre fagfolk, brukere og 
tillitsvalgte har deltatt i arbeidet.

Innspillene fra helseforetakene beskriver 
dagens situasjon, tiltak for å nå målene,  
effekter av tiltakene på kort og lang sikt 

og konsekvenser og risiko for blant annet 
pasientbehandling og arbeidsmiljø.

Trommald understreker at det er et viktig 
mål i denne prosessen å sikre befolkningen 
et godt lokalsykehustilbud. Størsteparten av 
spesialisthelsetjenesten skal fortsatt drives 
nært pasientene. 

Bred høring – beslutning i 
november
Basert på innspillene fra helseforetakene, 
legger Helse Sør-Østs administrasjon i juni 
frem for styret et høringsnotat – basert 
på samlet sluttrapport fra “Omstillings-
programmet Innsatsområde – Hovedstads-
prosessen”. Dette skal sendes på en bred 
høring i perioden fra juli og til oktober. 
Styret vil ta endelig stilling til strategien og 
løsningsforslagene i sitt møte i november 
2008.

Gjennomføring vil kunne strekke seg 
over flere år. Perspektivet Helse Sør-Øst 
og sykehusene arbeider ut fra er hvordan 
sykehusene i regionen skal være organisert 
i 2020.

Sykehusområde Omfatter følgende helseforetak
Innlandet Sykehuset Innlandet HF
Østfold Sykehuset Østfold HF
Øst Akershus universitetssykehus HF
Sentrum Aker universitetssykehus HF, Ullevål universitetssykehus HF, Rikshospitalet HF, Diakonhjemmets sykehus, 

Lovisenberg Diakonale sykehus
Vest Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF, Blefjell sykehus HF, Ringerike sykehus HF
Telemark/Vestfold Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF, Psykiatrien i Vestfold HF
Sørlandet Sørlandet sykehus HF

Prosessen skal føre til avklaring, beslutning 
og gjennomføring av blant annet:
•  Fremtidig struktur og kapasitet i hoved-

stadsområdet
•  Funksjonsfordeling, organisering og sam-

ling av spesialiserte behandlingsfunksjoner
•  Utvikling av lokalbaserte tjenester, sam-

handling med kommunehelsetjenesten, 
rus og psykisk helse

•  Universitetssykehusstruktur- og funk-
sjoner i hovedstadsområdet

Syv sykehusområder
I april 2008 gikk styret inn for å etablere 
syv større sykehusområder i Helse Sør-Øst. 
-Denne organiseringen skal bidra til hel-
hetlige pasientforløp med rett behandling 
på rett sted, differensiering av tjenestene i 
lokalbaserte og mer spesialiserte tjenester – 
og at de fleste spesialisthelsetjenester tilbys 
desentralisert i regionen, forteller Mari 
Trommald.

Opprinnelig var det Stor-Oslo-området 
som skulle omfattes av ”hovedstadsproses-
sen”. – Men vi så raskt at utredningene og 
beslutningene som skulle gjennomføres, 
ville ha betydelig påvirkning på organiser-
ing og drift av spesialisthelsetjenesten i hele 
regionen, forteller Trommald. – I samråd 
med helseforetakene som driver sin virk-
somhet utenfor hovedstadsområdet, valgte 
vi å trekke disse med i dette arbeidet.

Organiseringen av spesialisert rehabilitering i Helse Sør-Øst er et spesielt prosjekt i omstillings- og utviklingsprogrammet.
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Forskning
– Sammenslåingen vil gi langt bedre muligheter for samordning av fag- og forskningsmiljøer, skrev Regjeringen 
i St.prp. nr. 44 (2006-2007), da begrunnelsen for å slå sammen Helse Sør RHF og Helse Øst RHF til Helse Sør-Øst 
RHF ble lagt frem. 
 
– Det nye Helse Sør-Øst RHF legger spesiell vekt på å styrke forskningsinnsatsen i hele foretaksgruppen 
gjennom realisering av synergieffekter og styrket koordinering, forteller forskningsdirektør Erlend B. Smeland.
Han leder arbeidet med innsatsområdet ”Forskning”, som er et av fem hovedsatsingsområder i utviklings- og 
omstillingsprogrammet. 

Lovpålagt oppgave
Forskning er en av helseforetakenes fire 
lovpålagte hovedoppgaver. Dette er fastsatt 
i spesialisthelsetjenesteloven. Alle helsefore-
takene i Helse Sør-Øst utfører forskning, 
men omfanget varierer betydelig. Univer-
sitetssykehusene har et særskilt ansvar for 
forskning. De skal ligge i front forsknings-
messig og understøtte andre helseforetak 
i regionen i klinisk forskning, metode- og 
kompetanseutvikling og forskerutdanning. 

De to tidligere regionene hadde hvert sitt 
forskningsutvalg og egne strategier for 
forskningsinnsatsen i regionen. – Vi valgte 
å slå de to forskningsutvalgene sammen til 
ett allerede fra etableringen av Helse Sør-
Øst i juni 2007, forteller Smeland. – Etter 
min mening var det en klok beslutning, 
vi fikk et bredt sammensatt utvalg som 
omgående tok fatt i de mange oppgavene 
på forskningsområdet.  Forskningsutvalget 
har en rådgivende funksjon overfor styret 
og administrasjonen i spørsmål vedrørende 
forskning. 

Ny forskningsstrategi
Utviklingen av en ny forskningsstrategi for 
Helse Sør-Øst har vært en sentral oppgave 
i 2007 og 2008. Prosessen har skjedd i nær 
dialog med helseforetakene, med Univer-
sitetet i Oslo og Samarbeidsorganet for 
Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo. 
Cirka 60 personer deltok i utformingen av 
det første utkastet til forskningsstrategi. 
Mer enn 30 høringsuttalelser kom inn da 
det første utkastet til forskningsstrategi ble 
sendt ut. To store fagkonferanser med til 
sammen cirka 500 deltagere hadde  
forskningsstrategien som tema.  

Forskningsstrategien behandler blant annet:
•  Overordnet mål for forskning
•  Definisjoner og avgrensning av 

arbeidet
•  Prioriteringer av ulike typer forskning 

og miljøer
•  Evaluering av forskningsaktiviteten i 

helseforetakene
•  Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst
• Infrastruktur for forskning
•  Organisering av forskningsaktiviteten i 

Helse Sør-Øst
•  Relasjoner til universitet og høyskoler

Strategien har spesielt fokus på forskning, 
men omhandler i tillegg innovasjon og
kommersialisering. Den omtaler også kort 
utviklingsarbeid fordi det er en pågående 
nasjonal prosess rundt avgrensing og 
definisjon av utviklingsarbeid i helse-
sektoren.

Universitetssykehus-struktur og 
-funksjoner utredet
En egen utredningsgruppe arbeidet våren 
2008 med universitetssykehus-struktur og 
-funksjoner i hovedstadsområdet. Professor 
Sten Lindahl, forsknings- og utdanningssjef  
ved Karolinska Institutet, ledet gruppen, 
som ble oppnevnt av Samarbeidsorganet 
for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i 
Oslo. Målet med arbeidet har vært å  
optimalisere universitetsfunksjonene  
forskning og undervisning i helseforetakene 
i Helse Sør-Øst RHF. 

Gruppen besto av medlemmer oppnevnt 
av Universitetet i Oslo, Helse Sør-Øst 
RHF, tillitsvalgte, studenter og brukere. 
Arbeidet har skjedd i nær kontakt med de 

fire universitetssykehusene i Helse Sør-Øst: 
Aker universitetssykehus HF, Akershus 
universitetssykehus HF, Rikshospitalet HF 
og Ullevål universitetssykehus HF

- Vårt oppdrag var å gjennomføre en bred, 
involverende prosess før styret skulle få 
forskningsstrategien til beslutning i mai 
2008, sier Smeland. – Det oppdraget synes 
jeg organisasjonen har løst på en god måte. 
Prosessen frem til ny forskningsstrategi for 
Helse Sør-Øst er dokumentert på  
www.helse-sorost.no    

Ressursbruk og forsknings- 
resultater
Parallelt med strategiarbeidet har det vært 
arbeidet med kartlegging av ressursbruk til 
forskning i Helse Sør-Øst. Samlet ressurs-
bruk til forskning i hele foretaksgruppen 
ligger i størrelsesorden en milliard kroner.

Den nasjonale målingen av forskningsresul-
tater innen spesialisthelsetjenesten viser at
forskningsmiljøet i Helse Sør-Øst står for 
cirka 62 prosent av de forskningsartikler 
som publiseres av spesialisthelsetjenesten.

Tildeling av forskningsmidler
Utlysning og tildeling av forskningsmidler 
for 2008 ble gjennomført som en felles 
prosess for de tidligere Helse Sør og Helse 
Øst-områdene. Nye elektroniske hjelpe-
midler for elektronisk søknadsbehandling 
ble tatt i bruk. Disse hjelpemidlene er  
utviklet videre, for at prosessen med 
søknader på forskningsmidler for 2009  
skal bli enda mer strømlinjeformet.
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Fellestjenester innen  
administrative støttefunksjoner
Standardisering av administrative støttefunksjoner i foretaksgruppen er en sentral del av Program for omstilling 
og utvikling i Helse Sør-Øst. Innsatsområdet omfatter IKT, lønn og personal, innkjøp og logistikk og eiendom.  
– Styret har besluttet at det skal standardiseres både når det gjelder teknologi, organisasjon og prosess – og at 
det skal etableres en felles tjenesteleverandør for hele Helse Sør-Øst, forteller konserndirektør Steinar 
Marthinsen. Han leder arbeidet innen IKT, lønn, personal og innkjøp. – Målet er å frigjøre ressurser til pasient-
behandling og øke kvaliteten på de administrative funksjoner.  

IKT
Helsevesenet er i ferd med å gjennomføre 
et ”kvantesprang” med overgang til drift 
av kjernefunksjonene basert på digitalt 
informasjonsgrunnlag. Dette stiller nye og 
strenge krav til leveranse av IKT- tjenester.

Marthinsen forteller at Helse Sør-Øst i dag 
til sammen drifter 2 800 forskjellige data-
programmer, 3 600 servere og at det pågår 
mer enn 200 små og store IKT-prosjekter. 
– Det er ikke ressursmessig forsvarlig å 
ruste opp IKT-avdelinger i alle helsefore-
takene. Helse Sør-Øst har derfor besluttet 
at Sykehuspartner skal utvikles til å bli en 
felles leverandør av IKT- tjenester for hele 
regionen. Sykehuspartner ble etablert som 
en egen enhet i Helse Sør-Øst i 2003. 

– Ved etablering og videre utvikling av felles 
tjenesteleverandør for IKT vil vi ta hensyn 
til eksisterende kompetanse og foretatte 
investeringer, påpeker Marthinsen. – Vi skal 
utvikle en implementeringsplan på  
kort og lang sikt som sikrer kontroll på  
IKT-porteføljen. 

Administrative tjenester innen lønn 
og personal
Helse Sør-Øst har besluttet å etablere felles 
løsninger for administrative HR-tjenester. 
I første omgang gjelder dette lønn og 
personaladministrasjon, ressursstyring og 
arbeidsplanlegging samt rekruttering og 
ansettelse.

– Et viktig mål med slike fellesløsninger er 
å bedre tilgangen på styringsinformasjon 
både for det enkelte helseforetak og samlet 
for hele regionen. Dessuten skal vi realisere 
økonomiske gevinster ved reduserte 
transaksjons-kostnader og investeringer, 

samt indirekte gevinster ved å understøtte 
god og effektiv planlegging av ressursene i 
helseforetakene, sier HR direktør Marit  
Kobro som leder arbeidet med anskaffelsen 
av felles system. Ny løsning skal være 
anskaffet i løpet av høsten og implemen-
teringen starter fra 2009. Det vil være 
særlig fokus på å kjøre gode organisasjons-
utviklingsprosjekter på helseforetakene for å 
få full nytte av de nye fellesløsningene.  

Innkjøp og logistikk
Helse Sør og Helse Øst har gjennomført en 
omfattende effektivisering av innkjøp og  
logistikk, som har gitt en gevinst på cirka 
700 millioner kroner. – I tillegg har vi  
identifisert et ytterligere potensial på i  
størrelsesorden 400 millioner kroner knyttet 
til konsolidering og standardisering av inn-
kjøpsavtaler, forteller Steinar Marthinsen.  

– For å realisere dette potensialet, må 
helseforetakene gjennomføre en rekke tiltak 
knyttet til kompetanseheving, bedre system-
støtte og mer effektiv oppgavefordeling. 
Det vil gi oss bedre styring med de løpende 
innkjøpene og bedre kontroll med hva som 
faktisk kjøpes inn til driftsorganisasjonen.

Foretaksgruppen har etablert en felles 
ekstern forsyningsløsning som innbefatter 
lager og transportvirksomhet driftet av  
tredjepart. Helseforetakene i tidligere Helse 
Øst er tilsluttet denne løsningen, etter 
hvert skal de øvrige helseforetakene også 
tilknyttes.

For at hele helseforetaksgruppen skal oppnå 
optimale innkjøp, må samtlige helseforetak 
slutte seg til felles forsyningsstruktur som 
blant annet omfatter elektroniske bestill-
inger internt i helseforetaket, eHandel i 

kommunikasjon med leverandørmarkedet 
og felles forsyningsløsninger.

eiendom
Helse Sør-Øst er med sine 2,6 millioner 
kvadratmeter bygningsareal en stor eien-
domsbesitter. – Eiendomsmassen legger 
føringer for hvor og hvordan vi kan levere 
helsetjenester, samtidig som eiendommene 
har betydelig innvirkning på vår økonomi 
og på vårt finansielle handlingsrom, påpeker 
viseadministrerende direktør Atle Brynestad, 
som er ansvarlig for eiendomsdelen av  
program for omstilling og utvikling. 

– Vi har gjennomført en tilstandsvurdering 
av bygningsmassen i Helse Sør-Øst.  
Rapporten stadfester at en stor del av  
bygningsmassen trenger større grad av  
vedlikehold for å kunne tilfredsstille  
minimumskrav for normal bruk. 

I oktober 2007 vedtok styret kriterier for 
prioritering av investeringer i regionen. 
Dette kriteriesettet vil være et viktig verktøy 
når styret skal behandle søknader om  
gjennomføring av investeringer eller  
prioritere mellom investeringsprosjekter 
innen regionen. 

Helse Sør-Øst har som mål å gjennomføre 
en prosess som skal redusere det samlede 
bygningsareal med minimum 10 prosent. 
Samtidig skal driften av den resterende 
eiendomsmassen også effektiviseres med 10 
prosent. Helse Sør-Øst vurderer alternative  
forvaltnings- og driftsmodeller innen eien-
domsområdet for å realisere avhendingspo-
tensialet, redusere behovet for nybygging, 
tilrettelegge for optimal utnyttelse av alle 
arealer og øke standarden på bygningsmas-
sen.
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Kunnskapshåndtering  
og beste praksis
”Helse Sør-Øst ønsker å bruke god kunnskapshåndtering og beste praksis for å gi gode og likeverdige helsetjenester, 
som er fremtidsrettede og kunnskapsbaserte, og preget av åpenhet og involvering, respekt og forutsigbarhet.”

 – Dette er visjonen som har fått oss til å velge ”kunnskapshåndtering og beste praksis” som et av fem hoved-
satsingsområder i omstillings- og utviklingsprogrammet, forteller viseadministrerende direktør Mari Trommald.  
Hun leder denne delen av programarbeidet. – Vi skal legge til rette for at våre medarbeidere kan tufte behandling  
og omsorg for pasientene på beste kunnskap, sammen med klinikernes erfaringer og pasientenes preferanser. 
Forskningsbasert kunnskap skal benyttes i alle deler av Helse Sør-Østs virksomhet der det er relevant.

Informasjonseksplosjonen
Kunnskapstilfanget for helsearbeiderne 
er enormt. Det fins i dag over 20 000 
helsefaglige tidsskrifter. Databasen Medline 
inneholder alene 12 millioner studier, og nye 
460 000 kommer til årlig. Samtidig vet vi at 
kanskje bare så mye som 25 prosent av alle 
nye studier har en holdbar konklusjon.

– Ingen enkeltperson kan lenger holde rede 
på all relevant kunnskap i eget fagfelt, sier 
Trommald. – Heller ikke på systemnivå er 
behovet tatt hånd om. I dag er det vanskelig 
for organisasjoner, institusjoner, fagmiljøer 
og andre praksisfellesskap i helsetjenesten 
å fange opp viktig ny kunnskap som bør 
påvirke arbeidet. Vi mangler gode ordninger 
for å overvåke kunnskapsutviklingen.  
Lokalt mangler vi strukturer, prosesser,  
kompetanse og kapasitet til å fange opp  
nyttig kunnskap.

Behov for systematisk, faglig  
vurdering
Det blir stadig viktigere at tiltakene som  
innføres i helsevesenet får en systematisk 
faglig vurdering, som ved gode systematiske 
oversikter og kost-nytte-analyser. Hvordan 
virker tiltaket eller metoden? Hvem virker 
den for? Er mulige bivirkninger undersøkt?  
Hvilke konsekvenser vil bruk av metoden ha? 
Og hvilke kostnader og organisatoriske tiltak 
vil den kreve?

– Fortsatt er det en ”privatsak” om helse-
personellet greier å følge med i informa-
sjonstilfanget og i hvilken grad slik infor-
masjon preger beslutninger i praksis, mener 
Trommald. – Nødvendig kobling mellom 

kunnskapstilfanget, den elektroniske pasient-
journalen, kvalitetssikringssystemet,  
samlingen av rutiner og prosedyrer og  
pasientinformasjonen mangler. 

Gapet er godt dokumentert
Gapet mellom kunnskap og praksis er 
godt dokumentert: Bare 30-45 prosent av 
behandlingene er kunnskapsbasert og 20-25 
prosent av all behandling er unødvendig eller 
kan være skadelig. Vi vet også at tilgjenge-
liggjøring av kunnskap ikke alene endrer 
helsearbeideres praksis.

Foretakenes praksis er ikke i tilstrekkelig 
grad formulert i felles, kliniske prosedyrer 
og rutiner. Et foretak kan ha flere tusen 
prosedyrer, uten at kvaliteten på prosessen 
som ligger til grunn for prosedyrene er sikret. 
Og uten at prosedyrene er vurdert i forhold 
til felles kunnskapsgrunnlag eller standard-
isert hvor det er naturlig. Praksis varierer 
helt ned til at den enkelte lege har sin egen 
prosedyre. Hvilken behandling pasientene 
får, vil ofte avhenge av hvilken behandler de 
tilfeldigvis møter.

Fagmiljøene har ikke i tilstrekkelig grad forp-
liktet seg på og gjort allment tilgjengelig felles 
prosedyrer for alle som arbeider i det aktuelle 
miljøet. Gode verktøy som sørger for gyldige 
og tilpassede prosedyrer, blant annet innen 
sykepleierfaget, er ikke enkelt tilgjengelig.

Beste praksis
– Beste praksis er en ledelsesfilosofi, forteller 
Trommald. – Med riktige prosesser,  
monitorering og undersøkelse når vi ønsket 
resultat med færre problemer og uforutsette

hendelser. Beste praksis er relevant for blant 
annet økonomistyring, sykehusledelse,
risikohåndtering, kvalitetskontroll og 
kunnskapsbasert medisin.

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning er ikke tilstrekkelig  
innarbeidet som arbeidsform i helsetjenesten. 
Reell brukermedvirkning og medbestemmelse 
i valg av behandling og behandlingsmål krever 
en kompetent og informert bruker. Pasient og 
pårørende trenger tilgang til informerte helse-
arbeidere og til egen tilpasset informasjon.

Omfattende tiltak
– Helse Sør-Øst ønsker å utvikle en frem-
tidsrettet helhetlig strategi for arbeidet med 
kunnskapshåndtering, avslutter Mari  
Trommald. – Fagmiljøene skal være med 
i prosessene. Internasjonale, nasjonale og 
regionale ressurser skal innhentes. Strategien 
vil blant annet omfatte tiltak vedrørende:

• Ledelse og styringsdokumenter
•  Faglige arenaer som faggrupper, 

kvalitetsnettverk og høyskolesamarbeide
•  Eksisterende kunnskapsverktøy som 

kliniske prosedyrer, behandlingslinjer og 
elektronisk pasientjournal.

•  Eksisterende kunnskapstjenester som 
bibliotektjeneste, internundervisning, 
foretakenes nettsider og internaviser.

•  IKT, inkludert tilgang til internett og 
nødvendige kunnskapskilder

Arbeidet vil bli gjennomført i samarbeid 
med Nasjonalt Kunnskapssenter for 
Helsetjenesten. 
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Moblisering av  
medarbeidere og ledere
– Innsatsområdet “mobilisering av medarbeidere og ledere” har som hovedmål å legge til rette for gode 
omstillingsprosesser i helsesektoren, sier HR-direktør Marit Kobro. – Vi ønsker at Helse Sør Øst skal være den 
foretrukne arbeidsgiver for medarbeidere og ledere innen spesialisthelsetjenesten. Foretaksgruppen skal ta i bruk 
arbeidsformer i omstilling og daglig drift som engasjerer den enkelte medarbeider, gir reell medbestemmelse over 
egen arbeidsplass og verdsetter medarbeideres ressurser og kompetanse.

Program for omstilling og utvikling i 
Helse Sør-Øst vil påvirke medarbeiderne 
i forskjellig grad. Involvering av ansatte 
på alle nivå vil være vesentlig for å lykkes 
i arbeidet. Innsatsområdet ”mobiliser-
ing av medarbeidere og ledere” ønsker å 
videreformidle innspill og kunnskap om 
gode metoder for involvering i endrings-
prosjekter, slik at prosessene legges opp på 
en inkluderende og involverende måte. 

Tolv prinsipper for involvering i 
omstillingsprosesser
– For mange er det kanskje et paradoks at 
vi velger å legge så mye arbeid i å diskutere 
noe som allerede foreligger i ulike lov- og 
avtaleverk for arbeidsgivere og arbeidstak-
ere. Erfaringer viser imidlertid at vi kan 
forbedre oss. Nå vil vi ikke bare tro at det 
skjer, men faktisk få involvering og med-
virkning til å skje. Derfor mobiliserer vi til 
økt oppmerksomhet og engasjement rundt 
omstillingsprosesser, sier Marit Kobro. 

Gjennom arbeidet med innsatsområdet 
mobilisering av medarbeidere og ledere har 
medarbeidere og tillitsvalgte arbeidet frem 
12 prinsipper for involvering i omstillings-
prosesser. Disse prinsippene presenteres 
for styret i Helse Sør-Øst i juni. Prinsip-
pene er delt inn i fire delområder: Med-
bestemmelse, medvirkning, informasjon og 
endringsmetodikk.  

– Vi kan utrede og vi kan vedta, men det 
er medarbeiderne som arbeider i avdelin-
gene og på postene som må forstå hvorfor 
beslutningene er fattet og hvilke betydning 
de vil få for vår felles organisasjon. Ledere 
på alle nivå må ta ansvar for å involvere 
og engasjere. Hvordan vi gjør det? Dette 

handler om å utvikle en kultur og skape en 
læringsprosess, sier Kobro. 

Metoder for å få til gode  
omstillingsprosesser
– Vi skal gi medarbeidere og ledere noen 
metoder for å få til gode omstillingspros-
esser. Erfaringene er ofte at involveringen 
og medbestemmelsen kommer for sent i 
gang. Medarbeidere og ledere skal tilføres 
viktig kunnskap om hvordan involvering 
kan settes i system og bli en del av plan-
leggingen allerede fra starten, sier Kobro. 

– Med bakgrunn i det store omstillings-
prosjektet som Helse Sør-Øst har startet, 
mener vi det er viktig å ikke bare komme 
med pålegg om å nå mål, men også å gi 
gode verktøy for gjennomføring av pros-
essene. Både medarbeidere, tillitsvalgte og 
ledelse er entusiastiske i forhold til prinsip-
pene og arbeidet som er lagt ned så langt. 
Dette kan bli noe virkelig nytt og nyttig i 
helsesektoren, sier Kobro. 

Norges ledende kunnskapsbedrift
Helse Sør-Øst er Norges ledende 
kunnskapsbedrift.. – På et overordnet nivå 
ønsker Helse Sør-Øst å være en pådriver 
og foregangsvirksomhet med tanke på å 
videreutvikle en skandinavisk samarbeids-
modell der medarbeidere og ledere står 
sammen om å skape en bærekraftig  
organisasjon, sier Marit Kobro.

Dette innsatsområdet vil særlig fokusere 
på ansatte som virksomhetens viktigste 
kunnskapsressurs og ledelse som virkemid-
del i endringsprosesser. Det vil være et 
mål å utvikle den enkeltes og den samlede 
kompetanse for å skape et inkluderende og 

helsefremmende arbeidsmiljø, for derigjen-
nom å sette ansatte i stand til å yte gode 
helsetjenester. En vil videre intensivere 
arbeidet med å utvikle god ledelse på alle 
nivåer i organisasjonen.

Fem sentrale prosjekter
Arbeidet innen innsatsområdet er organi-
sert i fem sentrale prosjekter
•  Medvirkning i omstilling og 

organisasjons utvikling (OU)
• Medvirkning / involvering i drift
• Plattform for lederutvikling
• Lederutviklingspilot
• Opplæringsprogram for medarbeidere

Innsatsområdet har blant annet som mål å 
bidra med:
•  En veileder for medvirkningsbasert om-

stilling og organisasjonsutvikling
•  En veileder for mobilisering av medar-

beidere i den daglige drift
•  Etablering av plattform for lederutvikling 

som setter ledere i stand til å mobilisere 
medarbeidere.

•  Etablering av et kunnskapsgrunnlag og 
opplæringsprogram for skolering av  
medarbeidere i medvirkningsbaserte 
metoder for omstilling og organisasjons-
utvikling.
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etablering av Helse Sør-Øst RHF
Regjeringen besluttet i februar 2007 å slå 
sammen Helse Sør RHF og Helse Øst 
RHF til Helse Sør-Øst RHF. De to 
tidligere regionale helseforetakenes 
virksomhet ble per 1. juni 2007 overtatt 
av det nye Helse Sør-Øst RHF. 

Helse Sør RHF og Helse Øst RHF ble 
oppløst i løpet av juni 2007. Denne 
årsberetningen og årsregnskapet for 
2007 dekker virksomheten som ble 
drevet av de to tidligere regionale helse-
foretakene frem til 31. mai 2007, 
sammen med virksomheten i det nye 
Helse Sør-Øst RHF. Se for øvrig omtale 
i prinsippnoten til årsregnskapet.

Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst er landets største 
regionale helseforetak og omfatter 
Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, 
Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, 
Aust- og Vest-Agder med 2,6 millioner 
innbyggere. Dette utgjør drøyt 56 
prosent av landets befolkning. 
Foretaksgruppen har cirka 69 000 
medarbeidere og et årlig budsjett på om 
lag 50 milliarder kroner.

Helse Sør-Øst RHF har i henhold til 
spesialisthelsetjenesteloven et ”sørge 
for”-ansvar i regionen. Det regionale 
helseforetaket er både eier av helse-
foretakene og bestiller av tjenester. 

Spesialisthelsetjenestens lovpålagte 
oppgaver er pasientbehandling, 
utdanning, forskning og opplæring av 
pasienter og pårørende. Dette innebærer 
også ansvar for behandling av rus- 
avhengige, pasienttransport, habilitering 
og rehabilitering. Virksomheten omfatter 
somatiske sykehus, institusjoner innen 

psykisk helsevern og rusbehandling, 
ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste, 
sykehusapotek og laboratorier.

Helse Sør- Øst RHF eier per 1. januar 
2008 16 helseforetak. Det regionale 
helseforetaket har langsiktige avtaler 
med fem private ideelle, ikke-kommer-
sielle sykehus. Helse Sør-Øst RHF har 
avtale med cirka 1 070 avtalespesialister 
samt en stor avtaleportefølje innen rus, 
psykiatri, kirurgi, lab/røntgen, opp-
trening, habilitering og rehabilitering. 

Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor 
i Hamar og administrasjonssted i Skien.

Formålet med Helse Sør-Øst sin  
virksomhet er å yte gode og likeverdige 
spesialisthelsetjenester til alle som 
trenger det når de trenger det, uavhengig 
av alder, kjønn, bosted, økonomi og 
etnisk bakgrunn – samt å legge til rette 
for forskning og undervisning.

Samordning og bedre bruk av 
ressurser
Da Helse Sør og Helse Øst ble slått 
sammen fikk det nye regionale helsefore-
taket et tilleggsoppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet ved statsråd 
Sylvia Brustad. I protokollen fra 
foretaksmøtet, heter det blant annet:
”Hovedintensjonene (med sammen-
slåingen) er:
•    Behov og potensial for bedre 

samordning og ressursutnyttelse i 
hovedstadsområdet spesielt og i den 
nye regionen generelt

•  Samordning av fag- og forsknings-
miljøer

•  Bedre utnyttelse og koordinering av 
personell, sykehusarealer, kostbart 
medisinsk utstyr, IKT, støttefunk-
sjoner, framtidige investeringer mv...”

Fem innsatsområder 
For å kunne nå de prioriterte målene 
som eier og styre har satt for virksom-
heten, har Helse Sør-Øst RHF etablert 
et eget ”Program for utvikling og 
omstilling”. Programmet er delt i fem 
innsatsområder: 
•     Sykehusstruktur, funksjons- og opp- 

gavefordeling med særlig vekt på  
spesialisthelsetjenestene i hovedstads-
området (Hovedstadsprosessen)

• Forskning
•  Fellestjenester innen administrative 

støttefunksjoner
• Kunnskapshåndtering og beste praksis
•  Mobilisering av medarbeidere og ledere

Hovedstadsprosessen
Målet med hovedstadsprosessen er å 
gjennomføre nasjonale mål om bedre 
kvalitet og bedre utnyttelse av 
ressursene. Prosessen skal føre til 
avklaring, beslutning og gjennomføring 
av blant annet: 
•  Fremtidig struktur og kapasitet i 

hovedstadsområdet
•  Funksjonsfordeling, organisering og 

samling av spesialiserte behandlings-
funksjoner

•  Utvikling av lokalbaserte tjenester, 
samhandling med kommunehelse-
tjenesten, rus og psykisk helse

•  Universitetssykehusstruktur- og 
funksjoner i hovedstadsområdet

I april 2008 gikk styret inn for å etablere 
syv større sykehusområder i Helse 
Sør-Øst. Denne organiseringen skal 
bidra til helhetlige pasientforløp med rett 
behandling på rett sted, differensiering 
av tjenestene i lokalbaserte og mer  
spesialiserte tjenester – og at de fleste 
spesialisthelsetjenester tilbys  
desentralisert i regionen.

Årsberetning 2007
Året 2007 har vært krevende for Helse Sør-Øst. Sammenslåingen av virksomheten i tidligere Helse Sør 
RHF og Helse Øst RHF til Helse Sør-Øst RHF har vært gjennomført i tråd med eiers oppdrag. Styret mener 
at tilbudet til pasientene har vært forsvarlig og at ”sørge for”-ansvaret som er pålagt Helse Sør-Øst RHF i 
sum er oppfylt for 2007.  Det regnskapmessige resultatet for foretaksgruppen for 2007 viser at en ikke har 
klart å styre foretaksgruppens samlede virksomhet innenfor de økonomiske rammer som eier har stilt til 
disposisjon. Styret vil sikre at foretaksgruppens virksomhet tilpasses de økonomiske rammer.
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Styret fastsatte samtidig prinsipper for 
organiseringen av tjenestene innenfor 
sykehusområdene, prinsipper for 
organisering av lokalbaserte tjenester, 
for samhandling med kommunene, for 
akuttfunksjoner og for spesialiserte og 
regionale funksjoner. I tillegg fastsatte 
styret premisser som skal legges til 
grunn for utvikling av framtidig 
behandlingskapasitet. Prinsippene og 
premisser vil innebære etablering av 
breddekompetansebaserte lokal-
sykehusfunksjoner, at akuttfunksjoner 
og spesialiserte tjenester samles færre 
steder og kapasitetstilpasninger i  
tråd med behov.

I perioden frem mot juni 2008 skal det 
innenfor de foreslåtte sykehusområdene 
utarbeides forslag til en strategi for 
omstilling på kort og lang sikt basert på 
disse prinsippene. Arbeidet skal 
gjennomføres i samarbeid med brukere, 
tillitsvalgte, verneombud og kommuner.  
I juni skal det med utgangspunkt i 
løsningsforslagene legges frem for 
styret et forslag til helhetlig regional 
strategi for utvikling og omstilling av 
tjenestetilbudet i Helse Sør-Øst. 
Forslaget skal, etter at det er forelagt 
styret, sendes på en høring i perioden 
fra juli og ut september. Styret vil ta 
endelig stilling til strategien og løsnings-
forslagene i sitt møte i oktober 2008.

Forskning 
De to tidligere regionene hadde hvert 
sitt forskningsutvalg og egne strategier 
for forskningsinnsatsen i regionen. 
Arbeidet med å forene to ulike 
forskningskulturer har kommet godt i 
gang. Rett etter sammenslåingen ble det 
etablert et felles forskningsutvalg. 
Utlysning og tildeling av forsknings-
midler for 2008 ble gjennomført som 
en felles prosess for disse områdene i 
tidligere Helse Sør RHF og Helse Øst 
RHF. 

Styret ønsker å styrke forskningsinn-
satsen i Helse Sør-Øst gjennom  
realisering av synergieffekter og styrket 
koordinering. Sentralt i dette arbeidet er 
utviklingen av en ny forskningsstrategi 
for Helse Sør-Øst. Utkastet er nå på 
høring. Ny forskningsstrategi skal 
behandles i styret i mai.

Parallelt med strategiarbeidet styrkes 
kartleggingen av ressursbruk til 
forskning i Helse Sør-Øst. Samlet 
ressursbruk til forskning i hele foretaks-
gruppen er på i størrelsesorden en 
milliard kroner. Forskningsmiljøet i 
Helse Sør-Øst står for cirka 62 prosent 
av de forskningsartikler som publiseres 
av spesialisthelsetjenesten.

Fellestjenester innen  
administrative støttefunksjoner
Styret har besluttet at administrative 
støttefunksjoner i foretaksgruppen skal 
standardiseres både når det gjelder 
teknologi, organisasjon og prosess. 
Styret ønsker at det etableres interne 
fellestjenester for hele Helse Sør-Øst. 
Innsatsområdet er delt inn i fire under-
områder: Innkjøp og logistikk, admini-
strative tjenester innen lønn og 
personal, IKT og eiendom.

Helse Sør-Øst har identifisert et for- 
bedringspotensial på cirka 400 millioner 
kroner knyttet til konsolidering og 
standardisering rundt innkjøpsavtaler. 
Det er utarbeidet en handlingsplan for 
å kunne realisere dette potensialet. 
Styret har besluttet at alle helsefore-
takene i foretaksgruppen skal tilknyttes 
Helse Sør-Øst sin felles eksterne  
forsyningsløsning som innbefatter  
lager og transportvirksomhet driftet  
av tredjepart. 

Det skal innføres en felles løsning for 
administrative HR-tjenester som 
omfatter alle foretak i regionen. Dette 
vil skje gjennom en standardisering og 
harmonisering av tjenestene. 
Standardisering gjelder både prosesser, 
teknologi og organisering. Helse 
Sør-Øst har fellestjensteenheten 
Sykehuspartner som vil bli utviklet 
videre som fellestjenesteaktør.

Styret har besluttet at det skal utvikles 
en felles leverandør av IKT- tjenester 
organisert sammen med andre stabs- og 
støttefunksjoner i Sykehuspartner. 
Styringsmodellen for Sykehuspartner er 
styrket for å utvikle og sikre tjeneste-
leveransene. Eksisterende kompetanse 
og foretatte investeringer skal hensyntas 
ved utviklingen av slik felles tjeneste-
leverandør. Det er ikke realistisk å 
gjennomføre en full overgang til felles 
løsninger på alle områder på kort sikt.

Helse Sør-Øst har som mål å redusere 
samlet bygningsareal med minimum  
10 prosent. Samtidig skal driften av den 
resterende eiendomsmassen også effek-
tiviseres med 10 prosent. En tilstands-
vurdering av nær all bygningsmasse i 
Helse Sør-Øst stadfester at en stor del 
av bygningsmassen trenger større grad 
av vedlikehold for å kunne tilfredsstille 
minimumskrav for normal bruk. 

Kunnskapshåndtering og beste 
praksis
Styret vil at Helse Sør-Øst skal legge til 
rette for at foretakenes ansatte kan 
basere behandling og omsorg for 
pasientene på beste kunnskap, integrert 
med klinikernes erfaringer og pasien-
tenes preferanser. Forskningsbasert 
kunnskap skal benyttes i alle deler av 
foretaksgruppens virksomhet der det er 
relevant.

Helse Sør-Øst vil utvikle en fremtids-
rettet helhetlig strategi for å videre-
utvikle arbeidet med kunnskapshånd-
tering. Arbeidet vil bli gjennomført i 
samarbeid med Nasjonalt Kunnskaps-
senter for Helsetjenesten. Utarbeiding 
av helhetlig strategi skal gå frem til 
desember 2008. Implementeringen går 
fra 2009 til 2011. 

Mobilisering av medarbeidere og 
ledere
Styret ønsker at Helse Sør Øst skal 
være den foretrukne arbeidsgiver for 
medarbeidere og ledere innen  
spesialisthelsetjenesten. Foretaks-
gruppen skal ta i bruk arbeidsformer i 
omstilling og daglig drift som 
engasjerer den enkelte medarbeider, gir 
reell medbestemmelse over egen 
arbeidsplass og tar i bruk og verdsetter 
medarbeideres ressurser og 
kompetanse.

Pasientrettet virksomhet
Helse Sør-Øst sin hovedrapportering 
om pasientrettet virksomhet skjer i 
”Årlig melding” til Helse- og  
omsorgsdepartementet. ”Årlig  
melding for 2007” er tilgjengelig på  
www.helse-sorost.no .

Helse Sør-Øst har i 2007 prioritert 
innsats på områdene habilitering og 
rehabilitering, rus, psykisk helsevern og 
spesialisthelsetjenester for eldre, i tråd 
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med føringer i oppdragsdokumentene 
og foretaksmøtene. 

Det har vært aktivitetsøkning på alle 
tjenesteområder, med relativt størst 
vekst innenfor psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Økningen har vært særlig sterk for 
poliklinisk aktivitet.

Psykisk helse og rusbehandling
Opptrappingsplanen for psykisk helse 
er fulgt opp. Den relative ressursøk-
ningen har vært større innenfor psykisk 
helsevern enn somatikk. Ventetidene 
for foretaksgruppen samlet er litt 
redusert for barn og unge, ellers er de 
omtrent på samme nivå som i 2006. 
For barn og unge blir nyhenvisningene 
også raskere behandlet enn tidligere. 

Helse Sør-Øst RHF er likevel bekymret 
for at aktivitetsøkningen i psykisk 
helsevern ikke speiler økningen i 
ressursinnsats i ønsket grad. 
Helseforetakene rapporterer at dette 
kan forklares i endrede arbeidsformer. 
Mye av virksomheten registreres ikke 
eller bare delvis, fordi det ikke er 
utviklet nasjonale indikatorer og  
registreringer.

Tilsvarende vurderinger gjelder tverr-
faglig spesialisert rusbehandling. Helse 
Sør-Øst har et særlig stort innslag av 
private leverandører på dette området. 
Dette skaper en del utfordringer i 
prioriteringen av og samhandlingen 
med foretakenes egne aktiviteter, samt 
relasjonen til kommunenes viktige 
ansvar for egen rusomsorg. For å nå 
flere pasienter har en satset på flere og 
mer varierte tilbud. 

Habilitering og rehabilitering
Tjenesteområdene habilitering og 
rehabilitering har i 2007 fortsatt en 
utvikling mot mer målrettede tilbud, 
både med spissing av målgrupper og 
differensiering av tilbudene. Innenfor
rehabilitering har ordningen med 
”Raskere tilbake” gitt særlige tilbud for 
arbeidstakere som trenger hjelp til å 
fortsette i arbeidslivet. Den samlede 
rehabiliteringsinnsatsen er styrket i 
2007.

Både tidligere Helse Sør og Helse Øst 
ferdigstilte egne planer for spesialist-
helsetjenester for eldre i begynnelsen 

av 2007. Det gjenstår å sammenstille 
disse planene, slik at Helse Sør-Øst får 
en samlet forpliktende og tiltakso-
rientert handlingsplan. 

Kroniske pasienter
For andre grupper kroniske pasienter, 
blant annet kreftpasienter, vurderes 
tjenestetilbudet å være på nivå med 
tidligere. På RHF-nivå har gruppene 
vært høyt prioritert gjennom arbeidet 
med bedre pasientforløp/behandlings-
linjer, bedre samhandling og individuell 
plan. Helse Sør-Øst RHF har forutsatt 
at helseforetakene selv har fulgt opp 
gitte nasjonale strategier på spesifikke 
områder som diabetes, KOLS og 
smertebehandling gjennom oppdrags-
dokumenter og driftsavtaler til helse-
foretakene.

Aktivitetstall
Aktiviteten målt i antall DRG-poeng 
knyttet til ”sørge for”-ansvaret gikk 
opp fra 617 360 poeng i 2006 med 3,4 
prosent til 637 760 poeng i 2007.  
Antall polikliniske konsultasjoner innen 
somatikk økte fra 2 108 000 med 3,7 
prosent til 2 187 000.

Innenfor psykisk helsevern for voksne 
økte antall polikliniske konsultasjoner 
med 6,3 prosent, mens tilsvarende 
økning for barn og ungdom var 14,5 
prosent. Antall utskrivninger fra 
behandling innen psykisk helsevern lå 
på samme nivå som i 2006. Her 
oppnådde Helse Sør-Øst en ønsket 
prioritering av behandling av barn, 
hvor antall utskrivninger økte med 9,2 
prosent.  Antall opppholdsdager i 
dagbehandling gikk ned med 24,9 
prosent for voksne og 3,8 prosent for 
barn.

Innenfor tverrfaglig spesialisert  
rusbehandling økte antall polikliniske 
konsultasjoner med 14,2 prosent i 
forhold til 2006. 

Akuttmottakene
Statens helsetilsyn gjennomførte i 2007 
tilsyn med forsvarlighet og kvalitet i 
akuttmottakene i en rekke helseforetak 
i somatisk spesialisthelsetjeneste.  
Rapporten påpekte mangelfull styring 
og ledelse i mange av mottakene. 
Forbedring av forholdene ved akutt-
mottakene blir nå prioritert i Helse 
Sør-Øst. De fleste avvikene ved tilsynet 

er lukket. Helse Sør-Øst arbeider for å 
skape trygghet for at tilbudet som 
befolkningen får i de mest kritiske 
livssituasjoner er faglig forsvarlig.

Kvalitet og pasientsikkerhet
Norsk helsetjeneste holder høy kvalitet 
i et internasjonalt perspektiv. Men 
beregninger viser at også i Norge 
rammes en for stor andel av pasientene 
av uønskede hendelser. Helse Sør-Øst 
gjennomfører en rekke tiltak for å 
bedre pasientsikkerheten, blant annet 
ved å:
•  Avdekke kritiske områder gjennom 

risikostyring og etablering av god 
internkontroll.

•  Avdekke feil og uønskede hendelser 
gjennom avviksbehandling.

•  Utnytte medarbeidernes kunnskap og 
kompetanse på best mulig måte. 
Stimulere til åpenhet og god melde-
kultur.

•  Gjennomføre kampanjer, fag- 
revisjoner, sertifisering, akkreditering 
og andre tiltak.

Flere av helseforetakene i foretaks-
gruppen har sertifisert eller akkreditert 
enheter eller prosesser etter ISO 
standarder. Arbeidet med å akkreditere 
alle mikrobiologiske laboratorier i 
foretaksgruppen startes nå opp. Helse 
Sør-Øst vil også vurdere en videre 
utvikling og utbredelse av 
ISO-sertifisering og akkreditering i 
regionen. 

Styret skal behandle en kvalitetsstrategi 
for Helse Sør-Øst høsten 2008.

Pasienttransport
I perioder av 2007 har det har vært 
knyttet store utfordringer til å få 
gjennomført pasienttransport på en 
god måte, spesielt i Oslo og Akershus. 
Helse- og omsorgsdepartementet og 
Samferdselsdepartementet startet 
høsten 2007 en utredning for å se på 
rammebetingelsene for pasient-
transport. Helse Sør-Øst har parallelt 
iverksatt et prosjekt for å analysere 
årsakene til problemene med pasient-
transport og iverksette tiltak for å bedre 
situasjonen. 

Forholdet mellom bruken av 
egne helseforetak og private  
virksomheter
Helse Sør-Øst bruker om lag 3 milli-
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arder kroner, eller cirka seks prosent av 
budsjettet til kjøp av helsetjenester fra 
private leverandører. Styret har vedtatt 
en strategisk plan for kjøp av helse-
tjenester i perioden 2008-2011. Planen 
skal sikre en helhetsbetraktning i 
forhold til ”sørge for”-ansvaret. 

Brukermedvirkning
Etter sammenslåingen oppnevnte 
Styret for Helse Sør-Øst RHF nytt 
brukerutvalg etter forslag fra brukeror-
ganisasjonene og de fylkeskommunale 
eldreråd. Brukerutvalget gir i sin egen 
årsrapport som er tilgjengelig på  
www.helse-sorost.no uttrykk for at 
utvalgets hovedoppgave er å sørge for 
at pasientenes behov er i sentrum på 
deres premisser. Utvalget mener at 
Helse Sør-Øst RHF vektlegger sterk og 
reell brukermedvirkning i alle viktige 
prosesser og ser at brukerkompetansen 
er nyttig.

Større byggeprosjekter
Det største investeringsprosjektet i 
Helse Sør-Øst er Nye Ahus-prosjektet i 
Lørenskog kommune. Sykehuset skal 
tas i bruk i oktober 2008. Totalt vil det 
nye sykehuset bli på 135 000 kvadrat-
meter, hvorav 114 000 kvadratmeter er 
nybygg. Sykehuset får 580 senger. 

Allerede 1. april 2008 ble 10 000 
kvadratmeter overtatt og tatt i bruk. 
Nye Ahus-prosjektet har en investe-
ringsramme på cirka 8,6 milliarder 
kroner. Prosjektet følger forutsatte 
planer, både for fremdrift og økonomi. 

Nytt forskningsbygg ved Rikshospitalet 
HF er igangsatt. Bygget føres opp ved 
Radiumhospitalet på Montebello og 
antas å bli ferdigstilt for bruk i annet 
kvartal 2009, innenfor den godkjente 
investeringsrammen på 1 milliard 
kroner i 2003-verdi.

Årsregnskapet
Helse Sør-Øst RHF avlegger sitt 
regnskap etter regnskapsloven. I 
henhold til krav i regnskapsloven 
bekrefter styret og administrerende 
direktør at regnskapet er utarbeidet i 
samsvar med forutsetningene om 
fortsatt drift. 

Foretaksgruppen Helse Sør-Øst
De to tidligere regionale helsefore-
takene, Helse Sør RHF og Helse Øst 
RHF hadde etablert ulike modeller for 
inntektsfordeling mellom helsefore-
takene innen sine respektive foretaks-
grupper, og ulike økonomiske styrings-
regimer overfor helseforetakene. Det 
har derfor vært en betydelig utfordring 
å samordne disse styringsregimene til et 
enhetlig system for oppfølging av 
økonomien. Dette skyldes ikke minst at 
sammenslåingen av de tidligere helsere-
gionene fant sted midt i budsjettåret, og 
at den sammenslåtte helseregionen på 
tidspunktet for sammenslåingen hadde 
et samlet negativt budsjettavvik i 
forhold til eiers resultatkrav på 521 
millioner kroner.

Styret og ledelsen for det regionale 
helseforetaket Helse Sør-Øst RHF satte 
fokus på den negative utviklingen i 
økonomien, og la til grunn at tiltak ble 
iverksatt for å kunne avslutte regn-
skapet for 2007 i henhold til eieres krav 
til økonomisk resultat.

Årsregnskapet for 2007 er avlagt samlet 
for Helse Sør-Øst, og det er foretatt en 
tilsvarende konsolidering med tilhø-
rende elimineringer av årsregnskapene 
for 2006 for tidligere Helse Sør og 
tidligere Helse Øst, for å få sammen-
lignbare tallstørrelser.

Driftsinntektene for foretaksgruppen 
økte fra 44,1 milliarder kroner i 2006 
med 9,0 prosent til 47,2 milliarder 
kroner i 2007. De samlede driftsinn-
tektene i 2007 fordeler seg med 29,9 
milliarder kroner i basisrammefinan-
sierte inntekter, 12,5 milliarder kroner 
som aktivitetsfinansierte inntekter og 
4,8 milliarder kroner som andre 
inntekter.

Den generelle inntektsoverføringen 
(basisramme) fra staten økte fra 28,0 
milliarder kroner med 6,7 prosent til 
29,9 milliarder kroner i 2007. 
Refusjonssatsen for aktivitetsbasert 
finansiering (ISF-satsen) var 40 prosent 
for begge år.

Lønn og andre personalkostnader er 
den største kostnadsposten i Helse 
Sør-Øst og tilsvarer 58,2 prosent av 
totale driftskostnader for 2007. Disse 
kostnadene økte med 14,3 prosent fra 

26,0 milliarder kroner i 2006 til 29,7 
milliarder kroner i 2007. Deler av denne 
økningen forklares ved at nye bereg-
ningstekniske parametre ga en økt 
pensjonskostnad på nærmere 1,9 milli-
arder kroner i 2007 sammenlignet med 
2006. Hensyntatt dette forholdet er den 
reelle kostnadsveksten på om lag 7 
prosent. Dette skylde både generell 
lønnsvekst og en økning i bemanningen 
i foretaksgruppen. Samlet kostnad for 
innleie av helsepersonell var i 2007 i 
overkant av 400 millioner kroner.

Ordinære regnskapsmessige avskriv-
ninger for foretaksgruppen gikk opp 
fra 2,99 milliarder kroner i 2006 med 
1,4 prosent til 3,03 milliarder kroner i 
2007. Det er foretatt nedskrivninger på 
til sammen 61,6 millioner kroner på 
varige driftsmidler i 2007.
 
Netto finansresultat for foretaks-
gruppen forverret seg fra en netto 
finansinntekt i 2006 på 12,3 millioner 
kroner til en netto finanskostnad på 
43,6 millioner kroner i 2007. 
Foretaksgruppen har hatt en vesentlig 
økning i bruk av driftskreditt som i 
hovedsak skyldes underskudd på 
driften. Etter vedtak i styret i november 
2007 er driftskredittrammen til Helse 
Sør-Øst RHF økt fra 2 500 millioner 
kroner til 2 700 millioner kroner ut fra 
ramme gitt av Helse- og omsorgs-
departementet. 

Årsresultatet for 2007 viser et 
regnskapsmessig underskudd på  
3 861,8 millioner kroner. Sammen-
lignbart resultat for 2006 var et under-
skudd på 1 800,4 millioner kroner. Se 
for øvrig omtale i notene til årsregn-
skapet.

I foretaksmøtene i februar og mai 2007 
ble det stilt krav til Helse Sør-Øst RHF 
om at regnskapsmessig underskudd 
ikke skulle overskride 880 millioner 
kroner. I foretaksmøtet i januar 2008 
ble unntak fra balansekrav ytterligere 
økt med 1 895 millioner kroner, tilsva-
rende merkostnader pensjon som følge 
av endrede økonomiske forutsetninger. 
Styringsmålet for foretaksgruppen er 
således i 2007 et underskudd på 2 775 
millioner kroner. I forhold til dette 
styringsmålet har foretaksgruppen i 
2007 et negativt avvik på 1 086,8 
millioner kroner.
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Hovedårsaken til det negative resultat-
avviket er manglende og ikke planlagte 
omstillingstiltak, samt manglende reali-
sering av vedtatte omstillingstiltak i de 
enkelte helseforetakene på til sammen 
cirka 720 millioner kroner. Videre skyldes 
det negative avviket høyere lønnskost-
nader enn forventet, med en netto 
økning i antall månedsverk gjennom året 
på 1 440, samt andre driftskostnader.  
I tillegg har økte kostnader til medika-
menter og medisinske forbruksvarer, 
samt redusert inntekt for dagrehabili-
tering påvirket resultatet negativt.

Foretaksgruppen hadde i 2007 en positiv 
kontantstrøm på 280,3 millioner kroner. 
Likviditetsbeholdningen for foretaks-
gruppen per 31.12.2007 var 1 503,1 
millioner kroner, herav bundne midler 
1 064,4 millioner kroner.

Foretaksgruppen har en driftskreditt-
ramme gitt av Helse- og omsorgsdeparte-
mentet på 2,7 milliarder kroner tilknyttet 
konsernkontoordningen. Av denne 
rammen er det trukket 2,5 milliarder 
kroner.

Foretaksgruppen har per 31.12.2007  
en samlet pensjonsforpliktelse på 15,9 
milliarder kroner. Av denne forpliktelsen 
er 16,0 milliarder kroner en ikke 
regnskapsført forpliktelse, i tråd med 
regnskapsreglene. Disse betydelige 
forpliktelsene vil påvirke foretaks-
gruppens fremtidige likviditet i form av 
innbetalinger til pensjonsordningen.

Helse Sør-Øst RHF
Resultatregnskapet for Helse Sør-Øst 
RHF viser at underskuddet økte fra  
1 747,4 millioner kroner i 2006 til 3 872,0 
millioner kroner i 2007. Hovedårsaken til 
underskuddet er nedskrivning av finan-
sielle anleggsmidler på 4 106,3 millioner 
kroner på grunn av underskudd i datter-
foretakene.

Finansielle og andre risikoer 
forbundet med økonomi 
Helse Sør-Øst RHF har rentebærende 
gjeld og er følgelig eksponert for 
endringer i rentenivået. Foretaksgruppen 
er også til en viss grad eksponert for 
endringer i valutakurser gjennom 
innkjøp. 

Avleggelse av regnskapet
Fra årsskiftet 2007/2008 og frem til 
regnskapet avlegges er det ikke inntruffet 
forhold av vesentlig betydning som det 
ikke er tatt hensyn til i regnskapet. Styret 
og administrerende direktør er ikke kjent 
med forhold av betydning for å 
bedømme foretakets stilling utover det 
som fremgår av årsberetning og 
årsregnskap.

eierforhold og organisasjon
Staten ved Helse- og omsorgsdeparte-
mentet eier 100 prosent av Helse Sør-Øst 
RHF.

Styre og administrasjon
Styret for Helse Sør-Øst RHF ble 
oppnevnt i statsråd 11. mai 2007: Hanne 
Harlem (leder), Harry Konterud 
(nestleder), Unni Hanson, Audun 
Holsbrekken, Tor Ottar Karlsen, 
Andreas Kjær, Kirsten Huser 
Leschbrandt, Knut Even Lindsjørn, 
Randi Talseth, Anne Carine Tanum og 
Finn Wisløff. I samsvar med særskilt 
avtale med arbeidstakerorganisasjonene 
ble det samtidig oppnevnt fem ansatte 
styremedlemmer til å gjøre tjeneste inntil 
valg av og blant de ansatte kunne 
gjennomføres på ordinær måte: Kirsten 
Brubakk, Lars Eikvar, Morten 
Falkenberg, Helga R. Grinden og Svein 
Øverland. 

I oktober 2007 ble det gjennomført  
valg av ansattvalgte medlemmer i styret 
for Helse Sør-Øst RHF for perioden  
1. november 2007 – 15. mars 2009: 
Kirsten Brubakk, Lars Kristian Eikvar, 
Morten Falkenberg, Lizzie Irene Ruud 
Thorkildsen og Svein Øverland.

Den normale valgperioden for styre-
medlemmene i de regionale helsefore-
takene gikk ut i januar 2008. Helse 
Sør-Øst RHFs foretaksmøtet 24. januar 
2008 valgte følgende eieroppnevnte 
styremedlemmer for en periode på to år: 
Hanne Harlem (leder), Harry Konterud 
(nestleder), Anne Marie B. Jøranli, 
Andreas Kjær, Kirsten Huser 
Leschbrandt, Knut Even Lindsjørn, Berit 
Eivi Nilsen, Dag Stenersen, Randi 
Talseth, Anne Carine Tanum og Finn 
Wisløff.

Bente Mikkelsen ble ansatt som admini-
strerende direktør for Helse Sør-Øst 

RHF i styremøtet 21. mai. 2007 Hun har 
ledet det nye regionale helseforetaket 
siden etablering 1. juni 2007.

Det regionale helseforetakets styre har 
ansvaret for internrevisjonen i hele helse-
foretaksgruppen. Helse Sør-Øst RHF har 
etablert en egen internrevisjonsenhet. 
Styremedlemmene Harry Konterud 
(leder), Morten Falkenberg, Kirsten 
Huser Leschbrandt og Anne Carine 
Tanum har utgjort kontrollkomiteen, 
som i 2008 har endret navn til styrets 
revisjonskomite. Revisjonskomiteen har 
et særlig ansvar for styrets kontroll og 
tilsynsfunksjon.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en 
ordning med konserntillitsvalgte, bygget 
på tilsvarende ordninger i Helse Sør RHF 
og Helse Øst RHF. Tillitsvalgte deltar 
aktivt i foretaksgruppens organer og 
prosesser.  

Helseforetakene
Styrene i helseforetakene ble ikke endret i 
forbindelse med sammenslåingen av 
Helse Sør RHF og Helse Øst RHF til 
Helse Sør-Øst RHF i juni 2007. I mars 
2008 ble det oppnevnt nye styrer for 
samtlige helseforetak. Styrene har en 
valgperiode på to år. Helseforetakene har 
styrer der flertallet av de eieroppnevnte 
medlemmene har politisk bakgrunn, 
foreslått fra kommuner og fylkes-
kommuner i regionen.

Rikshospitalet-Radiumhospialet HF 
endret 1. oktober 2007 navn til 
Rikshospitalet HF.

Helse Sør-Øst RHF har etablert et 
fullmaktsystem som begrenser helsefore-
takenes anledning til å foreta investe-
ringer og oppta lån. Dette innebærer også 
at helseforetakene før erverv eller 
stiftelse av heleid datterselskap må søke 
Helse Sør-Øst RHF om samtykke. 
Tilsvarende gjelder for opptak av lån i 
slike selskaper. Hensikten er å sikre at det 
ikke etableres nye selskaper som ikke er 
forenlige med vedtekter og regelverk.

Ansvarlige selskaper og felleseide 
aksjeselskap
Helse Sør RHF og Helse Øst RHF eide 
ved sammenslåingen i juni 2007 hver en 
halvpart av Sykehusapotekene ANS. 
Selskapet driver sykehusapotekene i de to 
helseregionene. Hovedkontoret ligger i 
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Oslo. Med virkning fra 1. januar 2008 er 
Sykehusapotekenes organisasjonsform 
endret fra ANS til helseforetak (HF). Det 
nye Sykehusapotekene HF er heleid av 
Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst RHF eier 40 prosent av 
helseforetakenes nasjonale luftambu-
lansetjeneste (Luftambulansetjenesten 
ANS). Hvert av de tre andre regionale 
helseforetakene eier 20 prosent av 
selskapet, som tar seg av den flyoperative 
delen av luftambulansen for hele landet. 

De fire regionale helseforetakene har to 
felles eide aksjeselskap: Helseforetakenes 
Innkjøpsservice AS og Norsk Helsenett 
AS. Selskapene eies med 40 prosent av 
Helse Sør-Øst RHF og 20 prosent hver 
av de øvrige regionale helseforetakene. 
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS skal 
bidra til at helsesektoren i Norge i størst 
mulig grad utnytter de fordeler som 
finnes ved å samordne sine anskaffelser. 
Norsk Helsenett AS etablerer og driver et 
lukket nettverk for elektronisk  
kommunikasjon og samhandling i  
helse- og sosialsektoren i Norge. For 
nærmere informasjon om resultater i 
2007 henvises til årsregnskapets note 6.

Arbeidsmiljø, ytre miljø, 
likestilling, etikk og  
risikovurdering

Arbeidsmiljø
Alle enheter i foretaksgruppen har i 2007 
arbeidet systematisk for å redusere 
sykefraværet. Rapportert sykefravær i 
Helse Sør-Øst gikk ned med 0,1 prosent-
poeng fra 8,4 prosent i 2006 til 8,3 
prosent i 2007. Den sammenlignbare 
nedgangen i sykefraværet er imidlertid 
noen tidels prosentpoeng bedre, da måten 
sykefravær blir registrert og målt på ble 
endret i løpet av 2007. Alle helsefore-
takene i gruppen er IA-bedrifter 
(Inkluderende Arbeidsliv).

Helse Sør-Øst har for 2008 et mål om å 
redusere sykefraværet med ett prosent-
poeng i forhold til 2007.

Antall rapporterte HMS-avvik gikk ned 
fra 5 014 i 2006 med 2,8 prosent til 4 876 
i 2007. Avvikene er hovedsakelig mindre 
stikkskader og rapporterte avvik i forbin-
delse med psykiatrisk behandling. 
Definisjonene av avvik varierer en del 
mellom helseforetakene. Nærmere infor-

masjon er gitt i de enkelte helseforetaks 
årsberetninger.

Arbeidstilsynets tilsynskampanje ”God 
vakt!” ble gjennomført i et flertall av 
Helse Sør-Østs helseforetak i 2005. 
Denne kampanjen var en del av en 
nasjonal prioritering fra Direktoratet for 
Arbeidstilsynet med tanke på arbeidsmiljø 
i spesialisthelsetjenesten. Det ble avdekket 
svakheter på flere områder. Alle 
påleggene som ble gitt er fulgt opp og 
forbedret. Dette danner utgangspunkt for 
et mer systematisk miljøarbeid framover.

Både Helse Sør og Helse Øst hadde 
utviklet systemer for kartlegging og 
utvikling av lokalt arbeidsmiljø og  
medarbeidertilfredshet, inkludert opp- 
følging av resultatene gjennom  
involverende forbedringsprosesser.  
Dette arbeidet videreføres i Helse 
Sør-Øst, som utvikler et felles system for 
kartlegging og forbedring av arbeidsmiljø 
og medarbeidertilfredshet. Metoderekken 
skal bli et fast, årlig tiltak for utvikling og 
forbedring av arbeidsmiljøet.

Ytre miljø
Helse Sør-Østs viktigste påvirkning av det 
ytre miljø er gjennom forbruk av vann og 
energi – og gjennom behandling av avfall 
fra vår virksomhet. Dessuten fører Helse 
Sør-Østs virksomhet til betydelig 
transport av egne ansatte, pasienter, 
pårørende og leverandører.

Samlet vannforbruk i 2007 var 2 657 000 
kubikkmeter, en økning på 2,2 prosent fra 
2 601 000 kubikkmeter i 2006.

Helseforetaksgruppens samlede energi-
forbruk (ex transport) var 703 GWh, en 
økning på 5,3 prosent fra 641 GWh i 
2006. Helseforetakene er i gang med to 
prosjekter innen energiledelse, hvor 
overordnet målsetting er å drifte fore-
takenes bygningsmasse med en varig, 
sikker og lønnsom energibruk, samtidig 
som kostnader og miljøbelastning 
reduseres. Målet er å redusere energi-
bruken med 30 GWh per år innen 2012 
og samtidig ha foretatt en konvertering av 
energibruken på minimum 7 GWh per år. 
Forutsatt dagens energipriser utgjør dette 
en årlig besparelse på cirka 25 millioner 
kroner. Enova har gitt tilsagn om 
økonomisk støtte til prosjektene.

Alle foretakene samler og sorterer 
betydelige deler av sitt avfall til 

gjenvinning. En liten del av avfalls-
volumet er spesialavfall, som behandles 
etter regler for dette. I 2007 var samlet 
avfallsvolum for foretaksgruppen 14 485 
tonn, som er en nedgang på 2,5 prosent 
fra 14 853 tonn i 2006.

Ved innkjøp av varer og tjenester krever 
Helse Sør-Øst at tilbyderne fremlegger 
relevant miljøinformasjon om leveran-
dørens egen virksomhet og produktet 
som tilbys. Denne informasjon vektlegges 
ved valg av leverandør.

Foretakene gir informasjon om sin 
påvirkning av det ytre miljø i sine års- 
beretninger, inkludert eget vannforbruk, 
energiforbruk og avfallsvolum. Enkelte av 
helseforetakene er underlagt spesielle 
utslippstillatelser, som følges opp av det 
enkelte helseforetak.

I flere av de eldre bygningene som helse-
foretakene eier, er det benyttet asbest og 
PCB. Disse stoffene kan være helsefarlige, 
og det er ikke lenger tillatt å benytte dem 
ved nybygg. Ved riving, ombygging og 
rehabilitering settes arbeid med bygg som 
inneholder slike stoffer bort til bedrifter 
som har offentlig godkjennelse til dette. 
Myndighetene har besluttet at 
PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur 
og strømgjennomføringer er forbudt fra 
1.1.2008 og 1.1.2010. Helse-foretakene 
gjennomfører et utskiftingsprogram i tråd 
med disse bestemmelsene.

Likestilling
Helse Sør-Øst RHFs styre har en god 
balanse mellom kvinner og menn. Av de 
elleve eieroppnevnte medlemmer er seks 
kvinner og fem menn. De ansattvalgte 
styremedlemmer fordeler seg med to 
kvinner og tre menn.

Blant de ansatte i Helse Sør-Øst RHF er 
det en tilnærmet lik fordeling mellom 
antall kvinner og menn. De enkelte helse-
foretak redegjør for lokale likestillings-
spørsmål i sine årsberetninger.  
Ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF 
består av fire kvinner og fire menn.

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er ledet 
av styrer med god likevekt mellom 
kjønnene. To av syv styreledere er 
kvinner.  

Helse Sør-Øst RHF er opptatt av å styrke 
kvinneandelen blant helseforetakslederne. 
Fire av seksten helseforetak ledes av 
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kvinner. Utviklingen har vært positiv 
siden etableringen av helseforetakene i 
2002, da var bare ett helseforetak ledet av 
en kvinne.

Helseforetaksgruppen har ikke utarbeidet 
felles retningslinjer for likestillings-
arbeidet. Alle helseforetakene rede- 
gjør for likestilling mellom kjønnene og 
arbeidet med likestilling i sine årsberet-
ninger.
Arbeidet med etikk, verdier og 
holdninger
Helse Sør-Øst vil drive sin virksomhet 
verdibasert. De tre nasjonale verdiene 
”kvalitet”, ”trygghet” og ”respekt” er 
omsatt til følgende normer for vår  
virksomhet:
•  Åpenhet og involvering i måten vi arbeider 

på, i våre prosesser
•  Respekt og forutsigbarhet i måten vi møter 

hverandre på
•  Kvalitet og kunnskap er vår virksomhet 

basert på og skal våre beslutninger være 
bygget på

Erfaringene fra den såkalte ”ambulanse-
saken” i Sofienbergparken i Oslo 
sommeren 2007 er benyttet internt for å 
styrke arbeidet med å legge forholdene til 
rette for at pasienten skal oppleve å bli 
ivaretatt med respekt og medmenneske-
lighet, også i pressede situasjoner.

Helse Sør-Øst har etablert retningslinjer 
for praktisering av regelverk for bierverv 
i foretaksgruppen. 

Helse Sør-Øst og Legemiddelindustri-
foreningen har en samarbeidsavtale som 
skal bidra til at all samhandling mellom 
foretaksgruppen og legemiddelindustrien 
skjer på faglig og etisk korrekt måte.

Risikovurdering
Arbeidet med risikovurdering og 
risikostyring inngår som et integrert ledd 
i styringen av helseforetaksgruppen på 
alle nivå som ett ledd i god virksomhets-
styring. Sommeren 2007 ble det laget en 
samlet fremstilling og vurdering som 
viste risikoområder for den nye helsere-
gionen. Høsten 2007 ble det innhentet 
risikovurderinger fra helseforetakene 
samtidig med at Helse Sør-Øst RHF 
gjennomførte egne risikovurderinger. 

Styret for Helse Sør-Øst RHF vil i 
september behandle en samlet risiko-

fremstilling, som skal danne grunnlag for 
en helhetlig tilbakemelding til eier.

Fremtidsutsikter og utfordringer
Styret har i ”Årlig melding for 2007” gitt 
en bred presentasjon av fremtidige utfor-
dringer og mål – og hvilke strategiske 
valg som Helse Sør-Øst planlegger for å 
nå disse målene. Dette dokumentet 
finnes på www.helse-sorost.no.
Omstillingsprogrammet og de fem 
innsatsområdene
I løpet av 2008 vil de fem innsatsom-
rådene i omstillingsprogrammet gå fra å 
være i utredings- og konseptfasen til 
beslutning og deretter implementering. 
For flere av områdene som er utredet i 
2007 og 2008, vil implementeringen 
strekke seg flere år fremover.

Det er identifisert to overordnede risiko-
faktorer i gjennomføringen av omstil-
lingsprogrammet: Ressurstilgang og 
manglende forankring. Styret og  
administrasjonen har iverksatt tiltak for å 
sikre at organisasjonen har tilstrekkelig 
kraft og fokus til å gjennomføre  
omstillingsprogrammet.

Pasientbehandling
Parallelt med arbeidet med omstillings-
programmet har Helse Sør-Øst prioritert 
en særskilt oppfølging i 2008 av tre av 
kvalitetsindikatorene: Epikriser/epikri-
setid, korridorpasienter og individuell 
plan.

I tillegg har foretaksgruppen i Helse 
Sør-Øst gjort en samlet innsats for å få til 
bedre pasientforløp/behandlingslinjer. 
Alle sykehusene har egne prosjekter med 
fokus på kvalitet i inn- og utskrivnings-
rutiner, mest mulig helsebringende tid i 
sykehus og i flere av prosjektene inngår 
samarbeid med kommunale tjenester og 
fastlegene.

Fremtidig utvikling og omstilling av 
tjenestetilbudet må baseres på langsik-
tighet, forutsigbarhet og økonomisk 
bærekraft, grunnlagt på Nasjonal 
helseplan, mål for 2008 og arbeidet med 
omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst.

Økonomi
Helse Sør-Øst RHF har som mål å levere 
et resultat i balanse i 2008 i henhold til 
styringskrav og fastsatt aktivitetsnivå. For 
å oppnå dette må blant annet aktiviteten 

styres ut fra faglig prioritering slik at 
regionens ”sørge for”-ansvar dekkes 
innen fastsatt aktivitetsnivå. Bemannings-
utviklingen må styres både i volum og i 
forhold til. kompetanse innen ressurs-
rammen.

Det regjeringsoppnevnte utvalget med 
mandat å vurdere prinsippene for 
fordeling av ressurser mellom helse-
regionene, avga sin innstilling 10. januar 
2008. Av innstillingen går det frem at de 
prinsipper som utvalget har lagt til grunn 
innebærer en omfordeling av midler fra 
Helse Sør-Øst til de andre på i størrelses-
orden 750-800 millioner kroner. Helse 
Sør-Øst RHF er enig i ønsket om et 
enkelt og rettferdig inntektsfordelings-
system mellom staten og de regionale 
helseforetakene. Selv om regionen stiller 
seg bak hovedprinsippene i arbeidet er 
det likevel svakheter i utvalgets arbeid 
som må rettes opp før modellene kan 
implementeres. Dette gjelder særlig:
•  Forhold ved behovsindeksen for 

somatiske spesialisthelsetjenester, i 
første rekke bruken av klima og bredde-
grader som behovsvariabler.

•  Forhold ved kostnadsindeksen, i første 
rekke håndteringen av forskning og 
undervisning.

•  Forhold ved behovsvariabelen for 
prehospitale tjenester.

Helse Sør-Øst RHF arbeider for å kunne 
ta i bruk en felles fordelingsmodell for 
inntekter mellom helseforetakene fra 
2009.

Strukturfond
Stortinget har vedtatt å øke bevilgningene 
til helseforetakene med sikte på at helse-
foretakene kan gjenanskaffe verdien av 
de bygg og det utstyr som de overtok i 
2002.

Opprinnelige bevilgninger til gjenanskaf-
felse og vedlikehold av varige driftsmidler 
utgjorde for hele landet cirka 3 milliarder 
kroner årlig, mens behovet for bevilg-
ninger til opprettholdelse av nivået på 
driftsmidlene ble beregnet til cirka  
5 milliarder kroner. Det er i årene etter 
etableringen av helseforetakene 
gjennomført effektiviseringer og 
omstruktureringer som forutsetningsvis 
innebærer et noe redusert behov for 
bevilgninger til gjenanskaffelse og vedli-
kehold av varige driftsmidler. Gjennom 
St. prp. Nr. 1 (2007-2008) er det nå 
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ÅRSBeReTNING

vedtatt en økning i årlige bevilgninger, 
som sammen med basisbevilgninger for 
gjenanskaffelse og vedlikehold, er ment å 
gi dekning for opprettholdelse av den 
fulle verdi av varige driftsmidler.

Strukturfondene ble etablert som bundne 
fond som bare kunne benyttes til dekning 
av de meravskrivninger som det ikke var 
dekning for i basisbevilgningene. Når 
samlede bevilgninger nå forutsettes å 
dekke avskrivninger på fulle verdier av 

varige driftsmidler, bortfaller formålet 
med strukturfondene. Det vil ikke lenger 
være anledning til å dekke noen del av 
avskrivningene ved overføring fra struk

turfondet. I og med at formålet er 
bortfalt, og strukturfondene ikke lenger 
vil kunne anvendes regnskapsmessig, er 
det hensiktsmessig å oppløse fondene.

Disponering av årsresultatet
Årsresultatet for Helse Sør-Øst RHF ble et underskudd på 3 872 millioner kroner. 
Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet:

Disponering av strukturfond – 84 000 kroner
Overført fond for vurderingsforskjeller  4 909 000 kroner
Fra annen egenkapital  – 3 876 829 000 kroner
Sum disponert  – 3 872 003 000 kroner

Kristiansand 16. april 2008
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Resultatregnskap
Beløp i 1 000 kroner

Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

2006 2007 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2007 2006

28 020 245 29 887 066 1 Basisramme 29 887 066 28 020 245

9 960 830 10 405 793 1 Aktivitetsbasert inntekt 12 528 453 11 794 389

2 429 154 2 864 037 1 Annen driftsinntekt 4 806 956 4 282 304

40 410 228 43 156 896 Sum driftsinntekter 47 222 475 44 096 938

39 888 859 42 010 782 Kjøp av helsetjenester 8 015 018 7 308 250

91 470 2 733 2 Varekostnad 5 113 645 4 883 704

205 970 240 170 3 Lønn og annen personalkostnad 29 714 077 25 998 890

79 593 86 583 4,5 Ordinære avskrivninger 3 030 856 2 990 276

30 220 –11 762 4,5 Nedskrivning 61 641 42 703

532 581 696 228 7 Annen driftskostnad 5 105 543 4 681 116

40 828 692 43 024 735 Sum driftskostnader 51 040 780 45 904 939

–418 464 132 161 Driftsresultat –3 818 305 –1 808 001

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

180 993 321 280 7,10 Finansinntekter   224 038 124 590

1 381 334 4 106 317 6 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 0 0

128 577 219 128 7,10 Finanskostnader 267 656 112 324

–1 328 918 –4 004 165 Netto finansresultat –43 618 12 267

–1 747 382 –3 872 003 Resultat før skattekostnad –3 861 922 –1 795 735

0 0 8 Skattekostnad –117 4 701

–1 747 382 –3 872 003 ÅRSRESULTAT –3 861 805 –1 800 436

Minoriteters andel av årsresultatet 1 663 –587

OVERFØRINGER

–268 915 0 Overført fra annen innskutt egenkapital 0 0

–97 –84 Overført fra strukturfond –382 381 –390 863

248 4 909 Overført til fond for vurderingsforskjeller 4 909 0

0 0 Overført minoritet 1 663 974

–1 478 618 –3 876 829 Overføringer fra annen egenkapital –3 485 997 –1 410 547

–1 747 382 –3 872 003 Sum overføringer –3 861 805 –1 800 436
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Balanse
Beløp i 1 000 kroner

Helse Sør-Øst RHF Balanse per 31. desember Foretaksgruppen

2006 2007 Note EIENDELER 2007 2006

Anleggsmidler

  Immaterielle driftsmidler

157 619 256 716 4 Immaterielle eiendeler 685 039 570 384

0 0 8 Utsatt skattefordel 17 374

157 619 256 716 Sum immaterielle eiendeler 685 056 570 758

Varige driftsmidler

33 350 94 626 5 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 28 154 733 29 047 364

111 416 116 904 5 Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende 3 825 317 3 865 190

4 207 543 6 040 678 5 Anlegg under utførelse 7 617 925 5 478 620

4 352 309 6 252 208 Sum varige driftsmidler 39 597 976 38 391 174

Finansielle anleggsmidler

27 559 292 23 457 568 6 Investering i datterselskap/foretak 0 0

3 311 072 3 143 985 6,10 Andre finansielle anleggsmidler 666 876 604 766

1 618 1 569 9 Pensjonsmidler 1 876 859 2 168 261

30 871 982 26 603 122 Sum finansielle anleggsmidler 2 543 735 2 773 027

35 381 911 33 112 047 Sum anleggsmidler 42 826 767 41 734 959

Omløpsmidler

0 0 2 Varer 280 348 287 104

Fordringer

2 297 626 3 042 520 7 Fordringer 2 027 585 1 867 752

2 297 626 3 042 520 Sum fordringer 2 027 585 1 867 752

45 998 23 691 11 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 503 149 1 222 877

2 343 624 3 066 211 Sum omløpsmidler 3 811 082 3 377 732

37 725 535 36 178 257 SUM EIENDELER 46 637 849 46 112 691
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Helse Sør-Øst RHF Balanse per 31. desember Foretaksgruppen
2006 2007 Note EGENKAPITAL OG GJELD 2007 2006

Egenkapital
Innskutt egenkapital

200 200 Foretakskapital 200 200
642 0 Strukturfond 0 4 179 625

32 855 559 32 473 821 Annen innskutt egenkapital 32 467 168 28 669 923
32 856 401 32 474 021 12 Sum innskutt egenkapital 32 467 368 32 849 747

Opptjent egenkapital
58 595 7 598 Fond for vurderingsforskjeller 7 598 2 689

0 0 Minoritetsinteresser 3 543 5 862
–6 137 062 –9 576 587 Annen egenkapital –9 563 091 –6 054 137
–6 078 467 –9 568 989 12 Sum opptjent egenkapital –9 551 950 –6 045 586

26 777 933 22 905 032 Sum egenkapital 22 915 418 26 804 161

Gjeld   
Avsetning for forpliktelser

23 280 32 666 8 Pensjonsforpliktelser 1 711 996 1 114 214
1 109 039 2 063 468 13 Andre avsetninger for forpliktelser 3 302 189 2 069 997
1 132 319 2 096 134 Sum avsetninger for forpliktelser 5 014 185 3 184 211

Annen langsiktig gjeld
5 369 304 6 692 450 10 Gjeld til Helse– og omsorgsdepartementet 6 692 450 5 369 303
1 861 512 815 996 10 Øvrig langsiktig gjeld 1 323 700 331 076
7 230 816 7 508 446 Sum annen langsiktig gjeld 8 016 150 5 700 380

Kortsiktig gjeld
407 458 926 647 Driftskreditt 926 647 1 017 278

0 0 8 Betalbar skatt 1 309 3 665
24 626 30 059 Skyldige offentlige avgifter 2 032 794 1 706 316

2 152 382 2 711 939 7 Annen kortsiktig gjeld 7 731 346 6 696 681
2 584 466 3 668 446 Sum kortsiktig gjeld 13 962 096 9 423 939

10 947 602 13 273 225 Sum gjeld 23 722 430 18 308 530
37 725 535 36 178 257 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 46 637 849 45 112 691

Beløp i 1 000 kroner

Hanne Harlem Harry Konterud Kirsten Brubakk Lars Kristian Eikvar Morten Falkenberg 
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Anne Marie B. Jøranli Andreas Kjær Kirsten Huser Leschbrandt Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Finn Wisløff
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Svein Øverland Bente Mikkelsen
Styremedlem Administrerende direktør
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Kontantstrømoppstilling
Beløp i 1 000 kroner

Helse Sør-Øst RHF
Kontantstrømoppstilling 1.1–31.12

Foretaksgruppen

2006 2007 2007 2006

KONTANTSTRØMMER FRA  
OPERASJONELLE AKTIVITETER:

–1 747 382 –3 872 003 Årsresultat –3 861 805 –1 800 436

79 593 86 583 Ordinære avskrivninger 3 030 856 2 990 276

1 411 554 4 106 555 Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler 61 641 42 703

–466 9 434
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i  
pensjonsordninger 889 184 –401 593

0 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler –38 358 –68 767

559 148 949 837 Øvrige resultatposter uten kontanteffekt 1 395 902 466 991

–377 736 –179 366 Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld 1 205 709 470 779

–75 289 1 101 040 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2 683 129 1 699 953

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

0 0 Innbetalinger ved salg av driftsmidler 259 332 198 359

–1 916 125 –2 092 162 Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler –4 830 127 –4 594 716

–130 979 172 309 Inn-/utbetalinger ved utlån 1 322 1 288

4 106 –313 Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler –58 523 –100 616

–2 042 998 –1 920 166 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter –4 627 996 –4 495 684

1 512 513 445 649 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 2 483 788 1 581 229

–79 781 –168 018 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld –168 018 –83 781

704 978 519 189 Endring driftskreditt –90 631 1 341 370

2 137 710 796 820 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 225 139 2 838 817

19 425 –22 307 Netto endring i likviditetsbeholdning 280 272 43 086

26 573 45 998 Likviditetsbeholdning per 01.01. 1 222 877 1 179 791

45 998 23 691 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende per 31.12. 1 503 149 1 222 877

KONTANTSTRØMMER FRA  FINANSIERINGSAKTIVITETER:
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Regnskapsprinsipper
Generelt om regnskapet
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser og god regn-
skapsskikk.

De regionale helseforetakene ble stiftet med 
basis i helseforetaksloven i forbindelse med 
at staten overtok ansvaret for spesialist-
helsetjenesten fra fylkeskommunene. Staten 
overførte formuesposisjonene knyttet til 
spesialisthelsetjenesten i helseregionene øst 
og sør til nåværende Helse Sør-Øst RHF 
1. januar 2002. Virksomhetsoverføringene 
skjedde som tingsinnskudd og transaksjons-
prinsippet ble lagt til grunn.

Helse Sør RHF og Helse Øst RHF 
fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med 
regnskapsmessig virkning 1.1.2007. Dette 
påvirker regnskapet til foretaksgruppen som 
følge av at transaksjoner og mellomværende 
mellom helseforetakene i tidligere Helse Sør 
og Helse Øst nå klassifiseres som konsern-
interne poster. 

I forbindelse med sykehusreformen utar-
beidet uavhengige tekniske miljøer høsten 
2001 takster for bygg og tomter basert på 
gjenanskaffelsesverdi. I gjenanskaffelses-
verdien ble det tatt hensyn til slit og elde, 
teknisk og funksjonell standard etc. Også 
for andre anleggsmidler ble gjenanskaf- 
felseskost beregnet. Tilsvarende ble  
gjennomført i 2003/2004 i tilknytning  
til overføringen av rusomsorgen.

I forbindelse med avleggelsen av regnskapet 
for 2002 ble det diskutert om foreliggende 
takster burde nedjusteres i forhold til 
forventninger om nivået på fremtidige 
kontantstrømmer (bevilgninger). Basert på 
verdier fastsatt av daværende Helse- 
departementet ble regnskapet for 2002 
avlagt med foreløpig åpningsbalanse der 
verdiene på bygg var lavere enn takst- 

verdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003 
ble åpningsbalansen verdsatt til gjenan-
skaffelsesverdi, dvs. tilsvarende takstene 
utarbeidet høsten 2001. Dette ble basert på 
at helseforetakene er nonprofit-virksomheter 
der eier har stilt krav om resultatmessig bal-
anse i driften, men ikke krav til avkastning 
på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed 
representerer virkelig verdi for anleggsmid-
ler. Det ble samtidig gjort fradrag for over-
førte anleggsmidler der det per 1.1.2002 
var kjent at disse ikke ville være i bruk eller 
kun ville være i bruk en begrenset periode i 
fremtiden.

Av Ot.prp. nr. 56 (2004-2005) fremgår det 
at det ikke kan forventes at helseforetakene 
fremover vil kunne gjenanskaffe anleggs-
midler tilsvarende de verdier som ble skutt 
inn i åpningsbalansen pr 01.01.02. Helse- 
og omsorgsdepartementet besluttet derfor 
i 2002 at en andel av innskutt egenkapital 
skulle tilføres et strukturfond. Fondet skulle 
benyttes til å dekke meravskrivninger på 
differansen mellom gjenanskaffelseskost 
i åpningsbalansen og forventet anleggs-
kapital i fremtiden. Gjennom St. prp. nr 1 
(2007-2008) er det nå vedtatt en økning 
i årlige bevilgninger, som sammen med 
basisbevilgninger for gjenanskaffelse og 
vedlikehold skal gi dekning for opprett- 
holdelse av den fulle verdi av varige 
driftsmidler. Behovet for det opprinnelige 
strukturfondet bortfaller dermed, og  
restverdien overføres til Annen innskutt 
egenkapital per 31.12.07.

Overføring av virksomhet mellom helse-
foretak skjer til bokført verdi som forutsettes 
å representere bruksverdi.

Frem til og med årsregnskapet for 2006 ble 
styringsmålet fra helse- og omsorgsdepar-
tementet gitt til helseforetakene basert på 
at anleggsmidlene ble avskrevet med lengre 

levetider enn det som var lagt til grunn i 
årsregnskapet. I rapporteringen til Helse- og 
omsorgsdepartementet ble det derfor lagt 
til grunn at korrigert resultat som framkom 
ved at effekten av strukturfond og kortere 
levetider reduserte underskuddet i foretaks-
gruppen. Fra og med regnskapsåret 2007 
er dette endret slik at eiers styringsmål nå 
er knyttet opp mot det ordinære årsre-
sultatet. Helse Sør-Øst RHF ble derfor i 
foretaksmøtene i februar og mai 2007 gitt 
styringskrav det underskuddet ikke skulle 
overstige 880 millioner kroner.

Som følge av implementering av ny veiled-
ning for beregning av pensjonskostnader, 
økte pensjonskostnadene i Helse Sør-Øst 
med 1,895 milliarder kroner i 2007. Denne 
kostnadsøkningen er ikke kompensert for 
gjennom økte rammer, og økningen ble 
derfor unntatt fra resultatkravet til Helse 
Sør-Øst RHF i foretaksmøtet i januar 2008. 

 
Konsolideringsprinsipper 
Regnskapet for foretaksgruppen omfatter 
morselskapet Helse Sør-Øst RHF og alle 
underliggende helseforetak. Regnskapet  
for foretaksgruppen er utarbeidet som om  
gruppen var én økonomisk enhet. Transak-
sjoner og mellomværende mellom foretak-
ene i gruppen er eliminert. Alle bevilgninger 
fra Helse- og omsorgsdepartementet føres 
via det regionale helseforetaket.

Datterselskap og tilknyttede
selskap
Datterselskap vurderes etter kostmetoden i 
foretakets regnskap. Investeringen er vurdert 
til anskaffelseskost med mindre nedskriv-
ning har vært nødvendig. Det er foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi når det har 
oppstått verdifall som skyldes årsaker som 
ikke kan antas å være forbigående og det må 
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anses nødvendig etter god regnskapsskikk. 
Nedskrivninger er reversert når grunnlaget 
for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Helse Sør-Øst RHF eier Sykehus- 
apotekene ANS 100 %. I regnskapet for 
2007 er Sykehusapotekene ANS behandlet 
som et datterselskap, og vurdert etter  
kostmetoden i Helse Sør-Øst RHF og  
bruttokonsolidert i foretaksgruppen.

Helse Sør-Øst RHF har eierandeler i Luft-
ambulansetjenesten ANS, Helseforetakenes 
innkjøpsservice AS og Norsk Helsenett AS. 
Eierandelene i de tilknyttede selskapene er 
presentert etter egenkapitalmetoden.

Prinsipper for inntektsføring
Driftsinntektene til helseforetakene kan 
deles i tre: Fast grunnfinansiering fra eier, 
aktivitetsbaserte inntekter og andre  
driftsinntekter.

Grunnfinansieringen består av basisramme 
drift og avskrivningstilskudd. Grunn-
finansieringen tildeles foretakene fra Helse 
Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift 
av foretaket.

Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-
inntekter (ISF = innsatsstyrt finansiering), 
polikliniske inntekter (refusjoner fra NAV 
og egenandeler), gjestepasientinntekter, 
inntekter fra selvbetalende pasienter og 
salg av laboratorie- og røntgentjenester. 
Oppførte ISF-inntekter er basert på koding 
i Norsk Pasient Register (NPR). Det er 
noe usikkerhet med hensyn til kvaliteten 
på kodingen. Dette gjelder alle regioner og 
ikke spesielt Helse Sør-Øst. Gjennomganger 
har vist at det forekommer både positive og 
negative avvik. Det er fokus i helseforetak-
ene på betydningen av riktig koding for å få 
korrekte inntektstall. Gjestepasient-oppgjør 
føres brutto gjennom ISF inntekt og kjøp 
av helsetjenester fra andre regioner/private 
helseinstitusjoner.

Andre inntekter tilknyttet kjernevirksom-
heten er inntekter fra Sykehusapotekene 
ANS og fra kommuner knyttet til  
utskrivningsklare pasienter. 

I tillegg har helseforetaket salgsinntekter fra 
kantine og leieinntekter fra personalboliger.

I tillegg gis som driftstilskudd øremerkede 
midler til opptrappingsplan innen psykiatri, 
samt øremerkede statstilskudd. Øremerkede 
tilskudd inntektsføres når aktivitetene  
gjennomføres og i takt med kostnadene 
som er knyttet til gjennomføringen av de 
aktiviteter som tilskuddet er knyttet til.

Grunnfinansieringen inntektsføres i den  
perioden den knytter seg til, mens  
ISF-inntekter og poliklinikkinntekter 
inntektsføres i den perioden aktiviteten er 
utført.

Andre inntekter inntektsføres i den 
perioden varen/tjenesten er levert.

 
Klassifisering og vurdering av  
balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 
poster som forfaller til betaling innen ett år 
etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster 
er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig 
gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes 
til anskaffelseskost på anskaffelsestids-
punktet og avskrives lineært over forventet 
brukstid. Anleggsmidler nedskrives dersom 
de ikke lenger vil være i bruk. Langsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet. Første års avdrag  
på langsiktig gjeld vises som langsiktig  
gjeld.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er  
oppført i balansen til pålydende etter fra-

drag for avsetning til forventet tap. Avset-
ning til tap gjøres på grunnlag av individu-
elle vurderinger av de enkelte fordringene.  
I tillegg gjøres det for øvrige kunde- 
fordringer en uspesifisert avsetning for å 
dekke antatt tap.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til 
laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Det foretas nedskrivning for påregnelig 
ukurans. 

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert 
til kursen ved regnskapsårets slutt.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives 
over driftsmidlets forventede levetid. 
Direkte vedlikehold av driftsmidler kost-
nadsføres løpende under driftskostnader, 
mens påkostninger eller forbedringer  
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i 
takt med driftsmidlet. Et driftsmiddel anses 
som varig dersom det har en økonomisk 
levetid på over tre år samt en kostpris på 
over 100.000 kroner.  Driftsmidler avskrives 
fra det tidspunkt de tas i bruk. Dersom 
gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere 
enn balanseført verdi foretas en ned- 
skrivning til gjenvinnbart beløp.  
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto 
salgsverdi og verdi i bruk.

Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad 
det kan identifiseres en fremtidig økono-
misk fordel knyttet til utvikling av identi-
fiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt 
fall kostnadsføres slike utgifter løpende. 
Balanseført utvikling avskrives lineært over 
den økonomiske levetiden. Utgifter til 
forskning kostnadsføres løpende.
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Pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer 
i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, 
NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordnin-
gene behandles som ”Multiemployer plans”. 
Dette innebærer at de enkelte helseforetaks 
forpliktelser og kostnader beregnes som 
ideelle/proporsjonale andeler av de  
samlede forpliktelser i den aktuelle  
”Multiemployer plan” i henhold til den  
internasjonale standard IAS19. Pensjons-
kostnader og pensjonsforpliktelser beregnes 
etter lineær opptjening på basis av forut-
setninger om diskonteringsrente, fremtidig 
regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra 
folketrygden, fremtidig avkastning på  
pensjonsmidler, samt aktuarmessige 
forutsetninger om dødelighet og frivillig 
avgang.

Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi 
og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse 
i balansen. Eventuell overfinansiering 
balanseføres i den grad overfinansieringen 
kan utnyttes eller tilbakebetales. Endringer 
i forpliktelsen som skyldes endringer i 
pensjonsplaner fordeles over antatt  
gjennomsnittlig gjenværende opptjenings-
tid. Endringer i forpliktelsen og pensjons-
midlene som skyldes endringer i og avvik 
mot beregningsforutsetningene (estimat-
endringer) fordeles over antatt gjennom-
snittlig gjenværende opptjeningstid for den 
del av avvikene som overstiger 10 % av det 
største av brutto pensjonsforpliktelser eller 
pensjonsmidler.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet 
etter indirekte metode. Trekk på kon-
sernkontoordningen er klassifisert som 
kortsiktig gjeld, og presentert på egen linje 
i kontantstrøm-oppstillingen. Likviditets-
beholdningen består av bundne midler og 
bankkonti utenfor konsernkontoordningen.

Konsernkontoordning
Innskudd og gjeld på konsernkontoen er 
klassifisert som kortsiktig fordring/gjeld 
mot Helse Sør-Øst RHF i det enkelte 
helseforetak. Renteinntekter-/kostnader 
er behandlet som konserninterne renter i 
helseforetaket.

eiendomsoverdragelser i  
forbindelse med reformen
Alle formaliteter rundt overdragelse av bygg 
og tomter er ikke endelig avklart.  
Det gjenstår arbeid med oppmåling og 
fradeling av enkelte eiendommer, delings- 
forretninger, nemndbehandling og  
avklaring med tidligere eiere. Formell  
overskjøting mangler fortsatt for noen  
eiendommer. Det aller meste er avklart, 
men det foreligger noe usikkerhet rundt 
eierskap til bygg og tomter oppført i 
balansen.

Skatt 
Foretakets virksomhet (sykehusdrift) er  
ikke skattepliktig. Skatteberegning som 
fremkommer i regnskapet til foretaks- 
gruppen knytter seg i sin helhet til skatte-
pliktig virksomhet i datterselskapene.

Skattekostnaden omfatter både periodens 
betalbare skatt og endring i utsatt skatt/ 
skattefordel. Betalbar skatt beregnes på 
grunnlag av årets skattemessige resultat. 
Utsatt skatt/ skattefordel beregnes på 
grunnlag av midlertidige forskjeller mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, 
samt skattevirkninger av underskudd til 
fremføring. Utsatt skattefordel er bare 
balanseført i den grad det er sannsynlig at 
fordelen vil bli realisert i fremtiden.

Sammenligningstall
Sammenligningstallene består av tall fra 
regnskapet til Helse Sør og Helse Øst fra 
2006, korrigert for eventuelle elimineringer 
som følge av fusjonen. Det er gjort en 
reklassifisering knyttet til bank og drifts-
kreditt i 2006 for å få sammenlignbare tall 
med 2007. Dette påvirker også kontant-
strømmen. 
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Noter

1. Inntekter

Beløp i 1 000 kroner

Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

2006 2007 Driftsinntekter 2007 2006

Basisramme

 28 020 245  29 887 066 Basisramme  29 887 066  28 020 245 

Aktivitetsbasert inntekt

 6 962 375  7 414 329 Behandling av egne pasienter i egen region 1)  6 690 586  6 962 375

 –    –   Behandling av pasienter mellom tidligere Helse Øst og Helse Sør 2)  628 429 –   

 853 683  796 365 Behandling av egne pasienter i andre regioner 3)  903 279  853 683 

 47 796  44 593 Behandling av andre pasienter i egen region 4)  1 276 399  1 186 546

 1 944 951  1 999 401 Poliklinikk, laboratorie og radiologi  2 245 881  2 106 353 

 152 024  151 105 Andre aktivitetsbaserte inntekter  783 816  685 432 

Annen driftsinntekt

 800 080  989 761 Øremerket tilskudd til psykisk helsevern  983 739  793 135 

 1 353 942  1 553 450 Øremerkede tilskudd til andre formål  1 658 494  1 628 272 

 –   –   Inntektsførte investeringstilskudd  547 759  9 688 

 –   –   Driftsinntekter apotekene  571 405  786 003 

 275 132  320 826 Andre driftsinntekter  1 045 621  1 065 203 

 40 410 228  43 156 896 Sum driftsinntekter  47 222 475  44 096 938

Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til behandlingsaktivitet. Ved sammenligning 
av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere.

Inntekter knyttet til aktivitet innenfor “Raskere tilbake” er klassfisert som annen driftsinntekt, og er inntektsført som øremerket tilskudd til 
andre formål.     
      
1)  ISF refusjoner knyttet til behandling av pasienter fra de to tidligere regionene Helse Øst og Helse Sør i egne helseforetak ut fra tidligere  

regioninndeling      
2)  ISF refusjoner knyttet til behandling av pasienter fra tidligere Helse Sør ved foretak i tidligere Helse Øst, og behandling av pasienter fra  

tidligere Helse Øst ved foretak i tidligere Helse Sør      
3)  ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt  

“sørge for”-ansvar       
4)  Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter)    
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Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

2006 2007 Driftsinntekter per virksomhetsområde 2007 2006

403 197   9 542 237   Somatiske tjenester 39 216 315   29 075 985   

67 393   3 524 663   Psykisk helsevern 10 106 177   6 279 950   

151 958   2 592 450   Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 3 538 658   992 655   

25 344 632   6 895 908   Annet 11 979 706   31 209 766   

14 443 048   20 601 638   Interne forhold i foretaksgruppen –17 618 380   –23 461 418   

40 410 228   43 156 896   Sum driftsinntekter 47 222 475   44 096 938  

Klassifiseringen mellom virksomhetsområder i noten er endret fra 2006 til 2007 som følge av muligheter for bedre datafangst.

Beløp i 1 000 kroner

Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

2006 2007 Driftsinntekter geografisk fordelt  2007 2006

 40 362 432  43 112 303 Pasienter hjemmehørende i østlandsområdet  46 322 345  39 963 571 

 47 796  44 593 Pasienter hjemmehørende i resten av landet 1)  827 805  4 054 911 

 -    -   Pasienter hjemmehørende i utlandet  72 325  78 501 

40 410 228   43 156 896   Sum 47 222 475   44 096 938   

1) Tallet for 2006 inkluderer behandling av pasienter mellom tidligere Helse Sør og Helse Øst.

Helse Sør–Øst RHF Foretaksgruppen

2006 2007 Aktivtetstall 2007 2006

Aktivitetstall somatikk

 101 181  119 032 Antall DRG poeng iht. “sørge for” - ansvaret  637 760  617 360 

 –    –   Antall DRG poeng iht. eieransvaret  592 222  573 745 

 –    –   Antall polikliniske konsultasjoner  2 066 109  1 995 247 

Aktivitetstall psykisk helsevern

 –    –   Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling  21 847  22 275 

 –    –   Antall polikliniske konsultasjoner  801 151  743 343 

Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere

 –    –   Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling  5 646  6 141 

 –    –   Antall polikliniske konsultasjoner  108 755  95 844

Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til behandlingsaktivitet. Ved sammenligning 
av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere. 
Aktivitetstallene inkluderer ikke aktivitet knyttet til ordningen “Raskere tilbake”.

DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene. Inntektene i DRG-systemet er i 
2007 satt til 40 % av full DRG-pris, det vil si 12 996 kroner per DRG poeng.        

Inntektene fra polikliniske konsultasjoner baserer seg på takster for offentlige poliklinikker.      
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2. Varer

Beløp i 1 000 kroner

Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

2006 2007 Varebeholdning: 2007 2006

 –    –   Sentrallager  66 233  73 765 

 –    –   Sterillager  26 197  28 122 

 –    –   Blodlager  16 466  17 925 

 –    –   Råvarer  5 021  4 339 

 –    –   Varer i arbeid  3 533  2 296 

 –    –   Ferdigvarer  7 313  7 334 

 –    –   Øvrige beholdninger  155 585  153 322 

Sum varebeholdning  280 348  287 104 

 –    –   Anskaffelseskost  281 055  287 893 

 –    –   Nedskrivning for verdifall –707  –789 

 –    –   Bokført verdi 31.12.  280 348  287 104 

Varekostnad:

 –    –   Kjøp av medisinsk forbruksmateriell  4 279 469  3 572 833 

 91 470  2 733 Andre varekostnader  834 177  1 310 871 

91 470  2 733 Sum varekostnad  5 113 645  4 883 704

Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

2006 2007 Kjøp av helsetjenester 2007 2006

    –          –   Innleie av helsepersonell 406 226 408 206 

42 010 782 39 888 859 Annet kjøp av helsetjenester 7 608 792 6 900 044

42 010 782 39 888 859 Sum kjøp av helsetjenester 8 015 018  7 308 250
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Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

2006 2007 Lønnskostnader 2007 2006

152 001   163 525   Lønninger 21 359 571   19 891 422   

22 884   26 135   Arbeidsgiveravgift 3 093 156   2 889 822   

20 429   32 341   Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift 4 706 537   2 684 796   

10 656   18 169   Andre ytelser 554 813   532 850   

205 970   240 170   Sum 29 714 077   25 998 890   

375   401   Gjennomsnittlig antall årsverk 53 613   50 202   

393   391   Gjennomsnittlig antall ansatte 64 578   60 183   

3. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Beløp i 1 000 kroner

Helse Sør-Øst RHF

2006 2007 Ytelser til ledende personer

Styret Adm. dir.

 –    1 693 111 Lønn

 –    244 000 Pensjonsutgifter

 –  27 936 Annen godtgjørelse

 2 676 566  –   Styrehonorar

 369 169  –   Herav honorar til styrets leder 1)

1) Frem til 1. juni 2007 ble det utbetalt lønn til styremedlemmer og styreledere i både Helse Sør RHF og Helse Øst RHF.      
Administrerende direktør har ordinære pensjonsbetingelser via KLP og har ingen avtale om tilleggspensjon.       
Under gitte forutsetninger har ledergruppen rett på etterlønn i 12 måneder fra fratredelsesdato. Etterlønn vil bli redusert med lønn fra ny 
arbeidsgiver.          
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm. dir, styreleder eller andre nærstående parter.    
Lån til ansatte i Helse Sør-Øst RHF er 70 278 kroner.         

Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

2006 2007 Godtgjørelse til revisor 2007 2006

Revisjonshonorar for foretaksgruppen fordeler seg på  
følgende tjenestekategorier:

 356 875  375 000 Avtalt honorar for lovpålagt revisjon 2007  4 550 000  5 550 436 

 1 358 250  351 844 Utvidet revisjon  1 817 766  2 562 854 

 200 000  3 175 000 Andre attestasjonstjenester  4 810 131  1 251 885 

 11 763  50 700 Skatte-og avgiftsrådgivning  245 375  135 763 

 548 125  3 919 424 Andre tjenester utenfor revisjon  6 473 439  1 671 468 

 2 475 013  7 871 968 Sum honorarer til revisor  17 896 711  11 172 405

Av bistand i Helse Sør-Øst RHF er 270 344 kroner fakturert fra Helse Øst RHFs tidligere revisor Ernst & Young.       
Honorar for andre tjenester utenfor revisjonen er i all hovedsak knyttet til teknisk støtte i forbindelse med innføring av nytt budsjetterings- 
og rapporteringsverktøy.   
Honorar for andre attestasjonstjenester på 4 087 500 kroner inkluderer begrenset revisjon og  
avtalte kontrollhandlinger knyttet til balansen per 31.05.07.
       

Tall i 1 000 kroner, og inkludert mva
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4.  Immaterielle eiendeler  

Beløp i 1 000 kroner

Helse Sør-Øst RHF  EDB- 
programvare 

 Anlegg  
under  

utførelse 

 Sum  
immaterielle 

eiendeler 

Anskaffelseskost 01.01.07  147 764  112 595  260 359 

Tilgang  66 553  66 840  133 392 

Avgang  –    6 342  6 342 

Anskaffelseskost 31.12.07  214 317  173 093  387 409 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.07  130 694  –    130 694 

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.07  –    –    –   

Balanseført verdi 31.12.07  83 623  173 093  256 716 

Årets ordinære avskrivninger  27 976  –    27 976 

Reversert tidligere års nedskrivning  –    –12 000  –12 000

 

Foretaksgruppen  Forskning  
og utvikling 

 EDB- 
programvare 

 Anlegg  
under  

utførelse 

 Sum  
immaterielle 

eiendeler 

Anskaffelseskost 01.01.07  900  940 723  125 665  1 067 288 

Tilgang  1 500  176 388  119 724  297 612 

Avgang  660  59 502  8 638  68 800 

Fra anlegg under utførelse  –    49 047  –49 047  0 

Anskaffelseskost 31.12.07 1 740 1 106 656 187 705 1 296 101

Akkumulerte avskrivninger 31.12.07  365  606 785  –   607 150

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.07  –    3 912  –   3 912

Balanseført verdi 31.12.07 1 375 495 959 187 705 685 039

Årets ordinære avskrivninger  125  168 470  –   168 470

Reversert tidligere års nedskrivning  –    –    –12 000 –12 000

Årets nedskrivninger  –    3 912  –   3 912

Balanseførte lånekostnader  –    264  –   264

Foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til:    
* Forskning og utvikling Økonomisk levetid vurderes i hvert enkelt tilfelle      
* EDB-programvare  5 år      
* Anlegg under utførelse  Avskrives ikke      
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 5. Varige driftsmidler  

Beløp i 1 000 kroner

Helse Sør-Øst RHF

 Bygninger 

 Anlegg 
under 

utførelse 

 Transport-
midler, 

inventar og 
utstyr  Sum 

Anskaffelseskost 01.01.07  34 500  4 226 676  361 607  4 622 783 

Tilgang  –    1 877 057  81 713  1 958 770 

Avgang  –    14  238  252 

Fra anlegg under utførelse 63 041 –63 041 0 0

Anskaffelseskost 31.12.07 97 541 6 040 678 443 082 6 581 301

Akkumulerte avskrivninger 31.12.07  2 915  –    325 940 328 855

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.07  –    –    238 238

Balanseført verdi 31.12.07 94 626 6 040 678 116 904 6 252 208

Årets ordinære avskrivninger 1 765 0 56 842 58 607

Årets ordinære nedskrivninger 0 0 238 238

Herav avskrivninger som knytter seg til åpningsbalansen 0 0 0 0

Balanseførte lånekostnader 0 296 305 0 296 305

Operasjonell leasing/ leieavtaler
 Bygninger 

 Transportmidler, 
annet inventar og 

utstyr 

Leiebeløp  3 392  2 374 

Varighet (år)  1-10 år  1-5 år 
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Foretaksgruppen
 Tomter og 

boliger  Bygninger 

 Anlegg 
under 

utførelse 

 Medisinsk-
teknisk 

utstyr 

 Transport-
midler, 

inventar og 
utstyr  Sum 

Anskaffelseskost 01.01.07  1 810 892  37 132 064  5 501 033  5 218 136  3 061 185 52 723 310

Tilgang  10 330  279 732  3 448 071  501 971  292 410 4 532 515

Avgang  66 129  257 392  90 331  220 230  42 891 676 974

Fra anlegg under utførelse 133 503 978 252 –1 240 847 51 054 78 038 0

Anskaffelseskost 31.12.07 1 888 597 38 132 656 7 617 926 5 550 931 3 388 742 56 578 850

Akkumulerte avskrivninger 31.12.07  8 934  11 651 658  –    3 033 515  2 071 162 16 765 269

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.07  29 074  176 853  –    8 344  1 335 215 606

Balanseført verdi 31.12.07 1 850 589 26 304 145 7 617 925 2 509 072 1 316 245 39 597 976

Årets ordinære avskrivninger  226  1 944 614  –    537 802  379 600 2 862 242

Årets nedskrivninger  528  68 242  –    –    960 69 729

Herav avskrivninger som knytter seg til 
åpningsbalansen 226

 
1 619 471 – 232 599

 
53 638 1 905 934

Balanseførte lånekostnader  –    16 791  303 794  2 076  576 323 238

Både Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for 
driftsmidlene er beregnet til: 
      
* Bygninger  Dekomponert 10-60 år     
* Faste installasjoner tilknyttet bygg Dekomponert 10-60 år     
* Medisinteknisk utstyr 3-15 år     
* Annet utstyr, inventar, transportmidler, etc 3-15 år     
* Personalboliger  Avskrives ikke     
* Tomter Avskrives ikke     

Operasjonell leasing/ leieavtaler  Tomter og 
boliger  Bygninger 

 Medisinsk- 
teknisk utstyr 

 Transport-
midler,  inventar 

og utstyr 

Leiebeløp 88 520 165 612 48 438 76 993

Varighet (år) 1–10 2–20 3–9 2–4

 

Beløp i 1 000 kroner

Eiendomsoverdragelser i forbindelse med helsereformen       
Alle formaliteter rundt overdragelse av bygg og tomter er ikke endelig avklart. Det gjenstår arbeid med oppmåling og fradeling av enkelte 
eiendommer, delingsforretninger, nemndbehandling og avklaring med tidligere eiere. Formell overskjøting mangler fortsatt for noen  
eiendommer. Det eller meste er avklart, men det foreligger noe usikkerhet rundt eierskap til bygg og tomter oppført i balansen.   
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  6. Datterselskap/-foretak, felleskontrollert virksomhet m.v.    

Beløp i 1 000 kroner

Investering i datterforetak
Hovedkontor

Eieran- 
deler

Stemme-
andel

Balanse-
ført verdi Egenkapital

Årets 
resultat

Årets ned-
skrivning

Blefjell sykehus HF Notodden 100 % 100 %  195 115  195 115  –119 699  119 699 

Psykiatrien i Vestfold HF Tønsberg 100 % 100 %  447 784  447 784  –32 790  32 790 

Rikshospitalet HF Oslo 100 % 100 %  4 632 210  –718 015  –718 015  718 015 

Ringerike sykehus HF Hønefoss 100 % 100 %  304 563  304 563  –90 810  90 810 

Sykehuset Buskerud HF Drammen 100 % 100 %  507 873  507 873  –285 873  285 873 

Sykehuset Telemark HF Skien 100 % 100 %  951 882  951 882  –298 999  298 999 

Sykehuset i Vestfold HF Tønsberg 100 % 100 %  1 547 308  1 547 308  –216 780  216 780 

Sørlandet sykehus HF Kristiansand 100 % 100%  2 381 440  2 381 440  –381 972  381 972 

Aker universitetssykehus HF Oslo 100 % 100 %  1 428 927  1 428 927  –160 042  160 042 

Akershus universitetssykehus HF Nordbyhagen 100 % 100 %  1 291 027  1 291 027  –247 363  247 363 

Sunnaas sykehus HF Nesoddtangen 100 % 100 %  248 418  248 418  –31 501  31 501 

Sykehuset Asker og Bærum HF Bærum 100 % 100 %  1 150 399  1 150 399  –152 410  152 856 

Sykehuset Innlandet HF Brummundal 100 % 100 %  3 565 915  3 565 915  –398 137  398 137 

Sykehuset Østfold HF Fredrikstad 100 % 100 %  1 511 225  1 511 225  –285 880  285 880 

Ullevål Universitetssykehus HF Oslo 100 % 100 %  3 180 846  3 180 846  –685 601  685 601 

Sykehusapotekene ANS Oslo 100 % 100 %  112 639  112 639  4 593  –   

Sum datterforetak  23 457 568  18 107 347  –4 101 279  4 106 317 

Tilknyttede selskap

Luftambulansetjenesten ANS Bodø 40 % 40 %  10 484  34 947  –    –   

Helseforetakenes innkjøpsservice AS Vadsø 40 % 40 %  1 513  4 690  349  –   

Norsk Helsenett AS Trondheim 40 % 40 %  24 471  58 468  4 560  –   

Sum tilknyttede selskap  36 468  98 105  4 909  –   

Datterforetak som er eid av andre 
 foretak i foretaksgruppen

Oppland Vaskeri AS Lillehammer  80 %   80 %  2 674  4 739  1 302  –   

Hedmark Vaskeri AS Stange   85 %   85 %  5 967  8 081  1 554  –   

Medinnova AS Oslo 100 % 100 %  39 284  28 457  652  –   

Sophies Minde Ortopedi AS Oslo 100 % 100 %  12 000  31 394  6 039  –   

Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS Oslo   60 % 100 %  1 600  3 457  2 924  –   

Sykehotell AS Oslo 100 % 100 %  100  1 652  1 265  –   

Barnehagebygg AS Oslo 100 % 100 %  100  105  177  –   

Radiumhospitalets parkeringsselskap AS Oslo 100 % 100 %  31 588  32 753  –64  –   

Medinnvest AS Oslo 100 % 100 %  200  200  –    –   

Sum tilknyttede selskap  93 513  110 638  13 849  –   

Tilknyttede selskap som er eid av 
andre foretak i foretaksgruppen

Bio-Medisinsk Innovasjon AS Oslo   33 %  33 %  37  –    3 235  –   

Healthy Pointers AS Oslo   17 %   34 %  –58  –    309  –   

Sum tilknyttede selskap  –21  –    3 544  –  
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 7. Poster som er slått sammen i regnskapet  
  

Beløp i 1 000 kroner

Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

2006 2007 Andre driftskostnader 2007 2006

 –    23 178 Transport av pasienter  493 098  698 424 

 15 741  21 515 Kostnader bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring  770 543  950 314 

 7 714  4 866 Leiekostnad MTU, maskiner, inventar ol  128 728  203 339 

 147 390  197 992 Fremmede tjenester  1 042 683  955 429 

 89 560  84 844 Reparasjon og vedlikeholdskostnader  1 002 068  901 186 

 4 245  2 246 Lisens- og patentkostnader  83 695  42 080 

 12 803  16 342 Reisekostnader  194 925  190 074 

 232 004  286 397 Øvrige driftskostnader  1 016 482  494 275 

 532 581  696 228 Sum andre driftskostnader  5 105 543  4 681 116 

Finansinntekter

 1 094  9 502 Resultatandel felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap  21 833  4 670 

 170 736  196 068 Renteinntekter i foretaksgruppen Helse Sør-Øst  21 163  118 282 

 9 163  115 710 Andre renteinntekter  178 606  –   

 –    –   Andre finansinntekter (agio)  2 435  1 638 

 180 993  321 280 Sum finansinntekter  224 038  124 590 

Finanskostnader

 1 571  –   Resultatandel felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap  3 098  4 614 

 26 446  15 728 Rentekostnader i foretaksgruppen Helse Sør-Øst  5 959  106 610 

 100 560  203 401 Andre rentekostnader  255 972  –   

 –    –   Andre finanskostnader (disagio)  2 627  1 100 

 128 577  219 128 Sum finanskostnader  267 656  112 324 

Fordringer

 1 528 460  2 171 961 Konsernkonto  0  –   

 63 969  173 364 Kundefordringer  737 667  757 521 

 233 138  214 822 Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst  –    –   

 71 103  1 819 Opptjente pasientinntekter (inkl pasienter under behandling)  96 009  220 080 

 1 158  42 398 Forskuddsbetalte kostnader  240 845  132 525 

 –    –   Kortsiktige finansinvesteringer  143 090  147 503 

 399 798  438 156 Øvrige kortsiktige fordringer  809 975  610 123 

 2 297 626  3 042 520 Sum fordringer  2 027 585  1 867 752 

Annen kortsiktig gjeld

 757 693  799 159 Leverandørgjeld  2 350 956  2 516 355 

 1 006 873  1 505 457 Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst  –    –   

 18 496  21 047 Påløpte feriepenger  2 446 982  2 269 714 

 3 364  3 800 Påløpte lønnskostnader  568 042  648 627 

 –    –   Mottate forskuddsbetalinger  49 822  40 881 

 365 955  382 476 Annen kortsiktig gjeld  2 315 544  1 221 104 

 2 152 382  2 711 939 Sum annen kortsiktig gjeld  7 731 346  6 696 681



Årsrapport Helse Sør-Øst • 47

ÅRSReGNSKAP

  8. Skatter    

Beløp i 1 000 kroner

Beregning av utsatt skattefordel og endring i utsatt skattefordel Foretaksgruppen

Midlertidige forskjeller 2007 2006

Anleggsmidler 6 396   –4 609   

Omløpsmidler –32   255   

Avsetninger for forpliktelser –845   

Netto midlertidige forskjeller 6 364   –5 199   

Underskudd til fremføring –7 279   –10 756   

Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen –915   –15 955   

28 % utsatt skatt (utsatt skattefordel) –257   –4 467   

Herav ikke balanseført utsatt skattefordel 240   4 093   

Utsatt skatt (utsatt skattefordel) –17   –374   

Årets skattekostnad på ordinært resultat fremkommer slik:

Grunnlag for betalbar skatt

Resultat før skattekostnad 5 819   5 797   

Permanente forskjeller  7   3 687   

Grunnlag for årets skattekostnad 5 826   9 485   

Endring i midlertidige forskjeller –258   4 856   

Skattepliktig inntekt 5 568   14 341   

Bruk av fremførbart underskudd –296   –1 247   

Grunnlag for betalbar skatt 5 272   13 094   

28 % av grunnlag for betalbar skatt 1 311   3 666   

Endring i utsatt skatt 358   1 316   

For lite/for mye avsatt i fjor –1 786   –281   

Sum skattekostnad på ordinært resultat –117   4 701   

Forklaring til årets skattekostnad 

28 % skatt av resultat før skatt 1 311   1 623   

Permanente forskjeller (28 %) 358   1 032   

Diverse korrigeringer –1 786   2 045   

Beregnet skattekostnad –117   4 701   

Virksomheten i Helse Sør-Øst (sykehusdrift) er ikke skattepliktig virksomhet. Skattekostnaden er regnskapsført i datterselskap.
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9. Pensjoner   

Beløp i 1 000 kroner

Helse Sør-Øst RHF har pensjonsordninger som omfatter i alt 186 personer, hvorav 150 er yrkesaktive, 25 er oppsatte og 11 er pensjonister.  
I foretaksgruppen omfatter ordningen 120 631 personer, hvorav 59 108 er yrkesaktive, 33 557 er oppsatte og 27 858 er pensjonister.  
Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnprinsippet. Disse er i hovedsak avhenge av antall opptjeningsår, stillings-
faktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den 
ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningene. Felles kommunal pensjonsordning, pensjonsord-
ningen for sykehusleger og pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse, SPK, Akershus fylkeskommunale pensjons-
kasse og Oslo pensjonsforsikring AS. I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP 
til aldersgruppen 62 til 66 år. AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte “multiemployer plan”.

Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

2006 2007 Pensjonsforpliktelse 2007 2006 

 135 245  205 659 Brutto påløpte pensjonsforpliktelse  58 524 331  43 463 656 

 101 535  139 187 Pensjonsmidler  44 601 603  39 097 480 

 33 710  66 472 Netto pensjonsforpliktelse  13 922 728  4 366 176 

 4 646  8 880 Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse  1 947 273  609 540 

 –16 694  –44 255 Ikke resultatført gevinst/(tap) av estimat- og planavvik inkl aga  –16 034 864  –6 029 763 

 21 662  31 097 Netto bokført forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift  –164 864  –1 054 047 

 23 280  32 666 herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga  1 711 996  1 114 214 

 1 618  1 569 herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga  1 876 859  2 168 261 

Spesifikasjon av pensjonskostnad

16 621   23 391   Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 2 867 257   2 282 723   

5 616   8 369   Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 2 941 011   2 075 695   

22 237   31 759   Årets brutto pensjonskostnad 5 808 268   4 358 419   

–4 840   –5 262   Forventet avkastning på pensjonsmidler –2 343 191   –2 192 087   

446   873   Administrasjonskostnad 113 284   94 865   

135   938   Resultatført estimatendring/-avvik 559 269   84 120   

2 451   4 033   Arbeidsgiveravgift 568 907   339 479   

20 429   32 341   Årets netto pensjonskostnad 4 706 537   2 684 796  

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente 5,5 % 5,0 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,8 % 6,0 %
Uttakstilbøyelighet AFP 20-60% 20-60 %
Årlig lønnsregulering 4,5 % 3,0 %
Regulering av folketrygdens grunnbeløp 4,3 % 3,0 %

Pensjonskostnader for 2007 er basert på skjerpede forutsetninger iforhold til de som ble lagt til grunn ved utgangen av 2006 og som er 
vurdert å være rimelige forutsetninger per. 1.1.2007. Uttakstilbøyelighet tidligpensjonerings-/ AFP uttak under pensjonsordningen for 
sykepleier og sykehusleger er skjerpet gjennom endrede forutsetninger for 2007. Som følge av endringer i markedet gjennom 2007 er det 
foretatt en ny vurdering av de økonomiske forusetningene per 31.12.2007. Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser per 
31.12.2007 basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt for 2007. Basert på avkastningen i KLP/SPK/BFP for 2007 er det også 
vist et beste estimat for pensjonsmidlene per 31.12.2007. Estimatavviket som oppstår på slutten av 2007 amortiseres fra og med 2008.

Demografiske forutsetninger       
Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i KLPs forsikringstekniske beregningsgrunnlag. 



Årsrapport Helse Sør-Øst • 49

ÅRSReGNSKAP

  10. Finansielle anleggsmidler og gjeld    

Beløp i 1 000 kroner

Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

2006 2007 Finansielle anleggsmidler 2007 2006 

3 189 994 3 017 685 Lån til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 0 0

88 288 88 288 Langsiktige fordringer 88 288 89 610

31 559 36 468 Investering i tilknyttet selskap 37 026 47 439

1 232 1 545 Eierandel KLP 541 562 467 717

3 311 072 3 143 985 Sum 666 876 604 766

Langsiktig gjeld

1 861 512 815 996 Langsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 0 0

0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 235 139 88 744

0 0 Annen langsiktig gjeld 1 088 560 242 337

1 861 512 815 996 Sum 1 323 699 331 081

Av lånet til Helse og omsorgsdepartementet på 6,7 milliarder kroner har 5,0 milliarder kroner en nedbetalingstid som er over fem år.

  11. Bundne midler og konsernkontoordning    
Helse Sør-Øst RHF  Foretaksgruppen 

2006 2007 2007 2006 

23 097 23 691 Innestående skattetrekksmidler 1 037 915 968 820

22 901 0 Andre bundne kontoer 26 520 23 945

45 998 23 691 Sum bundne midler 1 064 435 992 765

Foretaksgruppen har en kredittramme på 2,7 milliarder kroner tilknyttet konsernkontoordningen. Av trekkrammen er det benyttet  
2,5 milliarder kroner.

Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen.
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12. egenkapital   

Beløp i 1 000 kroner

Foretaksgruppen
Fore-
taks-

kapital
Struktur-

fond

Annen 
innskutt 

egenkapital

Fond for 
vurderings-

forskjeller

Minori-
tets-

andel
Annen  

egenkapital
Total  

egenkapital

Egenkapital 1.1.2007  200  4 179 627  28 669 921  2 689  5 862  –6 064 031  26 794 268 

Effekt av føringer i forbindelse med 
fusjonen av Helse Sør RHF og  
Helse Øst RHF  –    –    –   

 

–   

 

–   

 

–13 063 

 

–13 063 

Egenkapital 1.1.2007  200  4 179 627  28 669 921  2 689  5 862  –6 077 094  26 781 205 

Overføring av strukturfond  –    –3 797 246  3 797 246  –    –    –0  –0 

Avgang minoritet  –    –    –    –    –3 982  –    –3 982 

Årets resultat  –    –382 381  –    4 909  1 663  –3 485 997  –3 861 805 

Egenkapital 31.12.2007  200  0  32 467 167  7 598  3 543  –9 563 091  22 915 418

Strukturfondets opprinnelige formål var å dekke den delen av avskrivningene på varige driftsmidler som det ikke var dekning for i de årlige 
bevilgningene til de regionale helseforetakene. Med inntektsløftet i St. prp. nr 1 (2007-2008) forutsettes de samlede bevilgningene nå å dekke 
de totale avskrivningene, og behovet for strukturfondet bortfaller. Resterende fond er overført annen innskutt egenkapital pr. 31.12.07.

Helse Sør-Øst RHF Foretaks-
kapital

Struktur-
fond

Annen 
innskutt 

egenkapital

Fond for 
vurderings-

forskjeller
Annen 

egenkapital
Total egen-

kapital

Egenkapital 1.1.2007  200  642  32 855 559  58 594  –6 137 062  26 777 933 

Overføring av strukturfond  –    –558  –381 738  –    382 296  –   

Reklassifisering av Sykehusapotekene ANS  –    –    –    –55 906  55 906  –   

Årets resultat  –    –84  –    4 909  –3 876 829  –3 872 003 

Egenkapital 31.12.2007  200  -    32 473 821  7 597  -9 576 587  22 905 032

13. eiers styringsmål   
Helse Sør-Øst RHF  Foretaksgruppen 

2006 2007 2007 2006 2002-2007

 –93 166 234 313 Årsresultat  –3 861 805  –1 800 436 –12 266 414 
2 239 186 –    -   Overføring fra strukturfond  –    390 863 

 –    -   Korrigering for endrede levetider  –    570 058 2 932 379 

 –93 166  234 313 Korrigert resultat  –3 861 805  –839 515 –7 094 849 

 –    6 519 Økte pensjonskostnader grunnet endrede 
økonomiske forutsetninger

 
1 895 000 

 
527 774 

2 422 774 

 –93 166  240 832 Resultat jf økonomisk krav fra HOD  –1 966 805  –311 741 –4 672 075 

 –    21 364 Resultatkrav fra HOD jf foretaksmøter januar 2007  –880 000  –   –880 000 

 –93 166  219 468 Avvik fra resultatkrav fra HOD  –1 086 805  –311 741 –3 792 075 

I foretaksmøtene i februar og mai 2007 ble stilt krav til Helse Sør-Øst RHF om at regnskapsmessig underskudd ikke skulle overskride  
880 millioner kroner.  Som følge av implementering av ny veiledning for beregning av pensjonskostnader, økte pensjonskostnadene til  
Helse Sør-Øst RHF med 1,895 milliarder kroner.  Denne kostnadsøkningen er ikke kompensert gjennom økte rammer, og økningen er  
derfor unntatt fra resultatkravet til Helse Sør-Øst. De økte pensjonskostnadene ble formelt unntatt fra resultatkravet til Helse Sør-Øst RHF 
for 2007 i foretaksmøte i januar 2008.
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 14. eierinformasjon
Helse Sør-Øst RHF er 100 % eiet av Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet.

 15. Andre avsetninger for forpliktelser
Helse Sør-Øst RHF Foretaksgruppen

2006 2007 2007 2006

0 0 Legepermisjoner 417 022 388 673

1 109 039 2 063 468 Investeringstilskudd 2 806 876 1 618 353

0 0 Andre avsetninger for forpliktelser 78 291 62 971

1 109 039 2 063 468 Sum avsetning for forpliktelser 3 302 189 2 069 997

Beløp i 1 000 kroner

Legepermisjoner
Avsetning for overlegepermisjoner omfatter  3 469 overlege- og  psykologspesialistårsverk. Uttakstilbøyeligheten i det enkelte foretak varierer 
for overlegestillingene fra 40 % til  90 % og for psykologspesialister fra 50 % til 100 %.

Overordnede leger og psykologspesialister i Helse Sør-Øst har i hovedsak avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år 
med noen lokale unntak for psykologspesialister. Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn.  Lønnen kostnadsføres og 
avsettes som en langsiktig forpliktelse etter hvert som retten opparbeides.

Investeringstilskudd
Øremerket tilskudd gitt over statsbudsjettet til særskilte byggeprosjekter i Helse Sør-Øst. Tilskuddet inntektsføres i det enkelte helseforetak i 
takt med avskrivningene på den tilhørende investeringen.

 16. Pantstillelser og garantiansvar  
Norsk medisinsk syklotronsenter AS, et datterselskap av Rikshospitalet HF har stilt maskiner og utstyr som sikkerhet for et lån som  
opprinnelig var på 35 millioner kroner.

 17. Nærstående parter  
Kjøp og salg skjer i hovedsak mellom offentlige helseinstitusjoner som alle er underlag Helse- og omsorgsdepartementet.

 18. Betingede utfall

Det ble igangsatt arbeider knyttet til bygging av nytt sykehotell på toppen av Stråleterapibygget på Radiumhospitalet uten at nødvendige 
tillatelser til å gjennomføre investeringen var gitt fra Helse Sør-Øst RHF. I brev av 4. januar 2008 til styret i Rikshospitalet HF la admini-
strerende direktør i Helse Sør-Øst RHF til grunn at igangsatte og planlagte byggeaktiviteter i tilknytning til prosjektet ble stoppet 
umiddelbart. Styret ved Rikshospitalet RH stoppet prosjektet i styremøte 15. januar 2008. Hovedentreprenøren har fremmet krav om 
økonomisk oppgjør overfor Rikshospitalet HF ved permanent byggestopp, og det er avsatt for et potensielt økonomisk oppgjør i regnskapet.

Det ble tatt inn en approbasjonsbestemmelse i forbindelse med overtagelsen av nytt sykehus på Gaustad om at enkelte forhold skulle  
utbedres før ferdigattest ble gitt. Arbeidet var ikke utført pr. 31. desember, men det er gitt midlertidig brukstillatelse for sykehuset. 
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 19. Universiteter og høyskolers rettigheter til arealer i helseforetak

Rikshospitalet HF skal tre inn i de pliktene som staten som sykehuseier hadde overfor universiteter og høgskoler da nåværende  
Helse Sør-Øst RHF overtok ansvaret for å sørge for spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst. Samarbeidet om studentundervisning  
mellom Rikshospitalet HF, Universitetet i Oslo og høgskolene skal reguleres i egne avtaler. I avtalen mellom Rikshospitalet HF og  
Universitetet i Oslo skal bruksrett og disposisjonsrett til arealene og utstyr presiseres. 

Universitetet i Oslo benytter netto ca 3 000 kvm kontor- og undervisningslokaler på Ullevål Universitetssykehus HF sitt område. 

Aker universitetssykehus HF har iht vedtekter og tilhørende instruks inngått avtale som gir Universitetet i Oslo / Høgskolen i Oslo rett til 
å benytte lokalene til undervisning og forskning. Sykehuset Innlandet HF er pliktig til å stille lokaler til fri disposisjon for Høgskolen i  
Gjøvik til undervisningsformål. Lokalene utgjør om lag 30 kvadratmeter. Sykehuset Østfold har i henhold til vedtekter og tilhørende 
instruks inngått avtale som gir Høgskolen i Østfold rett til å benytte lokaler til undervisning og forskning. Dette omfatter  
ca 100 kvadratmeter.

Foretakene kan ikke selge, pantsette eller på annen måpte disponere over faste eiendommer hvor rettighetshaver har rettigheter, uten  
skriftlig samtykke fra Utdannings- og forskningsdepartementet, eller den departementet gir slik myndighet.

I forbindelse med omdanningen til helseforetak tok helseforetakene over alle formuesposisjoner knyttet til offentlige virksomheter innen  
spesialisthelsetjenestene, somatisk helsevern, psykisk helsevern, rehabiliterings- og habiliterings-tjenester, medisinsk nødmeldetjeneste og  
ambulansetjenester. Alle formaliteter i forbindelse med overdragelse av eiendomsretten, herunder tinglysing i grunnboken, er ikke ferdig  
behandlet.

Det norske radiumhospital HF, som pr. 1. januar 2005 ble slått sammen med Rikshospitalet HF i Rikshospitalet HF, har tidligere bakgrunn 
som en separat stiftelse. Grensesnitt stiftelse/statlig eierskap er pr. 31. desember ikke avklart med hensyn til eiendomsoverdragelse og verdier. 
Stiftelsen er ikke oppløst.
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PB 23, Vinderen, 0319 Oslo
Telefon: 22 45 15 00
administrasjon@diakonsyk.no
www.diakonsykeh.no 

lovisenberg Diakonale  
Sykehus aS
Lovisenbergveien 17, 0440 Oslo
Telefon: 23 22 50 00
post@lds.no
www.lds.no

Revmatismesykehuset aS
Margrete Grundtvigs vei 6,  
2609 Lillehammer
Telefon: 61 27 95 00
post@revmatismesykehuset.no
www.revmatismesykehuset.no

Martina Hansens Hospital
PB 23, 1306 Bærum postterminal
Telefon: 67 80 94 00
postmottak@mhh.no
www.mhh.no


