
Helse Sør-Øst RHF årsberetning 2020 
 
Helse Sør-Øst RHF har i 2020 ivaretatt hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av 
helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende i tråd med føringene 
fra eier i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller. Helseregionen har levert gode 
resultater innen flere områder, selv med store utfordringer og uforutsigbarhet som følge 
av pandemien.  

Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2020 er søkt fulgt opp. Styret er 
tilfreds med dette, men peker samtidig på at måloppnåelsen innen enkelte områder ikke 
er gode nok og at det må arbeides aktiv med forbedring og læring. 

Det økonomiske resultatet i Helse Sør-Øst er i 2020 bedre enn budsjett. Samlet er det 
kontroll med økonomien. Resultatet gir bedre inngang til 2021 enn forutsatt. Det er 
imidlertid usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvenser av pandemien på lengre 
sikt. Behovet for nye investeringer er stort. Riktig omfang og prioritering av 
investeringsprosjektene er viktig for å sørge for god kvalitet i pasientbehandlingen. 

 

HELSE SØR-ØST 
Helse Sør-Øst er landets største helseregion og omfatter fylkene Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold 
og Telemark og Viken med til sammen 3,1 millioner innbyggere. 

Gjennom 2020 har foretaksgruppen hatt gjennomsnittlig 80 700 ansatte som har utført 64 000 
årsverk. Omsetningen i 2020 var 88 513 millioner kroner. 

Helse Sør-Øst RHF skal i henhold til spesialisthelsetjenesteloven sørge for at personer med fast 
bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor 
institusjon. Det regionale helseforetaket er både eier av helseforetakene og bestiller av tjenester. 
Spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og 
opplæring av pasienter og pårørende. 

Virksomheten omfatter somatiske sykehus, spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), habilitering- og rehabiliteringstjenester, 
laboratorietjenester, radiologitjenester, prehospitale tjenester, pasienttransport, 
nødmeldetjeneste og drift av sykehusapotek, samt støttefunksjoner som IKT-tjenester og annet. 

Per 31. desember 2020 eier Helse Sør-Øst RHF elleve helseforetak. Foretaksgruppen har 
langsiktige avtaler med fem private ideelle sykehus. Helse Sør-Øst RHF har sammen med de 
andre regionale helseforetakene etablert fem felleseide helseforetak. Det regionale 
helseforetaket har avtale med mer enn 930 avtalespesialister og en stor avtaleportefølje med 
andre private leverandører av helsetjenester. 

Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. 

Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
Helse Sør-Øst RHFs visjon er å skape gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, 
når de trenger det. 

Regional utviklingsplan 2035 ligger til grunn for utviklingen i Helse Sør-Øst RHF frem mot 2035, 
og har som mål å fremme: 



• Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til 
spesialiserte helsetjenester 

• Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer 
• Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling 
• Bærekraftige helsetjenester for samfunnet 

 

PANDEMISITUASJONEN 
Covid-19 pandemien har preget 2020 og påvirket spesialisthelsetjenesten gjennom store deler 
av året.  
 
Helseforetak og sykehus har vært stilt overfor betydelige utfordringer, krav og forventninger. 
Alle som arbeider i vår organisasjon har lagt ned stor innsats for å yte gode og trygge 
helsetjenester, gjennomføre godt smittevern, øke behandlingskapasiteten, omstille driften, ta i 
bruk digitale og desentraliserte behandlingsløsninger, samt prioritere og rasjonere knappe 
ressurser. Medarbeidere i Helse Sør-Øst har bidratt til at spesialisthelsetjenesten har klart seg så 
bra i pandemien og fortjener anerkjennelse og respekt. 
 
Helse Sør-Øst RHF startet arbeidet med å forberede en pandemi i slutten av januar 2020. 
Beredskaps- og pandemiplaner ble iverksatt. Blant annet ble det foretatt ekstraordinære innkjøp 
av smittevernutstyr for å styrke lokale og regionale lagre. Helse Sør-Øst RHF etablerte 
beredskapsledelse 9. mars 2020. Verdens helseorganisasjon erklærte spredningen av SARS-CoV-
2 viruset som en pandemi 11. mars. 
 
Spredningen av viruset skjedde svært raskt. Helse- og omsorgsdepartementet besluttet 
endringer i enkelte pasient- og brukerrettigheter, herunder rettigheter ved fristbrudd, slik at 
helseforetak og sykehus kunne omstille driften i nødvendig grad. Behandlings- og 
intensivkapasiteten ble økt ved å omprioritere ressurser og utsette helsehjelp for enkelte 
pasientgrupper hvor det ble vurdert at utsettelse ikke ville gi prognosetap. Det ble gjennomført 
opplæring av helsepersonell i rutiner for blant annet smittevern og det er gjennomført 
opplæring av om lag 2 700 medarbeidere for å kunne bistå inn i team rundt intensivsykepleiere 
ved intensivbehandling av covid-19 pasienter. Sykehuslaboratorienes analysekapasitet er økt 
betydelig, blant annet gjennom etablering av nye industriuavhengige plattformer og ved 
omdisponering av personell- og areal. 
 
Helse Sør-Øst RHF har i 2020 utført flere nasjonale oppdrag knyttet til anskaffelse, logistikk og 
lagerhold av smittevernutstyr, legemidler, medisinsk teknisk utstyr og laboratorieutstyr som 
reagenser, prøvetakingsutstyr og forbruksartikler. Helse Sør-Øst RHF fikk særskilt fullmakt fra 
Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet angående anskaffelse av 
smittevernutstyr, legemidler, medisinsk teknisk utstyr og utstyr til testaktivitet. Særskilte tiltak 
ble iverksatt for å møte behovet for slikt utstyr i en situasjon hvor det globale markedet i en 
periode sluttet å fungere. Helse Sør-Øst RHF etablerte egen frakt av utstyr fra utlandet i 
samarbeid med Avinor, Utenriksdepartementet og to spedisjonsfirmaer og stod for innkjøp av 
smittevernutstyr til både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i samarbeid med 
Sykehusinnkjøp HF.  
 
Helse Sør-Øst RHF etablerte også kvalitetskontroll av smittevernutstyret som ble tatt inn i 
landet. Ansatte opplevde knapphet på smittevernutstyr i den første fasen av pandemien og det 
var også utfordringer med blant annet passform i forbindelse med leveranser fra nye 
leverandører.  
 
Videre har Helse Sør-Øst RHF har bygget opp beredskapslager av H-reseptlegemidler og 
legemidler som brukes ved intensivbehandling av covid-19 pasienter.  



Beredskapsledelsen i Helse Sør-Øst RHF har hatt løpende og nært samarbeid med 
beredskapsledelsen i helseforetakene og sykehusene. I tillegg har det vært et tett samarbeid med 
Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI), de øvrige 
regionale helseforetakene, kommuner, statsforvaltere med flere. Private avtaleparter er ivaretatt 
gjennom løpende informasjon og dialog. Videre har det vært avholdt jevnlige møter med 
konserntillitsvalgte, konsernverneombud og leder for brukerutvalget. Det er også gjennomført 
møter med fagforeninger.  
 
For å ivareta pasienter og ansatte har beredskapsledelsen i Helse Sør-Øst RHF hatt seks 
fokusområder; behandlingskapasitet og driftssituasjon i sykehusene; bemanning; tilgang til 
smittevernutstyr; tilgang til legemidler; medisinsk-teknisk utstyr og forbruksartikler til 
intensivbehandling; og testaktivitet og analysekapasitet. I tillegg kommer informasjon, 
kommunikasjon og mediahåndtering. Styret i Helse Sør-Øst RHF er orientert fortløpende. 
Informasjon og samhandling med brukerutvalg og tillitsvalgte er vektlagt. Likeså har en søkt å gi 
publikum og media god og nødvendig kunnskap om situasjonen og håndteringen av denne. 
 
Pandemiutbruddet i mars 2020 førte til en betydelig nedgang i aktivitet i mars og april. Fra mai 
var det en gradvis økning i aktivitet, i tråd med føringer fra eier om å gjenoppta mer ordinær 
drift. Helseforetak, sykehus og private avtaleparter har utover i 2020 arbeidet med å 
normalisere driften innenfor de rammer pandemien har tillatt. Helse Sør-Øst RHF har fulgt opp 
helseforetakenes planer for opptrapping til mer normal drift. Psykisk helsevern, barn og unge, 
samt fagområder innen somatikk med lang ventetid og intensivkapasitet har vært viet spesiell 
oppmerksomhet. 
 
Resultatet for ventetider og aktivitet i 2020 er sterkt påvirket av pandemien og de smitteverns- 
og beredskapstiltak helseforetak og sykehus har satt i verk. Helseforetak og sykehus arbeider 
med planer for hvordan de skal ta igjen aktivitet som er utsatt på grunn av pandemien.  

 
VIRKSOMHETSSTYRING  
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 24. september 2020 i styresak 107-2020,  Oppdatering av  
rammeverk for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst. Rammeverket beskriver prinsipper for god 
virksomhetsstyring i foretaksgruppen. Kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten er innarbeidet i rammeverket. Prinsippene er å forstå som felles 
regionale minstekrav til styringssystemet.  

 
PASIENTBEHANDLING 
Hovedrapporteringen om pasientrettet virksomhet skjer i årlig melding til Helse- og 
omsorgsdepartementet. «Årlig melding for 2020» er tilgjengelig på www.helse-sorost.no . 

Aktivitet somatikk 
Samlet aktivitet, målt i ISF-poeng, for døgnopphold, dagopphold og poliklinikk innen somatikk er 
6,4 prosent lavere i 2020 enn i 2019. Innen døgnbehandling somatikk er det en reduksjon på 8,5 
prosent, innen dagbehandling en økning på 0,7 prosent, mens det innen poliklinikk er en 
reduksjon på 1,2 prosent. Nedgangen i døgnbehandling og poliklinikk er en konsekvens av 
pandemien.  

Dreining av ressurser fra døgnbehandling til dagbehandling og poliklinikk er en ønsket utvikling. 
Ny diagnostikk, nye behandlingsmetoder og bedre logistikk understøtter denne utviklingen. 

http://www.helse-sorost.no/


Ventetider og fristbrudd 
Om lag to tredeler av innleggelsene innen somatikk ved sykehusene er definert som 
«øyeblikkelig hjelp». Disse pasientene legges inn uten ventetid. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter hvor helsehjelpen er påstartet var 62,1 dager i 2020 mot 
59,3 dager i 2019. I 2020 var gjennomsnittlig ventetid for tjenesteområdene som følger: 

• 64,2 dager innen somatikk 
• 42,6 dager innen psykisk helsevern for voksne  
• 45,4 dager innen psykisk helsevern for barn og unge  
• 30,5 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Antall langtidsventende (pasienter med ventetid over ett år) har økt fra 539 i desember 2019 til 
1 330 i desember 2020. 

Det er en økning i andel fristbrudd gjennom 2020, både for pasienter hvor helsehjelpen er 
påstartet og for ventende pasienter. Per desember 2020 holdes 91 prosent av pasientavtalene. 
Regionens mål er at minst 94 prosent av pasientavtalene skal gjennomføres som avtalt. 

Resultatene for ventetider og aktivitet i 2020 er sterkt påvirket av pandemien og smitteverns- og 
beredskapstiltakene helseforetak og sykehus har satt i verk for å håndtere denne situasjonen, 
herunder omdisponering av personell og ressurser for å håndtere covid-19 pasienter. Dette har 
ført til utsettelse av pasientbehandling hvor det er vurdert at dette ikke gir prognosetap for 
pasientene. Innen noen områder er ventetiden påvirket av at mange pasienter selv har avbestilt 
timer eller vært i en situasjon som har gjort at de ikke har kunnet møte til oppsatte timer. Mange 
pasienter har fått tilbud om konsultasjon per telefon eller video der dette er mulig. Pasienter 
som venter, blir fortløpende prioritert for å unngå prognosetap i ventetiden. Helseforetak og 
sykehus arbeider med planer for hvordan de skal ta igjen aktivitet som er utsatt på grunn av 
pandemien. 

Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Helse Sør-Øst RHF har i hele 2020, spesielt under pandemien, fulgt helseforetak, sykehus og 
private avtaleparter tett opp når det gjelder prioritering av psykisk helsevern og TSB.  

Helse- og omsorgsdepartementet har satt mål for ventetid for psykisk helsevern voksne på 40 
dager, 35 dager for psykisk helsevern barn og unge og 30 dager for TSB. De nasjonale 
ventetidsmålene er ikke nådd. Styret i Helse Sør-Øst RHF satte et eget mål for psykisk helsevern 
barn og unge på 37 dager, og dette ble ikke nådd.  

Den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB er i større grad opprettholdt under 
pandemien, enn innen somatikk. Aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge har hatt 
en betydelig økning sammenlignet med 2019. Det er imidlertid en nedgang innen både psykisk 
helsevern for voksne og TSB, og slik sett er derfor ikke målet om økt aktivitet nådd for disse 
tjenesteområdene.  

Helse Sør-Øst RHF følger opp helseforetakenes arbeid med prioritering av psykisk helsevern og 
rusbehandling. Det pågår et arbeid med en egen fagplan for områdene som skal adressere 
innsatsområder og tilhørende tiltak.  

Helse Sør-Øst RHF avsluttet høsten 2020 et flerårig prosjekt innen psykisk helsevern for barn og 
unge (BUP), med mål om å forbedre rekrutteringssituasjonen og iverksette tiltak for å beholde 
og videreutvikle kompetansen innen dette virksomhetsområdet. Ansvaret for videre oppfølging 
av iverksatte tiltak er overført til helseforetakene.  



Pakkeforløp for kreft 
Pasienter og pårørende opplever innføring av pakkeforløp for kreft som positivt og gir gode 
tilbakemeldinger om økt forutsigbarhet. Det er innført 26 pakkeforløp for kreft ved alle 
helseforetak og sykehus som behandler pasienter med kreft. 

Gjennom pandemien har pakkeforløp for kreft vært et prioritert område. Våren 2020 var det noe 
nedgang i henvisninger til pakkeforløpene, men antall henvisninger økte utover året. Ved årets 
slutt er antall henvisninger omtrent på samme nivå som tidligere år.  

I Helse Sør-Øst ble 76 prosent av kreftpasientene inkludert i pakkeforløp i 2020, mens 74 
prosent ble behandlet innen standard forløpstid slik dette er definert for det enkelte 
pakkeforløpet. For begge disse forhold er kravet 70 posent. 

Pakkeforløp for psykisk helsevern og rusbehandling 
Arbeidet med å innføre pakkeforløp for psykisk helsevern og rusbehandling har pågått i hele 
2020. Dette arbeidet har høy prioritet, samtidig som det fortsatt er behov for utviklingsarbeid og 
forbedring, inkludert bedre registreringspraksis. 

Gjennom pandemien har pakkeforløp for psykisk helsevern og rusbehandling vært et prioritert 
område.  

I Helse Sør-Øst ble 71 prosent av pasientene innen psykisk helsevern og rusbehandling inkludert 
i pakkeforløp i 2020. Dette er under krevet på 80 prosent. For rusbehandling er andel utredet 
innen anbefalt forløpstid nådd, mens målet ikke er nådd for psykisk helsevern voksne og psykisk 
helsevern barn og unge. 

Korridorpasienter 
For å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet skal ikke pasienter ligge på korridor. Andel pasienter i 
korridor er per desember 2020 på 0,6 prosent. Det er naturlig å se en nedgang i 
korridorpasienter i sammenheng med nedgang i aktivitet generelt som følge av pandemien 

Kapasitetsvurderinger 
Den totale kapasiteten i spesialisthelsetjenester omfatter både personell, bygg, utstyr og 
hvordan tjenestene organiseres. Viktige faktorer som påvirker kapasiteten er forholdet mellom 
døgnbehandling og dagbehandling/poliklinikk, organisering av pasientforløp, samhandling med 
kommunehelsetjenesten og bruk av teknologi og digital hjemmeoppfølging. Helse Sør-Øst RHFs 
oppdrag handler i stort om riktig utvikling og tilpasning av disse faktorene for å skape en 
bærekraftig helsetjeneste. Viktige indikatorer som følges er blant annet utvikling i liggetider, 
ventetider, reinnleggelser og korridorpasienter.  

Helse Sør-Øst RHF vurderer løpende hvordan «sørge for»-ansvaret kan ivaretas både i et kort og 
et langsiktig perspektiv. Dette gjøres blant annet gjennom framskrivninger og analyser av bruk 
av helsetjenester, samt behovsvurderinger.  

De senere årene har Helse Sør-Øst RHF viet kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet spesiell 
oppmerksomhet. Det arbeides med tiltak på både kort og lang sikt. Mye av arbeidet har vært 
knyttet til dimensjonering av Oslo universitetssykehus HF og tilhørende avlastning av Akershus 
universitetssykehus HF. Arbeid for å bedre oppgavedeling mellom sykehusene i Oslo er 
videreført, slik at de private ideelle sykehusene får flere oppgaver. I tillegg pågår det flere 
prosjekter for kapasitetsutvidelser ved både Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset 
Østfold, og det arbeides med ytterligere prosjekter. Videre pågår det byggeprosjekter i 
Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehuset HF og Vestre Viken HF, samt at det planlegges 
byggeprosjekter ved de fleste andre helseforetakene i regionen.  



KVALITET OG PASIENTSIKKERHET 
En vesentlig premiss for å skape en helsetjeneste med god kvalitet er å sørge for trygg 
pasientbehandling. Kunnskapsbasert praksis, helhetlige pasientforløp og kontinuerlig 
kompetanseutvikling er en forutsetning for pasientsikkerhet og pasientbehandling av høy 
kvalitet. For mange pasienter rammes av uønskede hendelser og arbeidet med pasientsikkerhet 
og kvalitet har høy prioritet i foretaksgruppen.  

Det er et uttalt mål at pasient- og kvalitetssikkerhetsarbeidet skal være en integrert del av  
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet). Både forskning og praksis viser at 
arbeidsmiljø og organisasjonskultur påvirker pasientsikkerhet og kvalitet. Foretaksgruppen 
arbeider med å legge til rette for forbedring og læring på tvers og arbeidet med arbeidsmiljø og 
HMS vies også stor oppmerksomhet.  

Styret vedtok i februar 2021 en egen delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring og 
det vil arbeides aktivt med oppfølging av denne strategien. Strategien peker blant annet på 
sikkerhetsorientert ledelse og kompetanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.  

Øke og synliggjøre bruk av resultater fra kvalitetsmålinger (indikatorer og registre) i 
forbedringsarbeid, herunder kvalitetsregistre, overlevelsesdata, Global Trigger Tool-målinger 
(GTT-målinger) og helseatlas, er et tiltak i regional delstrategi for pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring.  

Pasientsikkerhetsprogrammet 
Innføring av tiltakspakker/faglige råd fra pasientsikkerhetsprogrammet er videreført, selv om 
dette arbeidet ble noe nedprioritert i perioden mars til juni grunnet pandemien. Tiltakspakke 
om samstemming av legemiddellister og trygg utskrivning vil få særskilt oppmerksomhet i 2021.  

Resultater fra Global Trigger Tool (GTT) for 2019, publisert i september 2020, viser at det 
oppstod pasientskade ved 12,4 prosent av somatiske sykehusopphold i Norge, mot 11,9 prosent 
i 2018. I 2019 var de hyppigste typene av pasientskader legemiddelrelaterte skader, annen 
kirurgisk komplikasjon, urinveisinfeksjon og nedre luftveisinfeksjon. Resultatet for 2019 er noe 
høyere enn i 2018, som hadde den laveste måling siden oppstart i 2010. Sammenliknet med 
2012 er det en svakt nedadgående trend i omfanget av pasientskader frem til 2019. Resultatene 
følges opp i helseforetakene og sykehusene. 

Kvalitetsregistre 
Arbeid med forbedring og læring har vært et prioritert område i 2020. Det eksisterer 51 
nasjonale kvalitetsregistre, hvorav 19 er lokalisert i Helse Sør-Øst. Data fra registre formidles til 
helseforetak og sykehus og danner utgangspunkt for forbedringsarbeid. 

Helse Sør-Østs regionale innsatsteam for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring har i 2020 
arbeidet med å følge opp pakkeforløp for kreft, uønskede hendelser og uønsket variasjon. Det 
regionale innsatsteamet vil i 2021 arbeide videre med pakkeforløp for kreft, erfaringsdeling om 
pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid spesielt knyttet til uønskede hendelser, samt følge opp 
helseforetakenes arbeid med reduksjon av uønsket variasjon. 

Overlevelsesdata 
I følge Helsedirektoratet var 30-dagers totaloverlevelse noe lavere (95,3 prosent) i Helse Sør-Øst 
i 2019 enn landsgjennomsnittet (95,8 prosent). Folkehelseinstituttet leverer årlige rapporter om 
30-dagers overlevelse etter innleggelse. I 2020 ble det publisert en rapport som presenterte 
resultater etter innleggelser i 2019. Folkehelseinstituttet har publisert egne rapporter for hvert 
enkelte sykehus. Resultatene følges opp i helseforetakene og sykehusene. 



Antibiotikastyring og antibiotikaresistens 
Antibiotikaresistens er en betydelig utfordring nasjonalt og globalt. Økning av multiresistente 
bakterier krever ekstra innsats i det enkelte helseforetak og sykehus.  

Alle helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst har etablert antibiotikastyringsprogram i tråd med 
«Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens». Planen har som mål å redusere bruk av 
bredspektret antibiotika med 30 prosent innen utløpet av 2020 sammenlignet med 2012. 
Måleperioden er utvidet til ut 2021 på grunn av pandemien.  

Sykehusapotekene HFs legemiddelstatistikk viser at det fra 2012 til 2020 har vært en reduksjon 
i bruken av bredspektret antibiotika på 15,6 prosent for Helse Sør-Øst. Profilen på 
forskrivningen av antibiotika er dreiet til bruk av mindre bredspektrede typer av antibiotika. 
Pandemien har ført til et økt forbruk av antibiotika i 2020. 

I 2019 ble det etablert et regionalt læringsnettverk for reduksjon av antibiotika generelt og 
bredspektret antibiotika spesielt. Konkrete tiltak er antibiotikaovervåkning, korrekt 
antibiotikabruk, restriktive tiltak og undervisning. Alle helseforetak og sykehus i regionen deltar 
i forbedringsarbeidet, men grunnet pandemien har arbeidet med regional koordinering av 
læringsnettverkene ikke vært så høyt vektlagt som ønsket i 2020. Arbeidet videreføres i 2021.  

Bruker- og pasienterfaringer 
Folkehelseinstituttet leverer rapporter om bruker- og pasienterfaringer. Tema veksler fra år til 
år. Rapporten som ble offentliggjort i 2020 omhandler pasienters erfaringer med norske 
sykehus i 2019. Undersøkelsen viser at de fleste pasientene i stor eller svært stor grad er 
tilfredse med pleien og behandlingen ved sykehusene. Tolv prosent svarer at de i noen eller liten 
grad, eller ikke i det hele tatt, er tilfreds. På nasjonalt nivå er det indikatorene pårørende, 
pleiepersonalet og legene som har fått de høyeste skårene. De laveste skårene har utskrivning og 
samhandling. Helse Sør-Østs resultater er tilsvarende gjennomsnittet for alle indikatorene. 

Folkehelseinstituttet har publisert egne rapporter for hvert enkelt helseforetak. Resultatene 
følges opp i helseforetakene og sykehusene. Arbeidet med å øke graden av brukertilfredshet er 
høyt prioritert i Helse Sør-Øst. Systematisk innhenting av bruker- og pasienterfaringer skal 
brukes i kontinuerlig forbedringsarbeid. 

Norsk Pasientskadeerstatning 
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- 
og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som er påført skade 
etter svikt innen helsevesenet. Antall saker som kom inn fra Helse Sør-Øst var 1 994 i 2019 og  
2 009 i 2020. NPE ga i 2020 medhold i 511 saker og avslag i 1 290 saker. Utbetalingene fra NPE 
til pasienter som er behandlet i Helse Sør-Øst gikk opp fra 371 millioner kroner i 2019 til 481 
millioner kroner i 2020. 

Rapportering og oppfølging av avvik etter tilsyn 
Helseforetakene rapporterer hvert tertial avvik etter tilsyn til Helse Sør-Øst RHF. Et 
sammendrag av rapportene fremlegges for styret. Dette gir oversikt over antall avvik fra 
tilsynsmyndighetene og hvilke internkontrollkrav hendelsene er brudd på. Helseforetakene 
følger opp og lukker de enkelte avvikene og følger i tillegg med på hvilke områder som har 
gjentagende avvik som trenger ekstra ledelsesmessig innsats. 

 

  



BRUKERMEDVIRKNING 
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er et rådgivende organ for styret og administrasjonen. Det 
skal blant annet bidra til at pasientenes behov skal være førende for tjenestenes innhold og 
struktur når beslutninger tas. Brukerutvalget skal formidle pasientenes og de pårørendes 
individuelle og generaliserte erfaringer, samt bruke disse kritisk, konstruktivt og fremtidsrettet. 
Formålet med brukerutvalget er i henhold til mandatet å bidra til gode og likeverdige 
helsetjenester, brukermedvirkning og god samhandling.  

Brukerutvalget er oppnevnt av styret for Helse Sør-Øst RHF etter forslag fra 
brukerorganisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Rusmisbrukernes 
interesseorganisasjon (RIO), Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner 
(SAFO), Kreftforeningen og Pensjonistforbundet. 

I foretaksgruppen er brukermedvirkning på systemnivå etablert ved alle sentrale prosesser, og 
interregionale retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak er vedtatt.  

Brukerutvalget har oppretthold aktivitet selv om det har vært pandemi og leder av 
brukerutvalget har vært inkludert i jevnlige informasjonsmøter som ledelsen har holdt om 
beredskapsarbeidet.  

I regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er økt helsekompetanse hos 
pasienter et satsingsområde. Tiltakene omhandler pasient- og pårørendeopplæring, 
kommunikasjon, herunder samvalg, og brukermedvirkning.  

Brukerutvalgets årsrapport for 2020 finnes på www.helsesorost.no/brukermedvirkning 
Brukerutvalgets uttalelse om Helse Sør-Østs virksomhet i 2020 inngår i Årlig melding 2020.  

 

FORSKNING OG INNOVASJON 
Styret ga i 2019 sin tilslutning til foretaksgruppens nye delstrategier for forskning og 
innovasjon. Delstrategiene understøtter Regional utviklingsplan 2035. Prioriterte områder for 
forskning og innovasjon er: 

• Fortsette arbeidet med å styrke helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon i 
regionen 

• Knytte bruk av forsknings- og innovasjonsmidler til strategiske satsingsområder i Helse 
Sør-Øst 

• Evaluere effekt av endringer i tjenesteorganisering og nye arbeidsformer 
• Bidra til å styrke klinikknær forskning, forskningssvake områder og samarbeid med 

kommunehelsetjenesten og andre aktører om forskning og innovasjon 

Den samlede ressursbruken til forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst var i 2020 cirka 3,3 
milliarder kroner og omfattet mer enn 2 300 årsverk. Bidraget fra regionale forskningsmidler, 
inkludert øremerkede forskningsmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet, var i 2020 om lag 
617,5 millioner kroner. 

Helse Sør-Øst RHF har ledet an i arbeidet med å legge til rette for forskning og innovasjon innen 
spesialisthelsetjenesten i Norge. Det regionale helseforetaket støtter forskning med høy 
vitenskapelig kvalitet og nytteverdi for pasientbehandlingen. Tildelingen av innovasjonsmidler 
er rettet mot teknologisk innovasjon, ofte basert på forskningsresultater, samt mot tjeneste- og 
brukerdrevet innovasjon. 

Helse Sør-Øst RHF koordinerer Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) på 
vegne av de regionale helseforetakene. Programmet ble etablert i 2016 og er finansiert gjennom 

http://www.helsesorost.no/brukermedvirkning


en egen bevilgning over statsbudsjettet. Denne var på 143 millioner kroner for 2020. Gjennom 
KLINBEFORSK er det tildelt 20 millioner kroner til en stor nasjonal studie (NOR-SOLIDARITY) 
for behandling av covid-19.  

Helse Sør-Øst RHF har utlyst og tildelt midler til forskningsbasert innovasjon rettet mot 
diagnostikk av SARS-CoV-2 infeksjon, og har tildelt prosjektstøtte til covid-19 relatert forskning 
gjennom den ordinære utlysningen av regionale forskningsmidler. 

Det pågår et nasjonalt arbeid for å etablere et system for å kartlegge omfanget av kliniske 
behandlingsstudier i spesialisthelsetjenesten. Målet er å etablere en indikator for aktiviteten 
innen kliniske behandlingsstudier.  

Styret vedtok i mars 2021 at en andel av det regionale helseforetakets midler til forskning fra 
eget budsjett skal målrettes, med prioritering av: 

• Selvmord, selvskading og selvmordsforebygging 
• Habilitering 
• Sosial og etnisk ulikhet i helse 
• Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 

 

LEDELSE, UTDANNING OG KOMPETANSE 
Kjernen i helseforetaksgruppens virksomhet er medarbeidere og ledere som med kompetanse 
og engasjement bidrar til å utvikle en stadig bedre helsetjeneste. Å være med på å utvikle en 
bedre helsetjeneste gir stolthet, arbeidsglede og bidrar til et helsefremmende arbeidsmiljø. 

Hovedsatsingsområdene fremover er styrking av ledelse, riktig kompetanse, god ressursstyring 
og tilstrekkelig utdanningskapasitet. Videreutvikling av tjenesten skal bygge på god involvering 
av medarbeidere og brukere. Dette er avgjørende for å oppnå ønsket utvikling. 

En del av utfordringsbildet knytter seg til åpenhet og dialog. Det legges vekt på et tillitsskapende 
arbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse. Dette er et lederansvar. 

Utdanning og kompetanseutvikling 
Helse Sør-Øst RHF opplever samarbeidet mellom de samarbeidende universitetene/høyskolene 
og Helse Sør-Øst som godt. Ny organisering av samarbeidsorganet for universiteter, høyskoler, 
det regionale helseforetaket og helseforetakene, ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 17. 
desember 2020.  

Det er i 2020 foretatt en kartlegging av status for utvikling av lærlingeplasser i helseforetakene. 
Nedgangen i antallet lærlingeplasser har stoppet opp, og det etableres nå nye plasser for flere 
ulike fagretninger. Fremover må samarbeid med fagskoler styrkes, herunder samarbeid om 
innholdet i utdanningene. Dette må sees i sammenheng med arbeidet med alternativ 
bemanningssammensetning og arbeidsdeling som kan gi helsepersonell mer tid til pasientrettet 
arbeid.  

Frem mot 2030 forventes det både mangel på flere grupper helsepersonell og endringer i 
kompetansebehov. Det må vurderes om reduksjon av enkelte personalgrupper i sykehus, slik 
som helsesekretærer, portører og helsefagarbeidere, har gått for langt.  

Helseforetakenes rapportering viser at det fortsatt er utfordrende å rekruttere 
spesialsykepleiere og jordmødre. Helse Sør-Øst RHF vil i 2021 legge vekt på å etabler flere 
utdanningsstillinger for spesialsykepleiere, inkludert en større satsing på god tilrettelegging av 
praksisstudier. Videre vil Helse Sør-Øst RHF foreta en kartlegging av antall leger i spesialisering i 



regionen, fordelt på de forskjellige medisinske spesialitetene, som grunnlag for en vurdering av 
hvordan fremtidig utdanningskapasitet for leger i spesialisering skal ivaretas.   

Spesialisthelsetjenesten opplever en rivende teknologisk utvikling når det gjelder nye kanaler og 
metoder for kurs og kompetansehevning. En regional arbeidsgruppe ledet av Helse Sør-Øst RHF 
har igangsatt et arbeid med sikte på nyanskaffelse av en løsning for digital læring. 

 

BEMANNING 
Helse Sør-Øst RHF har forbedret rapporteringen om etterlevelse av reglene for arbeidstid i 
henhold til gjeldende lov og avtaler. Omfanget av registrerte brudd på arbeidstidsreglene er 
vesentlig redusert i løpet av de siste tre årene.  

Arbeidet med å fremme en heltidskultur er videreført i 2020 i tråd med retningslinjer for 
heltidskultur i Helse Sør-Øst. Alle deltidsansatte som ber om det, skal få en individuell vurdering 
av sine muligheter for hel stilling basert på virksomhetens behov og innenfor rammen av 
aktuelle arbeidstidsordninger. Foretakene har fortsatt en betydelig andel av stillinger som lyses 
ut som deltid, særlig innen pleiegruppene. 

Nivået for deltid i hele foretaksgruppen ligger nå på 22,2 prosent i faktisk andel deltid. For faste 
stillinger er det høyere, i gjennomsnitt 25,6 prosent.  

Samlede lønnskostnader eksklusive pensjon er 46,1 milliarder kroner. Helseforetakene i 
foretaksgruppen kjøpte vikartjenester, det vil si innleie av helsepersonell, for 516 millioner 
kroner i 2020. Dette tilsvarer om lag en prosent av samlede lønnskostnader. Innleie av 
helsepersonell er på nivå med tidligere år. Hovedutfordringen er knyttet til behandlere innen 
psykisk helsevern og utvalgte spesialsykepleiergrupper. 

Sammen med arbeidet med å fremme en heltidskultur, vil arbeidet med å redusere 
avhengigheten til innleie ha prioritet i 2021.  

Sykefravær 
Helse Sør-Øst skal legge til rette for at sykefraværet er så lavt som mulig. Å redusere 
sykefraværet er en prioritert oppgave i alle helseforetak. Foretaksgruppen hadde i 2020 et 
samlet sykefravær på 7,9 prosent, sammenlignet med 7,3 prosent i 2019. 

Skader, vold og trusler 
De mest utbredte HMS-avvikene i sykehusvirksomheten er mindre stikkskader og avvik i 
forbindelse med behandling innen psykisk helsevern. Helseforetakene arbeider forebyggende 
med risikoreduserende tiltak og opplæring i volds- og trusselhåndtering. Helseforetakene 
prioriterer arbeidet med kartlegging og risikovurderinger for å ivareta sikkerheten til de 
ansatte. 

Helseforetakene rapporterer tertialvis antall vold- og trusselhendelser mot ansatte. Utviklingen 
viser at ansatte i økende grad, både innen somatikk og psykisk helsevern, utsettes for vold- og 
trusselhendelser. Samtidig er lav meldekultur, spesielt i psykisk helsevern, en utfordring. 

Likestilling og diskriminering 
Aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven er et viktig 
verktøy for å oppnå reell likestilling. For å oppnå likestilling kreves det i tillegg til et 
diskrimineringsvern for enkeltindivider, også en aktiv innsats fra arbeidsgivere og myndigheter. 
I årsberetningen skal det redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 
i virksomheten og hva som gjøres for å oppfylle aktivitetsplikten i likestillings- og 
diskrimineringsloven § 26. 



Det er god balanse mellom kvinner og menn i styret i det regionale helseforetaket, i styrene i 
helseforetakene og i brukerutvalget. Dog er balansen mellom kvinner og menn i 
styrelederposisjon i helseforetakene i 2020 noe skjev, fire kvinner og syv menn. Styret vil 
arbeide for å få til bedre balanse innen dette området. 

Helse Sør-Øst RHF har kvinnelig administrerende direktør og ved utløpet av 2020 var fem av 
elleve administrerende direktører i helseforetakene kvinner. I det regionale helseforetakets 
ledergruppe er tre av åtte medlemmer kvinner. 

Regjeringen lanserte i 2018 en inkluderingsdugnad, hvor hovedmålsettingen er økt 
yrkesdeltakelse.  I spesialisthelsetjenesten er arbeidet organisert som et interregionalt 
samarbeid. Som følge av pandemien ble det nødvendig å forskyve de fleste aktiviteter i 
vårhalvåret. Ny rapporteringsfrist til Helse- og omsorgsdepartementet er juni 2021. 
Inkluderingsdugnaden har mål om at minst fem prosent av nyansatte skal være personer med 
nedsatt funksjonsevne eller med «hull i CV-en».  

Alle helseforetakene i foretaksgruppen er IA-bedrifter, som skal arbeide for et inkluderende 
arbeidsliv. Foretaksgruppen skal ved å tilby muligheter og fleksibilitet i en aktiv livsfasepolitikk, 
søke å være en attraktiv arbeidsgiver i alle faser i livet. Gjennom dette skal regionen beholde 
verdifull kompetanse og erfaring som ellers kunne gått tapt. Som arbeidsgiver skal 
foretaksgruppen legge forholdene til rette for å inkludere funksjonshemmede i arbeidslivet. 

ForBedring-undersøkelsen 
ForBedring er den årlige nasjonale undersøkelsen av pasientsikkerhetskultur, HMS og 
arbeidsmiljø. Den kartlegger ulike sider ved arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS, som kan 
virke inn på risiko for uønskede hendelser eller påvirke tjenestens kvalitet, medarbeidernes 
helse og engasjement.  

På grunn av pandemien var det flere virksomheter som ikke fikk gjennomført undersøkelsen 
som planlagt i 2020. Nasjonal rapport er derfor ikke utarbeidet.  

Det kan se ut til at skårene for temaet arbeidsforhold har en forbedring i 2020 sett opp mot 
tidligere års resultater. Temaet har fortsatt de laveste skårene i undersøkelsen og må følges opp.  

Helseforetakene har arbeidet systematisk med forbedringsarbeid. Sikkerheten til ansatte og 
pasienter har hatt særlig oppmerksomhet i 2020. Pandemien har krevd en ekstraordinær 
innsats innen dette området, og arbeidet vil videreføres i 2021. 

 

DIGITALISERING OG IKT 
Arbeidet med å etablere felles IKT-infrastruktur i foretaksgruppen pågår i regi av 
Sykehuspartner HF. Dette er avgjørende for foretaksgruppen for å understøtte felles regionale 
løsninger, mobile løsninger og fremtidig digitalisering.  

Teknologiområdet har i 2020 vært preget av pandemien. En rekke større og mindre tiltak er 
iverksatt på kort tid, blant annet for å redusere fysisk oppmøte på sykehusene og støtte 
aktiviteter knyttet til prøvetaking og analyser. Bruken av videokonsultasjoner har økt kraftig i 
omfang, og arbeidet med digital hjemmeoppfølging er intensivert. 

Styret vedtok i mai 2020 ny og oppdatert delstrategi for teknologiområdet i foretaksgruppen. 
Strategien understøtter Regional utviklingsplan 2035 og gir en klar og tydelig retning for den 
videre teknologiutviklingen i regionen. Hovedmålet er å ta i bruk ny teknologi for bedre 
helsehjelp og realisere det nasjonale målbildet i stortingsmeldingen Én innbygger – én journal, 
samtidig som målene i den regionale utviklingsplanen understøttes. 



Et viktig skritt i retning mot Én innbygger – én journal, er lettere tilgang til pasientjournaler fra 
forskjellige behandlingssteder. Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF har i 
samarbeid med Oslo kommune, Norsk Helsenett SF og Direktoratet for e-helse, pilotert en ny 
løsning der behandlere utenfor sykehuset kan lese utvalgte dokumenter fra pasientjournalen via 
Kjernejournal. Pasientenes helseinformasjon vil da følge pasientene, uavhengig av hvor 
helsehjelpen gis. Dette legger til rette for bedre samarbeid og bedre helsehjelp til den enkelte 
pasient. Helse Sør-Øst RHF har i nært samarbeid med Direktoratet for e-helse bidratt i nasjonalt 
arbeid for utforming av felles arkitektur for dokumentdeling på tvers av helsevirksomheter. 

Innføring av regional kurve- og medikasjonsløsning nådde en viktig milepæl i 2020. Etter 
oppstart ved Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF er løsningen nå tatt i bruk ved alle 
helseforetak i regionen, til tross for at mange av sykehusene startet opp midt i pandemien. 
Innføringen til alle avdelinger og enheter skal fullføres i 2021. Gjennom et pasientforløp er det 
mye utveksling av informasjon mellom avdelinger og enheter i sykehuset. Med en felles kurve- 
og medikasjonsløsning er det mindre risiko for feil, spesielt i informasjon om legemidler. 

Flere e-helseløsninger er innført i 2020: 

• Regional laboratoriedataløsning for patologi er innført ved Akershus 
universitetssykehus HF 

• Innføring av dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor, og mellom helseforetak 
er fullført 

• Regional ambulansejournal er i prøveproduksjon ved ambulansestasjoner ved Oslo 
universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Sørlandet sykehus HF  

• Digital utsending av ventelistebrev er innført ved Oslo universitetssykehus HF, 
Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF og Sørlandet sykehus HF, samt ved 
Betanien Hospital AS og Revmatismesykehuset AS 

• Anskaffelse av regional radiologiløsning og multimediearkiv er gjennomført og løsningen 
skal etableres og forvaltes som en regional tjeneste 

• Innenfor området helselogistikk er det inngått rammeavtaler om løsninger for innsjekk 
og oppgjør, intern kommunikasjon og varsling på mobile enheter, samt styring av 
pasientflyt og ressurser. Arbeidet med å planlegge gjennomføring av prosjektet pågår.  

Styret i Helse Sør-Øst RHF mottar en samlerapport for styrevedtatte IKT-prosjekter hvert tertial. 
Samtlige IKT-prosjekter følger i hovedsak forutsatte planer for kostnad, tid og kvalitet. De 
risikoelementer og avvik som er rapportert vurderes å være innenfor det risikobildet som må 
forventes i de fasene som prosjektene er i og innenfor mulighetsområde for tiltak.  

 

BYGG OG EIENDOM 
Helseforetaksgruppen forvalter en bygningsmasse på omtrent 2,8 millioner kvadratmeter brutto 
areal (BTA). De samlede regnskapsmessige verdier av eiendomsmassen er 31,7 milliarder 
kroner. Investeringsbudsjett 2020 for utvikling av bygg og eiendommer var 3,6 milliarder 
kroner.  

Helse Sør-Øst RHF har definert fire satsningsområde som er lagt til grunn for pågående 
utviklingsarbeid og kontinuerlig forbedring av prosesser og styringssystemer tilknyttet 
eiendomsforvaltning. De fire satsningsområde er digitalisering, internhusleieordning, 
samfunnsansvar og bærekraft, samt utvikling av nøkkeltallsindikatorer.  

Styret i Helse Sør-Øst RHF mottar en samlerapport for regionale byggeprosjekter hvert tertial. 
De regionale byggeprosjektene er store og komplekse prosjekter og representerer store 



samfunnsverdier. Prosjektene er av stor betydning både for det aktuelle helseforetaket, regionen 
og samfunnet ellers. 

Samtlige utbyggingsprosjekter følger i hovedsak forutsatte planer for kostnad, tid og kvalitet. 
Det er ikke rapportert om avvik som truer de økonomiske styringsmålene. De risikoelementer 
og avvik som er rapportert vurderes å være innenfor det risikobildet som må forventes i de 
fasene som prosjektene er i nå, og innenfor det enkelte prosjektets/prosjektstyrets 
mulighetsområde for tiltak.  

Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF 
Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF er i byggefase, og prosjekteier er Sykehuset i 
Vestfold HF. Prosjektet innebærer fullføring av sykehusutbyggingen i Tønsberg. Prosjektet 
omfatter nybygg for sykehusbasert psykisk helsevern med akuttpsykiatri og alderspsykiatri, 
samt nytt somatikkbygg som inneholder akuttsenter, sengeområder, barneavdeling og areal til 
støtte- og logistikkfunksjoner. Samlet areal er 44 000 kvadratmeter. Prosjektet er i rute for 
gjennomføring i henhold til gjeldende tidsplan og budsjett. Psykiatribygget sto klart til bruk i 
mai 2019. Somatikkbygget skal overleveres i oktober 2021. 

Styringsrammen for prosjektet er 2 672 millioner kroner (2014-kroner). Lånefinansiering ble 
innvilget i statsbudsjettet for 2015. Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse og risikoen i prosjektet 
er vurdert å være lav. 

Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 
Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad 
sykehus. Sykehuset vil få integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. I tillegg skal det etableres stråleterapi. Samlet areal er 122 000 
kvadratmeter. Prosjekteier er Helse Sør-Øst RHF, og prosjektet er i byggefase. I 2020 har 
byggearbeidet i hovedsak vært knyttet til arbeider i grunnen. Byggearbeidet skal være avsluttet i 
løpet av 2024, slik at sykehuset kan tas i bruk trinnvis fra slutten av 2024. Planen er at 
sykehuset skal være i full drift fra mai 2025. 

Styringsrammen for nytt sykehus i Drammen er 9 966 millioner kroner eksklusive tomteerverv 
(2017-kroner). I dette beløpet inngår kostnader for stråleterapi og ikke-byggnær IKT. 
Lånefinansiering ble innvilget i statsbudsjettet for 2017. 

Grunnforholdene på tomta har vært krevende, og prosjektet er forsinket med pele- og 
betongarbeider. Kompenserende tiltak er iverksatt og det forventes ikke å medføre behov for 
utvidet styringsramme. 

Nybygg psykisk helsevern, Sørlandet sykehus HF 
Nybygg psykisk helsevern, Sørlandet sykehus HF skal romme sykehusbasert psykisk helsevern 
og samlokaliseres med øvrig sykehusvirksomhet på sykehusområdet Eg i Kristiansand. 
Prosjektet omfatter 70 døgnbehandlingsplasser for voksne og ti døgnplasser for barn og 
ungdom, samt tilhørende akuttmottak, poliklinikk og nødvendige støtteareal med 
kontorarbeidsplasser. Bygget blir på 10 800 kvadratmeter. Prosjekteier er Helse Sør-Øst RHF. 
Byggefasen startet mai 2020, og planlagt innflytting er april 2023. 

Styringsramme for nybygg psykisk helsevern er på 898 millioner kroner (2019-kroner). 
Lånefinansiering ble innvilget i statsbudsjettet for 2017. 

Prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan og risikoen i prosjektet er vurdert å være lav. 

Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF 
Nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF bygges tett 



ved eksisterende bygg og skal inneholde mange av de aktivitetene som også i dag finner sted ved 
Radiumhospitalet. I tillegg etableres et protonsenter som vil tilby protonterapi som nytt tilbud 
ved helseforetaket. Samlet areal er cirka 42 000 kvadratmeter. Byggestart var våren 2020 og 
ferdigstilles er i 2023, med oppstart drift i 2024. Prosjekteier er Helse Sør-Øst RHF. 

Styringsrammene for nytt klinikkbygg og protonsenteret er på henholdsvis 3 302 og 1 541 
millioner kroner (2018-kroner). Lånefinansiering ble innvilget i statsbudsjettet for 2018. 

Den trange byggeplassen tett på eksisterende virksomhet har vært utfordrende for fremdriften, 
men prosjektet er for øvrig vurdert til lav risiko.  

Prosjekt Oslo storbylegevakt, Oslo universitetssykehus HF 
Prosjektet Oslo storbylegevakt omfatter planlegging (inkl. skisseprosjekt, forprosjekt og 
reguleringsprosess), detaljprosjektering og bygging av Oslo storbylegevakt på Aker 
sykehusområde, i samarbeid med Oslo kommune. Omsorgsbygg Oslo KF som står som 
byggherre for tiltaket. Oslo kommune ved byråds for helse, eldre og innbyggertjenester er 
prosjekteier. 

Prosjektet er i byggefase. Oppstart av grunnarbeider var i mars 2020, og storbylegevakten skal 
være i operativ drift i andre kvartal 2023. Oslo universitetssykehus HF sin andel av 
styringsrammen utgjør 1 549 millioner kroner. Prosjektet følger planlagt fremdrift og 
kostnadspådrag. 

Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF 
Prosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF inkluderer etablering av 
et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på 
Rikshospitalet. Prosjekteier er Helse Sør-Øst RHF. 

I desember 2019 vedtok Stortinget å gi lån til Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo 
universitetssykehus HF. Lånerammen for hele prosjektet er satt til 29,1 milliarder kroner. Styret 
i Helse Sør-Øst RHF godkjente i november 2020 oppstart av forprosjekt for etappe 1 av 
prosjektet. Etappe 1 av utbygningen forventes ferdigstilt i løpet av 2030. 

Prosjektet har fortsatt høy reguleringsrisiko og dette vil vedvare inntil det foreligger en godkjent 
reguleringsplan. 

Regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF 
Prosjektet Regional sikkerhetsavdeling, Oslo universitetssykehus HF innebærer flytting av 
sikkerhetspsykiatrien fra Dikemark i Asker til Ila i Bærum kommune. Reguleringsrisiko ble 
vurdert til fortsatt å være høy ved utgangen av 2020, men i februar 2021 ble det avklart at 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt tilslutning til bruk av statlig plan for 
tomten Ila sør i Bærum kommune. 

Styringsrammene for ny regional sikkerhetsavdeling er på henholdsvis 862 millioner kroner 
(2017-kroner). Lånefinansiering ble innvilget i statsbudsjettet for 2021. 

Prosjekt Livsvitenskapsbygget, Oslo universitetssykehus HF  
Planarbeidet for implementering av funksjoner for Oslo universitetssykehus HF i 
Livsvitenskapsbygget ledes av Statsbygg. Helse Sør-Øst RHF har bedt Sykehusbygg HF 
koordinere bidragene fra Oslo universitetssykehus HF og forestå utredning som skal ligge til 
grunn for behandling i styret i Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF. 
Kunnskapsdepartementet er prosjekteier og koordinerende for involverte departementer.  

Utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF 
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i november 2020 konseptrapporten for utbygging somatikk 



Skien, Sykehuset Telemark HF. Prosjektet omfatter en vurdering av konseptuelle løsninger for 
etablering av stråleterapi, nytt sengebygg, ombygging av akuttmottak og dag- og 
poliklinikkarealer i Skien. Helse Sør-Øst RHF var prosjekteier i konseptfasen, og Sykehuset i 
Telemark HF overtar denne rollen i den videre gjennomføringen. 

Økonomisk styringsramme for prosjektet er fastsatt til 1 089 millioner kroner (P50, 2020-
kroner). Forprosjektet planlagt med oppstart 2022 under forutsetning av tildelt lån over 
statsbudsjettet. 

Samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF 
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i november 2020 konseptrapporten for samling av 
sykehusbasert psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF.  Prosjektet omfatter 
nybygg for sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen. Helse Sør-Øst RHF var 
prosjekteier i konseptfasen, og Akershus universitetssykehus HF overtar denne rollen i den 
videre gjennomføringen.  

Økonomisk styringsramme for prosjektet er fastsatt til 815 millioner kroner (P50, 2020-kroner). 
Forprosjektet er planlagt med oppstart i 2022 under forutsetning av tildelt lån over 
statsbudsjettet. 

Fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet HF 
Det vedtatte målbildet for Sykehuset Innlandet HF innebærer at helseforetaket skal 
videreutvikles med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og 
tverrfaglig rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset. Videre skal det være et 
akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus, i form av 
ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og 
lokalmedisinske sentra skal videreutvikles. 

I 2019 og 2020 har Helse Sør-Øst RHF, som prosjekteier, i samarbeid med Sykehuset Innlandet 
HF utredet framtidig sykehusstruktur i Innlandet. Arbeidet er gjort i to faser. I første fase ble 
virksomhetsinnholdet konkretisert, mens prosjektet i fase to har konkretisert bygg, lokalisering 
og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF. Som del av fase to har Cowi og Vista Analyse på 
oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF gjennomført en samfunnsanalyse.  

Prosjektgruppen la i desember frem en anbefaling om en helhetlig løsning til ny sykehusstruktur 
i Innlandet. Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet at det skulle gjennomføres en åpen høring for å 
innhente høringsinstansenes syn på videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF før saken 
legges frem for styrebehandling i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF i løpet av våren 
2021. Målet er at konseptfasen kan starte i løpet av 2021. 

 

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 
I 2020 er det utarbeidet et rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten. 
Rammeverket skal gjelde for alle helseforetak i de fire helseregionene fra 2022. FNs 
bærekraftsmål er lagt til grunn, og rammeverket beskriver systematisk oppfølging av arbeid 
med miljø og bærekraft. Økt tverregionalt samarbeid og samarbeid innad i regionene, vil kunne 
bidra til positive resultater og reduserte utslipp. 

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020, er den tredje rapporten utarbeidet 
av de fire regionale helseforetakene. Rapporten omhandler temaområdene klima og miljø, 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. Rapportene legges ut på 
www.helse-sorost.no . 

http://www.helse-sorost.no/


Klimaregnskapet for 2020 viser en samlet reduksjon i utslipp fra spesialisthelsetjenesten på  
37 300 tonn CO2 fra 2019 til 2020. Reduksjonen kan forklares med at aktiviteten i 
helseforetakene har endret seg på grunn av pandemien. Dette gjenspeiler seg særlig i transport 
av ansatte og pasienter. Sykehuset Innlandet HF har redusert ansattreiser med bil med 42 
prosent. Reduksjonen tilsvarer 1 320 000 km kjørt med bil, som til sammenligning gir 32 
kjøreturer med bil rundt ekvator. Sørlandet sykehus HF har redusert ansattreiser med fly med 
77 prosent, dette tilsvarer en årlig besparelse på 5,5 millioner kroner kun i flybilletter.  

En annen årsak til reduksjon i utslipp er at 2020 var et unormalt varmt år, som har medført 
redusert energiforbruk i helseforetakene. Energiforbruket i Oslo universitetssykehus HF er 
redusert med 18 GWh fra 2019 til 2020. 18 GWh tilsvarer det årlige energiforbruket til 900 
husstander. Reduksjonen kan forklares med at gjennomsnittstemperaturen i Oslo for 2020 var 1 
grad høyere enn i 2019. I tillegg medførte pandemien at det var færre pasienter enn normalt 
som ble behandlet i helseforetaket. 

Sykehusinnkjøp HF ivaretar de regionale helseforetakenes miljøkrav i anskaffelser via felles 
miljøpolicy for innkjøp. Miljøpolicyen skal sørge for forutsigbarhet angående miljøkrav. Det 
benyttes offisielle miljømerker som Svanemerket og EU-blomsten, samt offentlige kriteriesett 
der hvor det er mulig. Videre arbeides det aktivt med å fase ut miljø- og helseskadelige stoffer.  

Helse Sør-Øst skal være førende med å sette etiske krav og miljøkrav i anskaffelser. 
Foretaksgruppen handler for mer enn 20 milliarder kroner i året.  

 

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. Det vises i denne sammenheng til lovens 
paragraf 5. 

Årsregnskap for helseforetaksgruppen 
Driftsinntektene for foretaksgruppen økte fra 86 765 millioner kroner i 2019 til 88 513 
millioner kroner i 2020. De samlede driftsinntektene i 2020 fordeler seg med 56 348 millioner 
kroner i basisramme, 25 912 millioner kroner i aktivitetsbaserte inntekter og 6 252 millioner 
kroner som andre driftsinntekter. Refusjonssatsen for innsatsstyrt finansiering innen somatikk 
(ISF-satsen), var 50 prosent både i 2019 og 2020. 

Lønns- og andre personalkostnader er den største kostnadsposten i helseforetaksgruppen og 
tilsvarer 60 prosent av totale driftskostnader for 2020. Disse kostnadene er noe redusert fra 51 
456 millioner kroner i 2019 til 51 328 millioner kroner i 2020. Dette skyldes en reduksjon i 
pensjonskostnaden på i underkant av 2 000 millioner kroner.  

Lønnskostnadene for øvrig har økt med om lag 1 800 millioner kroner, tilsvarende 4,1 prosent. 
Samlet kostnad for innleie av helsepersonell ble redusert fra 553 millioner kroner i 2019 til 516 
millioner kroner i 2020. 

Ordinære regnskapsmessige avskrivninger for foretaksgruppen økte fra 3 877 millioner kroner i 
2019 til 3 977 millioner kroner i 2020. Verdien av varige driftsmidler er skrevet ned med til 
sammen 98 millioner kroner i 2020. 

Helseforetaksgruppen hadde en netto finanskostnad i 2020 på 8 millioner kroner. I 2019 hadde 
helseforetaksgruppen en netto finansinntekt på 91 millioner kroner. Årsaken til denne 
nedgangen er i hovedsak dårligere rentemarginer på innskudd i forhold til innlån.  



Årsresultatet økte fra 2 009 millioner kroner i 2019 til 2 593 millioner kroner i 2020. Alle 
helseforetakene hadde i 2020 positive resultater med unntak av Sykehuset Østfold HF som 
hadde et negativt resultat på 4,5 millioner kroner.  

Likviditetsbeholdningen for foretaksgruppen per 31.12.2020 var 15 247 millioner kroner, 
hvorav bundne midler utgjør 1 893 millioner kroner.  

Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter har i 2020 vært positiv med 7 222 millioner 
kroner. 

Investeringsnivået i foretaksgruppen økte fra 5 592 millioner kroner i 2019 til 6 064 millioner 
kroner i 2020. 
 

FINANSIELL RISIKO OG ANDRE RISIKOOMRÅDER FORBUNDET MED ØKONOMI 
Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppen har en betydelig egenkapital. Egenkapitalen i 
foretaksgruppen utgjorde 41,3 milliarder kroner ved utgangen av 2020, tilsvarende 51 prosent 
av totalkapitalen. 

Foretaksgruppen har per 31.12.2020 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 151 milliarder 
kroner. Netto pensjonsforpliktelse er 17 416 millioner kroner. Per 31.12.2020 er det, i tråd med 
regnskapsloven og Norsk Regnskapsstandard, 26 947 millioner kroner i negative estimatavvik 
som ikke er resultatført. Dette tilsvarer 65 prosent av egenkapitalen. Pensjonsforpliktelsene vil 
påvirke helseforetaksgruppens fremtidige likviditet i form av innbetalinger til 
pensjonsordninger. Styret vurderer egenkapitalsituasjonen i selskapet per 31.12.2020 som 
tilfredsstillende. 

Helse Sør-Øst RHF har en driftskredittramme i statskassen på 2 096 millioner kroner per 
31.12.2020.  

Helse Sør-Øst RHF har rentebærende gjeld og er følgelig eksponert for endringer i rentenivået. 
Netto økning i rentebærende gjeld i 2020 er 112 millioner kroner. Ved utgangen av året utgjør 
rentebærende langsiktig lån fra Helse- og omsorgsdepartementet 13 351 millioner kroner. Av 
dette er 6 473 millioner kroner byggelån, mens 6 878 millioner kroner er konvertert til 
langsiktig lån. Lånene har en nedbetalingstid på opptil 25 år fra konverteringstidspunktet. 

Av de langsiktige lånene fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helse Sør-Øst RHF tilnærmet 
100 prosent på fast rente. Vektet gjennomsnittsrente på låneporteføljen er 1,53 prosent inkl. 
leasing (ekskl. driftskreditt). Rentebindingen har en durasjon på 3,01 år. Av porteføljens 
rentebinding forfaller 43 prosent fra om ett til fem år. Byggelån har flytende rente. 
Innskuddsrenten i gjeldende bankavtale og renten på driftskreditt er basert på flytende rente. 
Samlet sett vurderes renterisikoen som akseptabel. 

Inntekter er i all hovedsak overføringer fra Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. 
Kredittrisikoen anses derfor som lav. 

Foretaksgruppen er også til en viss grad eksponert for endringer i valutakurser og råvarepriser 
gjennom innkjøp av varer og tjenester fra utlandet. Det er etablert en finansstrategi og en 
forvaltningsstrategi for kjøp av kraft som regulerer sikring av berørte kontantstrømmer ved 
hjelp av terminkontrakter. 

 

  



ÅRSREGNSKAP FOR HELSE SØR-ØST RHF 
Resultatregnskapet for Helse Sør-Øst RHF viser i 2020 et positivt resultat på 863 millioner 
kroner mot 902 millioner kroner i 2019. Helseforetakene er konsolidert inn i foretaksgruppens 
regnskap og over- og underskudd i disse foretakene er innarbeidet i resultatet for 
foretaksgruppen. 

 

AVLEGGELSE AV REGNSKAPET 
Fra årsskiftet 2020/2021 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 omsorgsdepartementet eier 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF. 

 

STYRE, REVISJONSUTVALG, ADMINISTRASJON OG TILLITSVALGTE 
Frem til foretaksmøtet 14. januar 2020 hadde styret i Helse Sør-Øst RHF følgende eieroppnevnte 
styremedlemmer: Svein I. Gjedrem (styreleder), Anne Cathrine Frøstrup (nestleder), Bushra 
Ishaq, Vibeke Limi, Einar Lunde, Geir S. Nilsen og Sigrun E. Vågeng. 

Med virkning fra samme foretaksmøte har styret følgende eieroppnevnte styremedlemmer: 
Svein I. Gjedrem (styreleder), Anne Cathrine Frøstrup (nestleder), Olaf Qvale Dobloug, Bushra 
Ishaq, Vibeke Limi, Einar Lunde og Sigrun E. Vågeng. 

Kirsten Brubakk, Christian Grimsgaard og Lasse Bent Sølvberg har vært ansattvalgte 
styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF fra mars 2019. De ansatte ved regionens helseforetak 
gjennomførte i mars 2021 valg av tre medlemmer til styret i Helse Sør-Øst RHF.  Fra 16. mars 
2021 er Kirsten Brubakk, Christian Grimsgaard og Lasse Bent Sølvberg ansattvalgte 
styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF 

Styret har ansvaret for internrevisjonen i hele foretaksgruppen. Helse Sør-Øst RHF har en egen 
konsernrevisjonsenhet. Fra 5. februar 2020 består revisjonsutvalget av Anne Cathrine Frøstrup 
(leder), Einar Lunde og Kirsten Brubakk. Revisjonsutvalget skal bidra til å ivareta styrets 
kontroll og tilsynsfunksjon. 

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF er Cathrine M. Lofthus.  

Det regionale helseforetaket har en ordning med konserntillitsvalgte. De konserntillitsvalgte har 
gjennom sin erfaring og innsikt bidratt med viktig kunnskap og informasjon som styrker 
ledelsens beslutningsgrunnlag. Gjennom samarbeid, informasjonsutveksling, 
erfaringsoverføring og kontakt med de ansatte i helseforetakene, får de konserntillitsvalgte 
formidlet viktige innspill til ledelsen som styrker foretaksgruppens strategier, 
virksomhetsutvikling og verdigrunnlag innen områder av betydning for de ansatte. Tillitsvalgte 
deltar aktivt i foretaksgruppens organer og prosesser, og samarbeidet på alle nivå i 
organisasjonen fremmer initiativ, motivasjon og samhørighet. 

Helse Sør-Øst RHF har også en ordning med et konsernverneombud som deltar aktivt i 
foretakets organer og prosesser, i tillegg til å inneha en koordinerende rolle for vernetjenesten 
og HMS-arbeidet i foretaksgruppen. 



Konserntillitsvalgte og konsernverneombudet har i Årlig melding 2020 avgitt en uttalelse om 
Helse Sør-Østs virksomhet i 2020.   

 

KONSERNREVISJON 
Konsernrevisjonen er en uavhengig bekreftelses- og rådgivningsfunksjon og vurderer 
foretakenes virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll. Styrets 
revisjonsutvalg følger opp konsernrevisjonens arbeid. Revisjonsarbeidet skal understøtte mål og 
krav fra eier. Årsrapport 2020 for revisjonsutvalget og konsernrevisjonen finnes på www.helse-
sorost.no/konsernrevisjonen.  

Konsernrevisjonen har i 2020 gjennomført 14 revisjoner fordelt med åtte innen 
pasientbehandling, tre innen IKT og personvern og tre innen virksomhetsstyring. 

 

UNDERLIGGENDE HELSEFORETAK 
Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak. Ni av disse helseforetakene driver pasientbehandling, 
hvorav åtte dekker egne opptaksområder. Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner HF driver 
ikke pasientbehandling, men understøtter pasientbehandlingen og er viktige 
fellestjenesteleverandører for foretaksgruppen. 

Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i februar 2020 nye eieroppnevnte styremedlemmer i 
styrene for helseforetakene i helseforetaksgruppen. Disse har funksjonstid fra 26. februar 2020 
til februar 2022. Styret vedtok i mars 2020 at styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst skal 
utvides med to eieroppnevnte og ett medlem valgt av og blant de ansatte. Ny 
styresammensetning med økning av antall styremedlemmer er iverksatt i løpet av annet halvår 
2020. Alle helseforetak i helseforetaksgruppen har eksterne styreledere. 

Helse Sør-Øst RHF har langsiktige avtaler med fem private ideelle sykehus: Betanien Hospital, 
Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital og 
Revmatismesykehuset. 

 

HELSETJENESTER FRA AVTALESPESIALISTER OG PRIVATE LEVERANDØRER 
Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private leverandører om leveranse av helsetjenester 
som et bidrag til å oppfylle «sørge for»-ansvaret i regionen, redusere ventetider og gi pasientene 
økt valgfrihet. 

Helse Sør-Øst RHF har 60 løpende avtaler innen fagområdene psykisk helsevern, tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling og rehabilitering. Avtalene gir leverandørene stabile 
driftsforutsetninger og legger forholdene til rette for et langsiktig samarbeid. Erfaringene med 
løpende avtaler er i hovedsak gode, men det er noen utfordringer med å utvikle og tilpasse disse 
avtalene til endringer i den øvrige spesialisthelsetjenesten. Årsaken er at det er klare 
begrensinger i hvor store endringer som kan gjøres i avtaler som er inngått ved 
anbudskonkurranse. 

Helse Sør-Øst RHF kjøpte i 2020 helsetjenester fra private leverandører med kjøpsavtale og 
avtalespesialister for om lag 5 200 millioner kroner. 

 

http://www.helse-sorost.no/konsernrevisjonen
http://www.helse-sorost.no/konsernrevisjonen


FELLESEID VIRKSOMHET 
Hovedformålet med de felleseide helseforetakene, som de regionale helseforetakene eier 
sammen, er å bidra til styrket og forbedret tilbud til pasientene, herunder å sørge for 
samordning, likhet og likeverdighet. De felleseide helseforetakene skal bidra til at oppgavene 
løses på en rasjonell måte og med god ressursutnyttelse. Videreutviklingen av nasjonalt 
samarbeid og en bedre samordning på tvers av regionene er en viktig del av den nasjonale 
helsepolitikken. 

De regionale helseforetakene har etablert følgende felleseide helseforetak: 

• Luftambulansetjenesten HF - etablert i 2004 med hovedkontor i Bodø 
• Pasientreiser HF – etablert i 2009 med hovedkontor i Skien 
• Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF – etablert i 2013 med hovedkontor 

i Gjøvik 
• Sykehusbygg HF – etablert i 2014 med hovedkontor i Trondheim 
• Sykehusinnkjøp HF – etablert i 2016 med hovedkontor i Vadsø 

For nærmere informasjon om disse foretakenes resultatandeler i 2020 henvises det til 
årsregnskapets note 12. 
 

TAKK FOR INNSATS OG SAMARBEID 
Alle ansatte i helseforetak og sykehus har i 2020 blitt stilt overfor ekstraordinære utfordringer, 
krav og forventninger. Styret berømmer innsatsen som er lagt ned for å yte gode helsetjenester 
også i denne svært krevende situasjonen. 

Styret berømmer også brukernes representanter og tillitsvalgte for positivt og konstruktivt 
samarbeid i 2020. 

 

FREMTIDSUTSIKTER OG UTFORDRINGER 
Når denne beretningen avlegges – mot slutten av april 2021 – er helseforetakene igjen sterkt 
belastet med covid-19 pandemien. Vår region har håndtert og håndterer en svært stor del av 
covid-19-pasientene i Norge. Vårt hovedmål er å gi befolkningen i Helse Sør-Øst best mulig 
helsehjelp, også under en pandemi. I denne krevende fasen er det viktig å ta vare på våre 
medarbeidere, både deres helse og arbeidsmiljø, og det er gledelig at en svært stor andel 
medarbeidere nå er vaksinert mot covid-19.   

Parallelt med arbeidet med å behandle de aktuelle covid-19-pasientene, er vi opptatt av å utvikle 
best mulig behandlingsformer for denne sykdommen og dele kunnskap og praksis både internt i 
våre sykehus, nasjonalt og internasjonalt. Forskere i Norge og resten av verden har bidratt i 
utviklingen av ny og viktig kunnskap. Vi har fått kunnskap om hvilken behandling som er nyttig 
ved covid-19, men også hva som ikke virker og hva som kan være skadelig. De regionale 
helseforetakene bevilget i mars 2020, 20 millioner kroner til en landsdekkende studie som 
inngår i et internasjonalt samarbeid under ledelse av Verdens helseorganisasjon. Studien har gitt 
norske pasienter tilgang til utprøvende behandling for covid-19. Det er også bevilget midler fra 
egne budsjetter i Helse Sør-Øst til forskning og innovasjon i relasjon til covid-19. 
Koronapandemien viser oss viktigheten av at forskning er en integrert del av 
pasientbehandlingen. I januar 2021 lanserte regjeringen en handlingsplan for kliniske studier, 
og denne vil danne grunnlag for å styrke forskningen og infrastrukturen for forskning i 
helsetjenesten.  



Vi har allerede lært mye om hvordan vi bør organisere oss foran og i en pandemi. Denne 
erfaringen må vi systematisere og organisere slik at vi kan ta den i bruk ved videre håndtering 
av pandemier. Vi er blant annet utfordret med hensyn til kompetanse, kapasitet og fleksibilitet i 
bygningsmassen. 

Det er en spesiell utfordring å ivareta pasienter og virksomhet utenfor covid-19-området. Til 
tross for at mye ressurser og oppmerksomhet rettes mot covid-19, må vi klare å opprettholde 
tilbudet til de øvrige pasientgrupper. Psykisk helsevern, barn og unge, kreftområdet og 
fagområder innen somatikk med lang ventetid og intensivkapasitet vies spesiell 
oppmerksomhet. Helseforetak og sykehus arbeider med planer for hvordan de skal ta igjen 
aktivitet som er utsatt på grunn av pandemien. 

Selv om det er vanskelig å forutsi endringene i sykdomsutviklingen tilsier utviklingen i 
sykdomsbildet at helseutfordringene blir mer komplekse. Det er nødvendig med en omstilling av 
tjenesten gjennom økt satsing på teknologi, kompetanse og rekruttering, jf. Regional 
utviklingsplan 2035. Planen setter mål for videre utvikling av pasientbehandling og organisasjon, 
med fem prioriterte satsningsområder i planperioden. 

Innen området pasientbehandling, fagutvikling og kvalitet er utviklingen positiv. Her legges det 
ned mye godt arbeid. Tilstrekkelig prioritering av psykisk helsevern og TSB er fortsatt 
utfordrende.  

Satsing på utdanning og kompetanse for å understøtte utviklingen av morgendagens 
helsetjenester er viktig i årene fremover. Utdanningskapasiteten i tjenesten må økes og det må 
legges til rette for gode praksisstudier og lærlingeplasser i helseforetakene.  

Modernisering og digitalisering av helsetjenesten og utvikling av IKT-infrastruktur og 
informasjonssikkerhet i helseforetaksgruppen vil fortsatt være sentrale utfordringer. 

Den økonomiske utviklingen er under god kontroll. Foretaksgruppen er inne i en periode med 
planlegging og gjennomføring av store byggeprosjekter som krever økonomisk handlingsrom. 
Riktig prioritering av investeringsprosjektene er viktig for å sørge for god kvalitet i 
pasientbehandlingen. 

Det er viktig at de årlige tildelingene til spesialisthelsetjenesten tar høyde for at en skal møte et 
kortsiktig behov for aktivitetsvekst og gir handlingsrom til å møte de langsiktige utfordringene. 
Nye oppgaver og konsekvensene av nye krav i lover og forskrifter, må følges opp med 
tilstrekkelig finansiering. 

 
 
 

  



DISPONERING AV ÅRSRESULTATET 

Årsresultatet for Helse Sør-Øst RHF i 2020 ble 862,5 millioner kroner. Styret foreslår følgende 
disponering av årsresultatet: 

Overført til annen egenkapital  862,5 millioner kroner 

Sum disponert    862,5 millioner kroner 
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