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Sak 027-2020 

Strategi for økt behandlingskapasitet i forbindelse med koronaepidemien 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Styret tar foreløpig rapportering på status og mulig tiltak for økt behandlingskapasitet i 
forbindelse med koronaepidemien, oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i 
henhold til fristen 2. april 2020, til etterretning. 
 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sluttføre endelig rapportering for økt 
behandlingskapasitet i forbindelse med koronaepidemien med bakgrunn i leveranser fra 
helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområder den 14. april, 
samt diskusjon i møtet. Endelig rapportering oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet i henhold til fristen 15. april 2020. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 12. april 2020 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Det vises til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 25. mars 2020 der Helse Sør-Øst RHF og de øvrige 
regionale helseforetakene ble gitt i oppdrag å legge konkrete planer for å møte en forventet 
økning av innlagte pasienter med covid-19 i helseforetakene. 
 
Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF ba om foreløpig rapportering på status og mulige tiltak innen 
2. april 2020 og endelig rapportering innen 15. april 2020. 
 
Helse Sør-Øst RHF har levert foreløpig rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet den 2. 
april 2020. Endelig rapportering vil baseres på leveranser fra helseforetakene og de private 
ideelle sykehusene med opptaksområder den 14. april, samt diskusjon med styret i styremøtet 
den 15. april.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 
Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF den 25. mars 2020 ga det regionale helseforetaket i oppdrag 
å legge konkrete planer for økt kapasitet under utbruddet med koronavirus. 
 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 

• legge konkrete planer for å møte en situasjon med behov som angitt i Folkehelseinstituttets 
risiko-, prognose- og responsanalyse datert 24. mars, inkludert det maksimale behovet som 
er angitt  

• klargjøre hva som må til for å realisere en økning av intensivkapasiteten ut over det som er 
meldt inn, hvor stor denne kan være, hvor lenge den kan opprettholdes og når en slik 
økning eventuelt kan være på plass. Dette omfatter blant annet personalressurser, 
medisinsk utstyr og lokaler.  

• vurdere om ressurser som i dag finnes utenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten kan 
benyttes for å øke kapasiteten.  

 
Oppdraget skal gjennomføres i samarbeid med Helsedirektoratet. 
 
Det bes om foreløpig rapportering på status og mulig tiltak 2. april 2020. Endelig rapportering skal 
leveres innen 15. april 2020. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte foretaksmøteprotokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF den 
25. mars 2020. 
 
Med bakgrunn i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF, ble det avholdt felles foretaksmøte for alle 
helseforetakene i regionen med opptaksområder den 26. mars. Her ble helseforetakene gitt i 
oppdrag å legge konkrete planer for en kapasitet for å møte en topp i koronaepidemien.  
  
Helseforetakene skal klargjøre hva som må til for å gjennomføre en økning av 
intensivkapasiteten ut over det som tidligere er spilt inn, hvor stor denne økningen kan være og 
over hvor lang periode. Det skal også redegjøres for når en slik kapasitetsøkning kan være på 
plass. I tillegg skal det vurderes om ressurser som i dag finnes utenfor den offentlige 
spesialisthelsetjenesten kan benyttes for å øke kapasiteten. Det vises til vedlagte 
foretaksmøteprotokoll fra foretaksmøtet i Akershus universitetssykehus HF den 26. mars 2020 
som eksempel på oppdraget som er gitt helseforetakene med opptaksområder.  
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Tilsvarende oppdrag er gitt til de to private ideelle sykehusene i Oslo, Diakonhjemmet Sykehus 
og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Helse Sør-Øst RHF har gjort analyser for å framskrive 
innleggelser i de ulike opptaksområdene, og dette er oversendt helseforetakene/sykehusene 
sammen med oversikter over avtalespesialister og private tjenesteleverandører i regionen.  
 
Helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområder ble bedt om å gi en 
foreløpig rapportering på status og mulig tiltak den 1. april 2020. Frist for endelig rapportering 
ble satt til den 14. april 2020. 
 
Som vedlegg til denne styresaken følger foreløpig rapportering på status for mulige tiltak slik det 
ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til fristen 2. april 2020. Dette er basert på 
foreløpige leveranser fra helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområder.  
 
I etterkant av foreløpig rapportering er det gjennomført individuelle oppfølgingsmøter med alle 
aktuelle helseforetak og sykehus. Oppfølgingsmøtene omhandlet status for arbeidet, 
gjennomgang av kapasitet mtp. lokaler inkludert infrastruktur, utstyr, bemanning og samarbeid 
med tillitsvalgte og fagmiljøer, samt samarbeid med andre aktører inkluder private ideelle.  
Videre har Helse Sør-Øst RHF spesielt vært opptatt av en koordinering av kapasiteten i 
hovedstadsområdet.  
 
Det vil ettersendes en oppsummering av endelig rapportering fra helseforetakene og 
sykehusene til styret.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør mener helseforetakene har arbeidet godt med planer for økt 
behandlingskapasitet i forbindelse med koronaepidemien. Det er imidlertid en krevende 
oppgave å legge planer for en kapasitet tilsvarende en topp i koronaepidemien som angitt i 
Folkehelseinstituttets analyse av 24. mars. Det minnes i denne forbindelse om foretaksmøtets 
formulering om at situasjonen kan gjøre det nødvendig å finne løsninger som ikke gjør det mulig 
å opprettholde samme standard som under alminnelige driftsforhold.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreløpig rapportering på status og mulig tiltak 
for økt behandlingskapasitet i forbindelse med koronaepidemien, oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet i henhold til fristen 2. april 2020, til etterretning. 
 
Styret vil få ettersendt forslag til endelig rapportering basert på leveranser fra helseforetakene 
og de private ideelle sykehusene med opptaksområder. Administrerende direktør vil be styret 
om fullmakt til å sluttføre endelig rapportering for økt behandlingskapasitet i forbindelse med 
koronaepidemien med bakgrunn i disse leveransene og diskusjon i styremøtet. Endelig 
rapportering oversendes Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til fristen 15. april 2020. 
 
 
Trykte vedlegg: 

1. Foretaksmøteprotokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 25.03.20 
2. Foretaksmøteprotokoll fra foretaksmøtet i Akershus universitetssykehus HF 26.03.20 
3. Strategi for økt behandlingskapasitet - foreløpig rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet 

av 2. april 2020 
4. Analyser av kapasitetsbehov i Helse Sør-Øst ved bruk av Folkehelseinstituttets modell 

 
Utrykte vedlegg: 

• Foretaksmøteprotokoller fra foretaksmøter i helseforetakene i Helse Sør-Øst den 26.03.20 
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