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1. Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten – høring 

I 2017 fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide 
forslag til alternative modeller for regulering av pasientforløp. Bakgrunnen var bl.a. oppslag 
i media om «triksing» med ventelister. Helsedirektoratets rapport til Helse- og 
omsorgsdepartementet ble sendt på høring sommeren 2018. Det ble foreslått tre modeller 
som representerer ulike veivalg, blant annet når det gjelder bruk av juridiske rettigheter 
som virkemiddel: 

• Modell A; Individuell frist til start helsehjelp 
• Modell B; Generell frist til start helsehjelp 
• Modell C; Uten fristbruddsrettigheter 

 
Rapporten inneholdt også forslag til modelluavhengige tiltak. 
 
Helse Sør-Øst RHF avga høringssvar på denne rapporten høsten 2018. Høringssvaret ble 
styrebehandlet, jf. styresak 094-2018. Flertallet i styret sluttet seg til administrerende 
direktørs anbefaling om å støtte modell C. Styrets nestleder støttet modell A. Helse Sør-Øst 
mente at modell C ikke kunne gjennomføres umiddelbart og at modell A måtte videreføres 
på kort sikt. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har nå vurdert høringsinnspillene og sendt på høring 
departementets oppfølging av Helsedirektoratets rapport om alternative modeller for 
regulering av pasientforløp og registrering av ventetid i spesialisthelsetjenesten. 
Høringssvarene var sprikende når det gjelder valg av modell. Helse- og 
omsorgsdepartementet har konkludert med at de velger å gå for modell A. Det betyr egentlig 
å videreføre det som gjelder i dag. Den eneste endringen de foreslår er å oppheve skillet 
mellom frist til utredning og frist til behandling. Departementet skriver samtidig at de på 
lengre sikt arbeider med å kunne få til større justeringer i regelverket. Utover opphevelsen 
av skillet mellom frist til utredning og behandling, er det foreslått endringer av lovteknisk 
art. Helse- og omsorgsdeparementet foreslår f.eks. at vilkårene for rett til nødvendig 
helsehjelp flyttes fra prioriteringsforskriften og tas inn i selve lovteksten. Forslagene 
innebærer imidlertid at ventelisteforskriften må endres, men her vil det komme et eget 
høringsnotat når Stortinget har behandlet lovendringene i denne høringen. 
 
Høringen er sendt direkte både til helseforetak og regionale helseforetak. Helse Sør-Øst RHF 
har ikke lagt opp til å lage et felles regionalt høringssvar, og tar følgelig saken opp i ulike 
regionale fora, herunder brukerutvalget og i samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte. 
Høringsfristen er 15. april 2020. 
 
Den forrige høringen innebar et retningsvalg og ble derfor lagt frem for styret. Denne 
høringen har ikke samme prinsipielle karakter   
 

2. Riksrevisjonen 
Riksrevisjonen har igangsatt en forvaltningsrevisjon av investeringer i helseforetakene 
(utsatt offentlighet, jf. rrevl § 18 (2)). Resultatet planlegges rapportert til Stortinget våren 
2021.  
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Målet med revisjonen er å undersøke om spesialisthelsetjenesten gjennom investeringer i 
medisinsk-teknisk utstyr (MTU) og bygg legger til rette for effektiv drift og god 
pasientbehandling. Undersøkelsen vil ikke omfatte planlegging og gjennomføring av større 
byggeprosjekter eller investeringer i IKT.  
 
Riksrevisjonen har sendt brev til helseforetakene og bedt om oversendelse av aktuell 
underlagsinformasjon. Videre har de opplyst at Riksrevisjonen vil sende en ny forespørsel 
om supplerende informasjon i løpet av våren. Det vil også bli gjennomført intervjuer i 
utvalgte helseforetak i løpet av høsten 2020. 
 

3. Regionale funksjoner innen rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst 
Regional utviklingsplan 2035 (styresak 114-2018) fastslår at Helse Sør-Øst RHF skal avklare 
og formalisere regionfunksjoner innen rehabilitering. Det er gjennomført en utredning av  
regionale funksjoner innen rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst og utarbeidet en rapport i 
regi av fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst. Rapporten er behandlet i fagdirektørmøtet i 
regionen og sendt ut til helseforetak for innspill. Videre er rapporten behandlet av 
brukerutvalget i Helse Sør-Øst og i direktørmøtet i regionen.  
 
Det foreslås at syv regionale funksjoner innen rehabiliteringsfeltet sentralisert til ett foretak 
og ytterlig seks funksjoner sentralisert til to eller flere helseforetak. De sentraliserte 
tjenestene som er vurdert omfatter primært institusjonsbasert rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Direktørmøtet i regionen og brukerutvalget i Helse Sør-Øst har gitt tilslutning til at følgende 
fordeling av regionale funksjoner: 
 
Følgende regionale funksjoner tillegges Oslo universitetssykehus HF; 
 

• Alvorlig traumatisk hjerneskade og multitraume (akutt rehabilitering og 
tidligrehabilitering) 

• Bendysmeli 

Følgende regionale funksjoner tillegges Sunnaas sykehus HF;  
• Ryggmargsskader 
• Nevrogen blæredysfunksjon  
• Alvorlig tetraparese 
• Alvorlig brannskade  
• Ryggmargsskade, multitraume og nevrologi hos barn/ungdom 

Følgende regionale funksjoner tillegges to eller flere helseforetak; 
• Alvorlig traumatisk hjerneskade - Sunnaas sykehus HF og Sørlandet sykehus HF 
• Multitraume med omfattende funksjonssvikt - Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i 

Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF og Sørlandet sykehus HF 
• Akutte ikke-progredierende nevrologiske tilstander - Sunnaas sykehus HF, 

Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF og Sørlandet sykehus HF 
• Ikke-traumatisk ervervet hjerneskade med spesielle rehabiliteringsbehov - Sunnaas 

sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF og Sørlandet sykehus HF  
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• Armamputasjon og armdysmeli - Sykehuset Innlandet HF og Oslo 

universitetssykehus HF 
• Funksjonelle bevegelsesforstyrrelser - Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset 

Innlandet HF 
• Bevissthetsforstyrrelser ved ervervet hjerneskade - Sunnaas sykehus HF og 

Sørlandet sykehus HF  

Funksjonsfordelingen vil i praksis formalisere funksjoner og tilbud slik det er per i dag og gi 
pasienter økt tydelighet om lokalisering av de aktuelle spesialiserte 
rehabiliteringsfunksjonene i regionen. Det skal gjennomføres en evaluering av 
rehabiliteringstilbudet til pasienter med bevissthetsforstyrrelser ved ervervet hjerneskade 
innen 2021.  
 

4. Rapport pasientreiser og tiltak som kan avlaste fastleger og deres personell 
De regionale helseforetakene fikk i foretaksmøtet i januar 2020 i oppdrag, sammen med 
Pasientreiser HF, å vurdere mulige endringer i arbeidet med pasientreiser som kan avlaste 
fastlegene og deres personell på kort og lang sikt. De regionale helseforetakene valgte å 
organisere prosjektet som et underprosjekt av den pågående interregionale utredningen av 
organisering av pasientreiseområdet.  
 
Prosjektet har arbeidet med problemstillinger knyttet til hvordan reiser med rekvisisjon er 
regulert i pasientreiseforskriften, hvordan forvaltningspraksis har utviklet seg i lys av dette, 
rekvirentenes ønske om mindre tid på bestilling av reiser samt bedre retningslinjer for 
ordningen. Videre er det sette på pasientenes ønske om større grad av selvbetjening, 
oversikt over og innvirkning på egen reise, samt begrensninger og muligheter i dagens IKT-
systemer.   
 
Rapport fra arbeidet ble behandlet i det interregionale møte mellom de fire administrerende 
direktørene i de regionale helseforetakene den 25. februar 2020 og er oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet. I rapporten pekes det på tiltak som kan bidra til å avlaste fastlegene 
og deres personell på kort (innen 2020) og mellomlang sikt. Tiltakene omhandler blant 
annet følgende: 

• Endret rekvisisjonspraksis slik at fastlegen beskriver behov for tilrettelagt transport 
allerede i første gangs henvisning til spesialisthelsetjenesten, og at 
spesialisthelsetjenesten håndterer rekvirering av reise med bakgrunn i dette 

• Utredning av muligheter og konsekvenser av at pasientene selv kan bestille reisen 
direkte fra transportør og få dekket utgiftene via reiser uten rekvisisjon, f.eks. på 
korte reiser innen kommunegrensene 

• Videreutvikle funksjonalitet i dagens rekvirentløsning slik at behandlers 
attestasjon/opplysninger kan lagres og gjenbrukes over en gitt periode 

• Videreutvikle IKT-løsningene slik at behandler kan attestere behov direkte i egen 
IKT-løsning, dvs at fastlegene kun forholder seg til ett system 

• Bedre tilgjengelighet på brukerstøtte fra pasientreisekontorene 
• Utrede mulighet for å slå sammen attestasjon/behovsprøvingen med andre tjenester 

slik at det kan være grunnlag for saksbehandling innenfor flere områder i regi av 
fylkeskommune/kommunene  
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5. Endret oppgavedeling i Oslo sykehusområde 
I styresak 052-2016 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at samarbeidet med 
Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS om fordeling av 
oppgaver og ansvar skal sikre disse sykehusenes langsiktige rolle i ivaretakelse av sørge 
for-ansvaret og bidra til å løse det fremtidige kapasitetsbehovet i Oslo sykehusområde. 
Oppgavedeling i Oslo sykehusområde er videre omtalt i Regional utviklingsplan for Helse 
Sør-Øst (styresak 114-2018). Det er viktig å styrke lokalsykehusfunksjonen og 
egendekningen for de private ideelle sykehusene i Oslo for å fremme mer helhetlig 
pasientforløp.  
 
Helse Sør-Øst RHF igangsatte et prosjekt ultimo 2018 for oppgavedeling i Oslo 
sykehusområdet. Det er videre etablert egne interne prosjekter i henholdsvis avgivende 
helseforetak (Oslo universitetssykehus HF) og mottakende sykehus (Lovisenberg 
Diakonale Sykehus AS og Diakonhjemmet Sykehus AS). Hovedprosjektet er organisering 
i flere underprosjekter som frem til nå har befattet seg med håndtering av hjerneslag, 
primære og sekundære hud-, bløtdels- og beninfeksjoner, medikamentell 
kreftbehandling og hemodialyse, samt økonomiske konsekvenser av endringer i 
oppgavefordelingen.  
 
Det ble mai 2019, i tråd med regional modell for håndtering av pasienter med hjerneslag 
(styresak 008-2017), etablert ett slagsenter i Oslo med én dør inn ved Oslo 
universitetssykehus HF. Erfaringene så langt har vært gode og den akutte 
slagbehandlingen er blitt mer ensartet og koordinert. Ansvaret for primære og 
sekundære hud-, bløtdels- og beninfeksjoner i eget opptaksområde er overført 
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Diakonhjemmet Sykehus AS i 2019. I mars 2020 
starter overføringen av medikamentell kreftbehandling og palliative tjenester fra Oslo 
universitetssykehus HF til de to private ideelle sykehusene. Dette ble markert den 2. 
mars ved Diakonhjemmet sykehus AS og skal markeres den 9. mars ved Lovisenberg 
Diakonale Sykehus AS.  
 
Når det gjelder hemodialyse planlegges det i 2020 overføring av pasienter tilhørende 
bydelene i opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet 
Sykehus, fra Oslo universitetssykehus HF til Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Det 
planlegges samtidig at Oslo universitetssykehus HF får overført et tilsvarende antall 
pasienter som er i dialysebehandling ved Akershus universitetssykehus HF og som 
tilhører bydelene i Groruddalen (bydelene Aker, Stovner og Grorud). Akershus 
universitetssykehus HF har kapasitetsutfordringer innen dialyse.  
 
Oppgavedelingsprosjektet har identifisert nye områder som kan egne seg for å styrke 
lokalsykehusfunksjonen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Diakonhjemmet 
Sykehus AS. Psykisk helsevern og andre medisinske spesialiteter er under vurdering.  
 

6. Informasjon om coronavirus og status i Helse Sør-Øst 
Det vises til utsendt status til styret 1. mars og 4. mars 2020. Det vil bli gitt oppdatert status til 
styret i styremøtet den 12. mars.  
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7. Saker til oppfølging etter styremøter 
Oversikten blir oppdatert for hvert styremøte. Fra sist rapportering er oppfølgingspunkter 
som er satt opp i årsplanen eller fulgt opp på annen måte fjernet fra listen. 
 

Sak og dato Oppfølging Tiltak Status 

082-2019 

Virksomhetsrapport 
for andre tertial 2019 

17. oktober 2019 

Styret ønsker at det i 
senere risikovurderinger 
skal vurderes ytterligere 
tiltak der restrisiko er 
høy.  

I senere 
risikovurderinger skal 
det beskrives 
ytterligere tiltak der 
restrisiko er høy. 

Ivaretas ved 
risikovurdering per 
første tertial 2020. 

083-2019 

Status og rapportering 
regional IKT-
prosjektportefølje per 
andre tertial 2019 

17. oktober 2019 

Styret ønsker at det i 
senere rapporter også 
omtales hvordan nye 
IKT-systemer virker der 
de tas i bruk.  

For regional kurve- og 
medikasjonsløsning 
ønsker styret mer 
informasjon om 
løsningen og hva som 
gjøres av 
forbedringstiltak både 
overfor leverandør og 
brukere. 

Omtale av hvordan 
IKT-systemene virker 
der de tas i bruk. 

 
Informasjon om 
kurve- og 
medikasjonsløsningen 
og de 
forbedringstiltak som 
iverksettes. 

Ivaretas i status og 
rapportering regional 
IKT-prosjektportefølje 
per tredje tertial 
2019.  

 

084-2019 

Status og rapportering 
andre tertial 2019 for 
programmene STIM og 
ISOP, Sykehuspartner 
HF 

17. oktober 2019 

Styret ba om å bli 
orientert om det oppstod 
samarbeidsproblemer 
mellom Sykehuspartner 
HF og helseforetakene.  

For de enkelte 
prosjektene ønsker 
styret at det også angis 
en sluttdato. 

Styret er opptatt av 
fremdrift i prosjektene 
og at det må gjøres 
prioritering mellom 
prosjektene. I de tilfeller 
hvor fremdriftsplaner 
ikke holdes, er det viktig 
at det utarbeides 
reviderte 
fremdriftsplaner. 

 Følges opp i 
styringsdialogen 
(oppfølgingsmøtene) 
med Sykehuspartner 
HF. Meldes tilbake til 
styret på egnet måte. 
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Sak og dato Oppfølging Tiltak Status 

093-2019  

Virksomhetsrapport 
per september og 
oktober 2019 

21. november 2010 

Utfordringer med 
leveransepresisjon i 
Sykehuspartner HF må 
følges opp. 

Utfordringene med 
innleie av helsepersonell 
må følges løpende.  

 Følges opp i 
styringsdialogen 
(oppfølgingsmøtene) 
med Sykehuspartner 
HF. Meldes tilbake til 
styret på egnet måte. 

 

094-2019  

Budsjett 2020 – 
fordeling av midler til 
drift og investeringer 

21. november 2019 

I forbindelse med 
behandlingen av forslag 
til ny nasjonal 
inntektsmodell skal det 
gis en nærmere 
vurdering av hvordan 
inntektsmodellen virker 
internt i Oslo 
sykehusområde og 
mellom Oslo 
universitetssykehus HF 
og regionen for øvrig. 

Ivaretas når saker om 
nasjonal 
inntektsmodell og 
regional 
inntektsmodell 
behandles av styret. 

Innarbeides i årsplan 
styresaker for 2020. 

110-2019 

Anskaffelse av regional 
løsning for 
helselogistikk 

19. desember 2019 

Styret var opptatt av å få 
fremlagt planen for 
gjennomføring sammen 
med kostnadsrammen 
for prosjektet. Styret tar 
ikke stilling til 
gevinstestimatene som 
er presentert i saken. 
Styret påpekte at kravet 
til universell utforming 
ligger til grunn også ved 
anskaffelser av IKT-
løsninger. 

Styret ba om en egen sak 
når plan for 
gjennomføring og 
kostnadsrammen for 
hele prosjektet 
foreligger. 

Ny sak fremlegges når 
plan for 
gjennomføring og 
kostnadsrammen for 
hele prosjektet 
foreligger. 

Innarbeides i årsplan 
styresaker for 2020. 

 

115-2029 

Sykehuset Østfold HF – 
konsept-rapport nytt 
akuttmottak 

19. desember 2019 

Styret ba om en egen 
redegjørelse om 
kapasitetssituasjonen og 
aktuelle tiltak på kort og 
mellomlang sikt for å 
bedre kapasiteten. 

Det fremlegges sak 
med redegjørelse for 
kapasitetssituasjonen 
og aktuelle tiltak på 
kort og mellomlang 
sikt for å bedre 
kapasiteten.  

Innarbeides i årsplan 
styresaker for 2020. 
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Sak og dato Oppfølging Tiltak Status 

003-2020 

Virksomhetsrapport 
per november og 
desember 2019 

5. februar 2020 

Styret er opptatt av at 
arbeidet med 
bemanningsstyring 
følges opp og ba om at de 
fikk en nærmere 
orientering om 
styringssystemer innen 
området og den reelle 
utviklingen.  

Det fremlegges sak 
om styringssystemer 
og utvikling innen 
bemanningsområdet. 

Innarbeides i årsplan 
styresaker for 2020. 

 

004-2020 

Oppdragsdokument 
2020 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet 
og protokoll fra 
foretaksmøte i Helse 
Sør-Øst RHF 14. januar 
2020 - oppdrag og 
bestilling 2020 til 
helseforetakene i Helse 
Sør-Øst 

5. februar 2020 

Styret vil på et senere 
tidspunkt vurdere om 
det bør stilles noen mer 
spesifikke krav til 
oppfølgingen av samvalg. 

Behovet for mer 
spesifikke krav i 
oppfølging av samvalg 
vurderes i 
tertialrapporteringen. 

Ivaretas i 
virksomhetsrapport 
per første tertial 
2020.  

 

005-2020 

Oppnevning av nye 
styrer og fastsetting av 
styregodtgjørelse i 
helseforetakene i Helse 
Sør-Øst fra 2020 

5. februar 2020 

Styret ba om at det blir 
fremmet en egen sak 
hvor det vurderes en 
utvidelse av antallet 
styremedlemmer i 
helseforetakene.  

Styret ønsket et ekstra 
vedtakspunkt om at 
valgkomiteen får 
fullmakt til å supplere 
med et styremedlem i 
styrene for Sykehuset i 
Vestfold HF, Sørlandet 
sykehus HF og Akershus 
universitetssykehus HF. 

Sak om utvidelse av 
antall 
styremedlemmer 
utarbeides. 

 
 
Valgkomiteen 
arbeider med 
supplering av de 
aktuelle styrene. 
Styret for Akershus 
universitetssykehus 
var komplett ved den 
formelle 
oppnevningen 26. 
februar 2020. 
 

Legges frem i 
styremøtet 12. mars 
2020. 

010-2020 

NOU 2019:24 - 
Inntektsfordeling 
mellom regionale 
helseforetak 

5. februar 2020 

Styret ønsker at det 
vurderes en fornyet 
gjennomgang av 
tallmaterialet i 
samarbeid mellom 
departementet og de fire 
regionale 
helseforetakene. 

Fornyet gjennomgang 
av tallmaterialet 
følges opp. 
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8. Skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller 
underliggende helseforetak besvart av helse- og omsorgsministeren 

 
Siden siste styremøte er følgende skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller 
underliggende helseforetak besvart av Helseministeren: 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren 
Dokument nr. 15:764 (2019-2020) 
Innlevert: 23.01.2020 
Sendt: 24.01.2020 
Besvart: 03.02.2020 av helseminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Tellef Inge Mørland (A): Hvor mye av budsjettet til Sørlandet sykehus gikk til private aktører innen 
ordningen med fritt behandlingsvalg i 2018 og 2019, og hvor store var ABE-kuttene for Sørlandet sykehus 
de samme årene? 
 
Svar  
Bent Høie: Jeg har innhentet informasjon fra Helse Sør-Øst RHF til første del av spørsmålet, som gjelder 
kostnader ved Sørlandet sykehus HF til pasientbehandling gjennomført av fritt behandlingsvalg-
leverandører. Det regionale helseforetaket opplyser at Sørlandet sykehus HF sine kostnader til denne 
aktiviteten utgjorde 9,5 mill. kroner i 2018 og 20,7 mill. kroner i 2019. 
 Til delen av spørsmålet som gjelder avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, vil jeg 
innledningsvis presisere at effektivitetskravet ikke innebærer at det kuttes i spesialisthelsetjenesten. 
Sektoren har hvert år fått en vekst i økonomisk ramme også etter at effektivitetskravet er trukket i fra. 
 I regjeringens budsjettforslag for 2018 ble det foreslått å øke driftsbevilgningene til sykehusene med 1 
589 mill. kroner. Dette la til rette for å øke pasientbehandlingen med om lag 2 pst. i 2018. I budsjettet for 
2019 ble det foreslått en økning på 1 350 mill. kroner, som la til rette for en aktivitetsvekst på 1,7 pst. i 
2019. 
 Effektiviseringskrav i de regionale helseforetakene som følge av avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen utgjorde 239 mill. kroner i 2018 og 178 mill. kroner i 2019. Disse beløpene er 
hensyntatt i det samlede økte beløpet i vekstrammen til helseforetakene. Tallene for de regionale 
helseforetakene er netto etter at det er tilbakeført midler i basisbevilgningene. Dette legger til rette for at 
reformen ikke påvirker de regionale helseforetakenes muligheter til å investere i nytt utstyr og bygg. 
Uttrekkene knyttet til ABE-reformen må ses i sammenheng med at driftsbudsjettene til de regionale 
helseforetakene i perioden 2014-2020 har blitt styrket med totalt 14,6 mrd. kroner i 2020-priser. 
 Helse- og omsorgsdepartementet har ikke tilsvarende tall på helseforetaksnivå. Effekten av ABE-
reformen for det enkelte helseforetak vil blant annet avhenge av den interne inntektsmodellen i 
helseregionen og faktisk aktivitet i det enkelte budsjettår. Alle regionale helseforetak stiller 
effektiviseringskrav til helseforetakene. Det er nødvendig for å dekke investeringsbehovet i bygg, utstyr 
og IKT. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren 
Dokument nr. 15:763 (2019-2020) 
Innlevert: 23.01.2020 
Sendt: 24.01.2020 
Besvart: 05.02.2020 av helseminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Elise Bjørnebekk-Waagen (A): Er kravet som ble gitt i foretaksmøtene for 2011, om at betaling for 
parkering kun skal dekke kostnadene ved parkeringstilbudet ved sykehusene fortsatt gjeldende, og 
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hvordan vurderer statsråden en parkeringspolicy som fraviker føringer med bakgrunn i eksempelvis 
klimagassutslipp? 
 
Begrunnelse  
Sykehuset Østfold informerer gjennom Sarpsborg Arbeiderblad 23. januar at sykehuset har endret prisene 
for langtidsparkering.  
 Dette er gledelige nyheter for pasienter og pårørende som er avhengig av å bruke bil for å komme seg til 
sykehuset.  
 Prisen for øvrig parkering er uendret. Videre i intervjuet til Sarpsborg Arbeiderblad opplyser sykehuset at 
de vil be om en revidering av føringer for parkeringstilbudet:  
«Vi har bedt Helse Sør-Øst om en revidering av føringene. Vi har flere hensyn å ta, blant annet det at 
parkeringsplassene må være tilgjengelige for pasienter og pårørende, klimautslipp og vedlikehold og 
fremtidige investeringer i parkeringsløsningen.»  
Viser til svar på skriftlig spørsmål (Dokument nr. 15:320 (2019-2020)):  
«Parkeringsordningen ved helseforetakene ble evaluert i 2010, og i foretaksmøtene for 2011 ble kravet 
om at betaling for parkering kun skulle dekke kostnadene ved parkeringstilbudet ved sykehusene gjentatt. 
I tillegg skulle de rutiner som man har for parkering begrense risikoen for gebyrer, herunder bygge på 
prinsippet om etterskuddsbetaling.» 
 
Svar  
Bent Høie: Innledningsvis viser jeg til mitt tidligere svar om parkeringstilbudet ved Sykehuset Østfold, 
datert 2. desember 2019, og de gjeldende krav til organisering som skal legges til grunn for 
parkeringstilbudet ved landets sykehus. 
 De retningslinjene som skal legges til grunn for parkeringstilbudet består av 13 punkter, og ble ferdigstilt 
i en felles rapport fra de regionale helseforetakene høsten 2008. Flere av punktene i rapporten omhandler 
økonomiske sider ved tilbudet. I foretaksmøtet i de regionale helseforetakene i 2011 ble disse tydeliggjort 
gjennom følgende eierkrav: 
Foretaksmøtet la til grunn at helseforetakene begrenser betaling for parkering til å dekke kostnadene ved 
parkeringstilbudet og at de rutiner man har for parkering skal begrense risikoen for gebyr. Alle nye 
parkeringssystemer skal bygge på prinsippet om etterskuddsbetaling. 
Dette kravet gjelder fortsatt. 
I den nevnte rapporten som ligger til grunn for kravene om organisering av parkeringstilbudet ble det 
også gitt føringer knyttet til klima og miljø. Dette er formulert på følgende måte: 
Helseforetakene skal arbeide for at både parkeringsforhold og transportforhold støtter opp om de 
klimatiltak som helseforetakene er pålagt å følge, som følge av nasjonal klimapolitikk. De bør samarbeide 
med lokale myndigheter om kollektivtransport for ansatte og pasienter, eventuelt opprette kollektivtilbud 
i egen regi, for å ta mest mulig miljøhensyn. For øvrig bør det legges til rette for sykkelbruk. 
 Jeg anser denne føringen for parkeringstilbudet som relevant og godt dekkende også for hvordan vi 
tenker i dag om hensynet til miljø og klima. 
 Helse Sør-Øst RHF har orientert departementet om at de har tatt et initiativ overfor de tre øvrige 
regionale helseforetakene om å utarbeide et innspill til departementet om eventuelle endringer i 
retningslinjene for parkeringsordninger ved landets sykehus. Departementet vil på bakgrunn av 
resultatene fra dette arbeidet vurdere hvorvidt man bør revidere de aktuelle retningslinjene. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren 
Dokument nr. 15:718 (2019-2020) 
Innlevert: 16.01.2020 
Sendt: 17.01.2020 
Besvart: 28.01.2020 av helseminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Nicholas Wilkinson (SV): Hvor langt er man kommet i dette, og kan man få en status om arbeidet? 
 
Begrunnelse  
Svar fra Bent Høie 8.11.19: 
 "Videre har Helse Sør-Øst RHF bevilget fire millioner kroner for å etablere regionale utredningsteam ved 
ytterligere to helseforetak i Helse Sør-Øst. Det er etablert dialog mellom NBTS og aktuelle kliniske miljøer 
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i Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF om styrking av tilbudet. Dette arbeidet 
legger til grunn forståelse av kjønnsinkongruens som fremkommer av diagnoseklassifikasjonen ICD-11." 
 
Svar  
Bent Høie: Det er innhentet innspill fra Helse Sør Øst RHF for å besvare spørsmålet. 
 Det er bevilget 4 millioner kroner til hvert av foretakene. I tillegg til utredning kan det også bli aktuelt å 
følge opp personer hvor behandling er initiert ved Oslo universitetssykehus. 
 Representanter fra Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og NBTS har hatt 4 møter (i mars, 
juni, september og november) og jobber etter følgende mandat: 
• Beskrive formål, innhold og avgrensning av regionale utredningstilbud ved Akershus 
universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold. 
• Hvilke oppgaver bør regionale utredningsteam få og hvorfor? 
 
• Beskriv hvordan regionale utredningsteam bør organiseres.  
• Beskriv rolle og oppgavefordeling. 
• Utarbeide henvisningsrutine for pasientgruppen, m.m. 
I møtene med NBTS, Akershus universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold er det foreløpig konkludert 
med at barn/ungdom med kjønnsinkongruens bør skilles fra voksengruppen med kjønnsinkongruens. 
 For barn/ungdom med kjønnsinkongruens ser man for seg en fortsatt sentralisert behandling ved NBTS, 
men med oppbygging av fagnettverk i regionen for å styrke kompetansen i helsetjenestene. På sikt kan 
man tenke seg en delt nasjonal behandlingstjeneste for barnegruppen, ved at ett av de andre 
regionsykehusene (Haukeland universitetssjukehus/Helse Vest) sammen med nåværende NBTS står for 
det sentraliserte tilbudet. Genitalkirurgien bør på grunn av lave volum, kun skje ved ett senter. 
 DPS Vestfold er i gang med å utvikle og beskrive innholdet i et regionalt utredningstilbud for personer 
med kjønnsinkongruens. Organisatorisk vil det legges inn under Allmennpsykiatrisk poliklinikk 
NORD/affektive lidelser ved DPS Vestfold.  
 En arbeidsgruppe har utarbeidet et første utkast til gruppetilbud og tjenestebeskrivelse for 
behandlingstilbudet for pasienter med kjønnsinkongruensproblematikk. 
 Planlagt oppstart av tilbudet er vår/sommer 2020. 
 
 Representantene fra Akershus universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold skal i samarbeid med NBTS 
jobbe videre for å konkretisere innholdet i oppgavefordelingen mellom tjenestetilbudene. 
 I svar på skriftlig spørsmål nr. 331 fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (A) redegjorde jeg 
for et møte som ble avholdt i november med Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene om denne 
saken. 
 Som det fremgår av dette svaret orienterte de regionale helseforetakene om at de er forsinket i arbeidet 
med å opprette behandlingstilbud. Jeg ga derfor foretakene beskjed om å øke fremdriften i arbeidet. Med 
bakgrunn i den rapporterte forsinkelsen og behovet for å få på plass et behandlingstilbud så raskt som 
mulig, har departementet gitt de fire regionale helseforetakene følgende oppdrag i oppdragsdokumentet 
for 2020:  
 "RHF skal frem mot publisering av nasjonal, faglig retningslinje i april 2020 etablere et helhetlig 
behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens. Helsedirektoratets foreslåtte anbefalinger (sendt 
på høring 27. november 2019) skal legges til grunn ved etableringen, sammen med internasjonal 
fagkunnskap og erfaringer fra andre lands tjenester på området. Når endelig retningslinje er publisert må 
det regionale helseforetaket vurdere om det er behov for justeringer i tilbudet." 
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument
-2020-helse-sor-ost-rhf-2.pdf 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren 
Dokument nr. 15:715 (2019-2020) 
Innlevert: 16.01.2020 
Sendt: 16.01.2020 
Besvart: 27.01.2020 av helseminister Bent Høie 
 
Spørsmål  
Tore Hagebakken (A): Hva vil statsråden gjøre for å sikre raskere responstid i ambulansetjenesten i 
Gudbrandsdalen? 

https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument-2020-helse-sor-ost-rhf-2.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument-2020-helse-sor-ost-rhf-2.pdf
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Begrunnelse  
 
Viser til oppslag i GD 15./16. januar, der kommuneoverlege Anders Brabrand i Frons-kommunene slår 
alarm om ambulanseberedskapen i Gudbrandsdalen. Han er svært bekymret, og forteller om flere 
alvorlige hendelser den siste tiden. Kommuneoverlegen forteller om en pasient med hjertestans som 
døden, og vet ikke om pasienten kunne vært reddet om ambulansen hadde kommet før. I en annen 
hendelse gjaldt det en bevisstløs pasient som heldigvis overlevde. I begge tilfeller mener 
kommuneoverlege Brabrand at ventetiden var lengre enn ønskelig. Han viser også til at redusert tilgang 
på ambulanser i distriktet gjør at legevakta må rykke ut på oppdrag som ambulansetjenesten normalt 
håndterer, noe som gir økt belastning på legevakta og oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunene. Nå kan ambulanser i Gudbrandsdalen bli satt ut av drift, da alle ambulansestasjoner, ifølge 
kommunelegen i Frons-kommunene, har fått beskjed om ikke å leie inn ansatte på overtid ved sykdom. 
 
Svar  
Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet informasjon fra Helse Sør-Øst RHF om 
responstiden for ambulansetjenesten i Gudbrandsdalen, og saken det vises til. Sykehuset Innlandet HF 
opplyser at de fleste oppdragene i Innlandet, inkludert i Gudbrandsdalen, løses innenfor anbefalt 
responstid. Kommunene i Gudbrandsdal har responstid på mellom 11 og 23 minutter. Sykehuset 
Innlandet HF driver med en aktiv flåtestyring, slik at ambulanseressursene til enhver tid er plassert slik 
det er mest hensiktsmessig i helseforetakets opptaksområde.  
 Når det gjelder den aktuelle hendelsen det siktes til, opplyser Sykehuset Innlandet HF at den kommunale 
helsetjenesten og Sykehuset Innlandet sammen stilte med kompetente ressurser, slik Akuttforskriften 
forutsetter. De tre ambulansene i Midt-Gudbrandsdal var opptatt med andre akutt syke pasienter i det 
aktuelle tidsrommet, og en ambulanse fra nærmeste ambulansestasjon ble derfor aktivert og var tilstede 
innen 22 minutter. Ingen ambulanser var ute av drift i Gudbrandsdalen den aktuelle dagen.  
 Artikkelen i GD omtaler en opplevelse av en økende tendens til at ambulanse ikke er tilgjengelig og at 
legevakten må rykke ut på oppdrag. Sykehuset Innlandet HF opplyser at aktivitetstallene i 
ambulansetjenesten ikke tilsier at omfanget av samtidige hendelser i Gudbrandsdalen er økende. 
Sykehuset opplyser at ambulanser fra tid til annen tas ut av drift på grunn av hendelser, planlagt 
vedlikehold og service eller at man får forfall fra personell, men at det er etablert gode ordninger for 
erstatninger slik at den løpende beredskapen skal ivaretas. 
 Jeg oppfatter, ut fra den tilbakemeldingen jeg har fått, at Sykehuset Innlandet jobber systematisk og 
kontinuerlig for at ambulanseressursene til enhver tid plasseres slik det er mest hensiktsmessig ut fra 
behov og pågang innenfor disponible rammer, og slik at beredskapen er ivaretatt. Avslutningsvis vil jeg 
understreke at helsetjenesten sammen, uansett ansvarsnivå, skal sørge for god helsehjelp til dem som 
trenger det. I Nasjonal helse- og sykehusplan har jeg derfor bedt helseforetakene, sammen med 
kommunene i helsefellesskapene, om å gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i neste 
utviklingsplan. 
 
 
Link til regjeringens side – spørsmål til skriftlig besvarelse:  
 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-
svar/?tab=Answerer&mid=HODH&page=1#list 
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