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1. Status for koronapandemien 
 
Helse Sør-Øst RHF etablerte grønn beredskap 26.11 og er ved utløpet av februar fortsatt i grønn 
beredskap. Beredskapsledelsen møtes og vurderer beredskapssituasjonen regelmessig, og det 
avholdes ukentlige møter med helseforetak, sykehus og konserntillitsvalgte.  
 
Per 27.02.2022 er Sykehuset Innlandet HF i gul beredskap, mens øvrige helseforetak og private 
sykehus med opptaksområde, med unntak av Sunnaas sykehus HF, er i grønn beredskap. Oslo 
universitetssykehus HF viderefører koordinering av intensivbehandlingen i regionen, og Helse 
Sør-Øst RHF har gitt helseforetaket i oppgave å ivareta funksjon som koordinerende AMK. 
 
Antall smittede registrert i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viste en 
markant økning i januar, men fra midten av februar har antall smittede gått noe ned. Mindre 
testing vil påvirke antall som smittede som registreres.  
 
Det er registrert flere innlagte med covid-19 i sykehusene fra midten av februar, men antall 
pasienter med covid-19 som trenger respiratorbehandling av vært stabilt lavt og viser en 
synkende trend mot slutten av februar. Helseforetakene melder om at opptil halvparten av 
pasienter som legges inn med covid-19, innlegges for en annen sykdom. Bildet er i tråd med 
Folkehelseinstituttets prognoser, sist i risikovurderingen 09.02.2022, som sier at antall smittede 
vil øke i februar med en utflating i månedsskiftet, før bølgen snur og når et lavt nivå i slutten av 
mars.  
 
Flere helseforetak og sykehus melder om bemanningsutfordringer. Høyt sykefravær på opp mot 
gjennomsnittlig fravær på 13-14 prosent bidrar til at det er krevende å opprettholde normal 
drift. Helseforetakene planlegger ut fra et fortsatt høyt fravær, blant annet gjennom 
omdisponering av personell, og egne avtaler og kompensasjonsordninger for merarbeid. Det 
samlede nedtaket av kirurgi som krever døgnopphold nivå har vært opp mot 15 prosent på 
regionalt som følge av et forhøyet fravær i februar. Nedtaket gjelder særlig virksomhet innen 
ortopedi og øre-nese-hals. Kirurgi hos barn, kreft og alvorlige tilstander prioriteres. 
 
I uke 7 ble det gjennomført 79.805 analyser for SARS-CoV-2 i Helse Sør-Øst, hvilket er 40 
prosent av analysevolumet i uke 4 hvor det ble registrert det høyeste antall analyser i 2022. 
Dette tilsvarer et omfang svarende til at 2,6 prosent av befolkningen i regionen ble testet i uke 7. 
Andelen positive tester i uke 7 var 64,6 prosent. Testkapasiteten vurderes samlet sett å være 
god og i tråd krav som er stilt, med et estimert maksimalt volum på 168.000 analyser (som 
tilsvarer 5,6 prosent befolkningen i regionen). En undervariant av omikron-varianten, kalt BA.2, 
er nå helt dominerende, og denne varianten vurderes å være noe mer smittsom enn tidligere 
varianter.   
 
Helseforetakene har vaksinert en høy andel ansatte, private avtaleparter og avtalespesialister 
for covid-19. Helse Sør-Øst RHF overvåker vaksinasjonstallene og følger opp at helseforetakene 
gir arbeidet høy prioritet. 
 
De regionale helseforetakene har stor oppmerksomhet mot legemidler til behandling av covid-
19. Det ble i desember 2021 etablert en ekspertgruppe for covid-19 behandling i tilknytning til 
Nye metoder. Ekspertgruppen har bidratt til å utvikle anbefalinger for bruk av monoklonale 
antistoffer ved covid-19. 
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2. Risikovurdering etter tredje tertial 2021 
 
Risikovurdering er et ledelsesverktøy som bidrar til å identifisere områder som skal ha størst 
prioritet og ledelsesmessig oppmerksomhet i kommende periode. Gjennom vurderingen 
identifiseres områder med behov for tettere oppfølging enn det som gjøres gjennom ordinær 
driftsoppfølging. 
 
Systematisk virksomhetsstyring er viktig i arbeidet med å etablere god internkontroll i 
helseforetaksgruppen. Risikostyring er en viktig del av styringssystemet og omfatter både 
risikovurdering og beskrivelse av risikoreduserende tiltak. Risikostyringen tar utgangspunkt i 
en vurdering av risiko for at oppgaveløsningen ikke skal være tilstrekkelig sett opp mot krav fra 
eier, og forutsetter at det iverksettes risikoreduserende tiltak dersom den vurderte risikoen er 
høyere enn akseptabel risiko. 
 
Det utarbeides tertialvise overordnede risikovurderinger for helseforetaksgruppen. Styret i 
Helse Sør-Øst RHF blir orientert om risiko og håndteringen av denne etter første og andre tertial 
i et eget kapittel i tertialrapporteringen. 
 

Risikostyring etter tredje tertial 

Risikovurdering etter tredje tertial faller sammen med rapportering av endelige resultater for 
året. Det kan derfor argumenteres med at denne risikovurderingen er overflødig fordi 
gjennomføring av ytterligere tiltak ikke vil kunne påvirke resultatet for året. Vurderingen er 
imidlertid at risikostyring er en kontinuerlig prosess, og gjenværende risiko således må ivaretas 
i neste kalenderår sammen med risikovurdering av nye styringsbudskap som er mottatt. Samlet 
inngår dette i den systematiske og kontinuerlige virksomhetsstyringen. 
 
For å redusere risiko må det iverksettes tiltak med sikte på å redusere sannsynlighet og/eller 
konsekvens av et uønsket resultat for området. Gjennom risikostyringen iverksettes tiltak når 
områder er forbundet med mer en akseptabel risiko. Dette er i utgangspunktet tiltak som 
kommer i tillegg til den daglige kontroll- og oppfølgingsvirksomheten. Tiltakene som inngikk i 
risikostyring etter andre tertial 2021 må evalueres ut fra effekt og måloppnåelse. Nye tiltak må 
også hensynta nye styringsbudskap i 2022. Dette arbeidet pågår, og nye tiltak vil fremgå av 
tertialrapporteringen til styret etter første tertial 2022. 
 

Om risikovurdering  

Det legges tre risikonivåer til grunn for oppfølgingen av overordnet risiko på regionalt nivå. 
Risikonivå for det enkelte risikoområde bestemmes av vurdering av sannsynlighet for at 
foretaksgruppens mål og krav ikke vil bli oppfylt og konsekvens av uønsket resultat for 
risikoområdet. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens gjøres uavhengig av hverandre.  
 

 
Sannsynlighet  Konsekvens  Risikomatrise  Fargekode 

1 Meget liten  1 Ubetydelig  

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 5       Rød Høy 
2 Liten  2 Lav  4       Gul Moderat 
3 Moderat  3 Moderat  3       Grønn Lav 
4 Stor  4 Alvorlig  2         
5 Svært stor  5 Svært alvorlig  1         
       1 2 3 4 5    
      Konsekvens    
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Endringer i risikoområder  

I risikovurderingen etter andre tertial 2021 inngikk blant annet disse fire områdene:  
• Risiko for å ikke nå målet om redusert bruk av bredspektret antibiotika 
• Risiko for å ikke nå målet om reduksjon i uønsket variasjon i pasientbehandlingen 
• Risiko for å ikke nå mål for pakkeforløp for kreftpasienter 
• Risiko for utilstrekkelig informasjonsdeling i IKT-løsninger 

 
For tre av områdene vurderes risiko som lav (grønn), alle risikoreduserende tiltak innenfor 
Helse Sør-Øst RHFs ansvarsområder er gjennomført, og områdene følges opp videre gjennom 
etablerte styrings- og monitoreringssystemer. Disse områdene er derfor ikke med i vurderingen 
etter tredje tertial 2021, men følges opp videre. De vil også kunne sortere inn under 
risikoområde redusert kvalitet og pasientsikkerhet.  
 
Risikoområdet utilstrekkelig informasjonsdeling i IKT-løsninger er omformulert til risiko knyttet til 
omfang og kompleksitet i IKT-porteføljen for å ta høyde for den samlede risikoen knyttet til IKT-
løsninger og -prosjekter i helseforetaksgruppen.  
 
Nytt risikoområde etter tredje tertial 2021:  

• Risiko forbundet med normalisering av driften etter pandemien 

Det er usikkerhet og utfordringer knyttet til normalisering av driften i helseforetaksgruppen 
etter pandemien, særlig knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og forsyningslinjer. Området 
vil kreve økt oppmerksomhet i tiden fremover.  
 

Oversikt over risikovurdering etter tredje tertial 2021 

Tabellen nedenfor viser risikovurdering etter andre tertial 2021 sammen med risikovurdering 
etter tredje tertial 2021. Dette gir et bilde over utviklingen av risiko. Begge vurderingene viser 
risiko ved vurderingstidspunktet. 
 

Risikoområde 1: Risiko for ikke å nå mål om høyere vekst innen psykisk helsevern og 
rusbehandling enn for somatikk 

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko 
• etter andre tertial 2021 3 3 Moderat 
• etter tredje tertial 2021 3 3 Moderat 
Risikoområde 2: Risiko for at manglende behandlingskapasitet medfører lange ventetider og 

at pasientavtaler ikke overholdes 
Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko 
• etter andre tertial 2021 4 4 Høy 
• etter tredje tertial 2021 4 4 Høy 
Risikoområde 3: Risiko for redusert kvalitet i pasientbehandlingen, inkludert 

pasientsikkerhet og korridorplasser 
Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko 
• etter andre tertial 2021 3 3 Moderat 
• etter tredje tertial 2021 3 3 Moderat 
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Risikoområde 4: Risiko forbundet med utdanning og rekruttering 

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko 
• etter andre tertial 2021 3 3 Moderat 
• etter tredje tertial 2021 3 3 Moderat 

Risikoområde 5: Risiko forbundet med HMS og arbeidsmiljø 

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko 
• etter andre tertial 2021 4 3 Moderat 
• etter tredje tertial 2021 4 3 Moderat 

Risikoområde 6: Risiko knyttet til omfang og kompleksitet i IKT-porteføljen (omformulert) 

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko 
• etter tredje tertial 2021 4 3 Moderat 

Risikoområde 7: Risiko knyttet til IKT-infrastrukturen 

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko 
• etter andre tertial 2021 3 4 Moderat 
• etter tredje tertial 2021 3 4 Moderat 

Risikoområde 8: Risiko forbundet med informasjonssikkerhet og personvern 

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko 
• etter andre tertial 2021 2 5 Moderat 
• etter tredje tertial 2021 2 5 Moderat 
Risikoområde 9: Risiko forbundet med styring og gjennomføring av prosjekt for nytt sykehus i 

Drammen 
Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko 
• etter andre tertial 2021 4 2 Moderat 
• etter tredje tertial 2021 4 2 Moderat 
Risikoområde 10: Risiko forbundet med styring og gjennomføring av prosjekt Nye Oslo 

universitetssykehus 
Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko 
• etter andre tertial 2021 4 3 Moderat 
• etter tredje tertial 2021 4 3 Moderat 

 Risikoområde 11: Risiko forbundet med normalisering av driften etter pandemien (nytt) 

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko 
• etter tredje tertial 2021 3 3 Moderat 
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3. Bortfall av plasser for Tyrilistiftelsen 
 
Helse Sør-Øst RHF har avtale med Tyrilistiftelsen om til sammen 134 døgnplasser. Dette 
representerer om lag 20 prosent av de private døgnplassene innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling som Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler om. Stiftelsen driver virksomhet på en 
åtte lokalisasjoner i regionen. Per 2022 har stiftelsen 15 døgnplasser på Frankmotunet i Folldal 
og seks døgnplasser ved Tyrilihaugen i Lismarka ved Lillehammer for Helse Sør-Øst RHF.  

 
Stiftelsens gjeldende avtale med Velferdsetaten i Oslo kommune om 20 døgnplasser ved 
Tyrilihaugen utløper 30.06.2022. Stiftelsens gjeldende avtale med Helse Midt-Norge RHJF 
utløper 30.06.2022, noe som innebærer bortfall av syv plasser ved Frankmotunet fra og med 
30.06.2022. Dette bortfallet av plasser har gjort at Tyrilistiftelsen har vurdert driften. De har i et 
brev av 10.01.2022 henvendt seg til Helse Sør-Øst RHF med ønske om en avvikling av 
virksomheten ved Frankmotunet. Løsningen innebærer å flytte 15 døgnplasser fra 
Frankmotunet til Tyrilihaugen. Styret i stiftelsen har alt i 2020 vedtatt å avslutte Tyrilihaugen 
for å flytte virksomheten til et annet sted i Innlandet. 

 
Helse Sør-Øst RHF har i et brev 28.01.2022 gitt uttrykk for forståelse for at bortfallet av 
avtaleplasser for Oslo kommune og Helse Midt-Norge RHF skaper et behov for å tilpasse driften. 
Helse Sør-Øst RHF har samtidig meddelt Tyrilistiftelsen at Helse Sør-Øst RHF ikke kan 
godkjenne en endring som innebærer flytting av et betydelig antall døgnplasser 16 mils kjørevei, 
selv om det skjer innenfor samme sykehusområde. Helse Sør-Øst RHF har bedt om en mer 
omfattende redegjørelse for mulige løsninger, inkludert en løsning hvor plasser flyttes fra 
Tyrilihaugen til Frankmotunet. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp saken med Tyrilistiftelsen.  

 
 

4. Nye faste LiS-1 stillinger – bundet til psykisk helsevern og allmennmedisin 
 
I statsbudsjettet for 2022 er det bevilget midler til 62 nye LIS1-stillinger nasjonalt. Sammen med 
økningen av antall LIS1-stillinger i 2020 og 2021, vil anbefalingen om 200 nye LIS-1 stillinger 
være oppnådd fra våren 2023. Helse og omsorgsdepartementet har besluttet at Helse Sør-Øst får 
15 av de 31 nye LiS-1 stillingene som utlyses fra høsten 2022 (oppstart 1. september). Våren 
2023 (oppstart 1. mars) tildeles Helse Sør-Øst ytterligere 15 stillinger (av 31 nasjonalt), dermed 
er opptrappingen av 62 stillinger nasjonalt gjennomført. I perioden 2020-21 økte antallet LiS-1 
stillinger i Helse Sør-Øst med 58 stillinger. Det totale antallet LiS-1 stillinger i regionen har 
dermed økt med 88 stillinger de siste årene, og fra våren 2023 vil det være 504 LiS-1 stillinger i 
Helse Sør-Øst. Det medfølger øremerket finansiering for opprettelsen av de nye stillingene fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
For de 62 nye stillingene er det gitt føringer om at de skal knyttes opp mot videre spesialisering i 
allmennmedisin og psykiatri. På bakgrunn av knappe tidsfrister og behov for noen juridiske 
avklaringer vil det først fra våren 2023 ansettes LiS-1 i faste stillinger knyttet til disse 
spesialitetene. Utlysningen høsten 2022 vil derfor være ordinære LiS-1 stillinger. 
 
Helsedirektoratet fikk før nyttår 2021 i oppdrag å utrede hvordan bindingene av LiS-1 stillinger 
kan organiseres. Helse Sør-Øst har deltatt med flere representanter inn i arbeidet. 
 
Tilbakemeldingene fra helseforetakene om behov og ønsker om nye LiS-1 stillinger overstiger 
betydelig de 15 plassene som foreslås tildelt til regionen. Helseforetak melder om 
rekrutteringsutfordringer knyttet til psykisk helsevern, både barn- og voksne. I fordelingen er 
det tatt hensyn til innspillene fra helseforetakene, implementering av tre-delt tjeneste i LiS-1 
perioden i sykehus, og fordeling av antall LiS-1 per innbygger og aktivitet.  
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5. Styrking av dialysetilbudet i Oslo 
 
I styresak 052-2016 om kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder, ga  
styret administrerende direktør fullmakt til å iverksette oppgavedeling mellom helseforetak  og 
sykehus i Oslo i tråd med anbefalingene i sak 082-2015. Det vises til tidligere  
driftsorientering om arbeidet i sak 080-2020 og 093-2021.  
 
Helse Sør-Øst RHF og sykehusene i Oslo har vurdert oppgavefordelingen i Oslo for å legge til 
rette for at pasientene skal få flest mulig behandlingstilbud ett sted. I 2022 vil pasienter som 
trenger dialyse og som tilhører opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus og 
Diakonhjemmet Sykehuset, få tilbud om dialyse ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Disse 
pasientene har tidligere fått dette tilbudet ved Oslo universitetssykehus. Tilsvarende vil ansvaret 
for dialysepasienter i Stovner, Grorud og Alna bli overført fra Akershus universitetssykehus til 
Oslo universitetssykehus. Sykehuset som har ansvaret for dialysen, vil overta resten av 
lokalsykehustilbudet for dialysepasientene slik at tilbudet blir mest mulig helhetlig. 
 
Oppstart av ny pasientflyt for pasienter innen dialysebehandling iverksettes fra 7. mars 2022. 
Overføringene mellom sykehusene gjennomføres puljevis før og etter sommeren i henhold til en 
helhetlig plan. Arbeidet med å planlegge for etablering av en dialyseenhet ved Lovisenberg 
Diakonale Sykehus har pågått over lang tid, og det er nedlagt mye arbeid med involvering av 
brukere og ansatte. Endringen gir økt kapasitet i Oslo og bidrar til å styrke lokalsykehustilbudet 
for pasienter i Oslo. 
 
 

6. Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune 
 
Som følge av kommune- og regionreformen ble Sande og Holmestrand kommuner slått sammen 
til nye Holmestrand kommune fra 1.1.2020. Befolkningen i Sande kommune var en del av 
opptaksområdet til Vestre Viken HF, mens befolkningen i Holmestrand kommune var en del av 
opptaksområdet til Sykehuset i Vestfold HF. Den nye kommunen hadde i 2020 en delt løsning 
med tilhørighet til to helseforetak i påvente av en avklaring av helseforetakstilhørighet fra 2021.  
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet helseforetakstilknytning for Holmestrand kommune i sak 
066-2020. Styret sluttet seg til at Holmestrand kommune kunne ha delt helseforetakstilknytning  
  

Helseforetak

Antall LIS1 fast per 
år fra 1.3.22

Fordeling nye 
stillinger høst 2022

 Nye LIS1 per år 
etter tildeling høst 

2022
Sykehuset i Vestfold HF 38 0 38
Vestre Viken HF 78 3 81
Oslo universitetssykehus HF 40 0 40
Diakonhjemmet Sykehus AS 18 0 18
Akershus universitetssykehus HF 70 4 74
Sykehuset Østfold HF 50 3 53
Sørlandet sykehus HF 60 3 63
Sykehuset Innlandet HF 80 2 82
Sykehuset Telemark HF 40 0 40
Totalt: 474 15 489
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hvor befolkningen i tidligere Sande kommune og Holmestrand kommune har 
helseforetakstilknytning til henholdsvis Vestre Viken HF og Sykehuset i Vestfold HF. Styret ba 
om en underveisevaluering av den delte løsningen.  
 
Helse Sør-Øst RHF sendte brev 2.november 2021 til Holmestrand kommune, Vestre Viken HF og 
Sykehuset i Vestfold HF og ba om en tilbakemelding fra kommunen og helseforetakene om 
erfaringene med delt løsning med tanke på følgende:  

1. Gi en kort beskrivelse av erfaringene med delt løsning.  

2. Er det som følge av delt løsning oppstått eventuelle utfordringer eller avvik av 
betydning?  

3. Andre forhold som det er ønskelig å ta opp? 
 
Vestre Viken HF skriver at løsningen fungerer tilfredsstillende, både innen somatikk, psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og viser til at pasientstrømmene er 
prinsipielt uendret. Helseforetaket har ikke mottatt noen negative tilbakemeldinger fra 
pasienter knyttet til den delte løsningen. 
 
Sykehuset i Vestfold HF skriver at helseforetaket ikke erfart utfordringer eller avvik av 
betydning som følge av den delte løsningen.  
 
AMK-ansvaret ble i helhet flyttet til Sykehuset i Vestfold vinteren 2019, ettersom Telenor ikke 
kan dele opp sitt nett i mindre enheter enn en kommune for samtaler til AMK. Sykehuset i 
Vestfold HF har også ansvaret for ambulansetjenesten. Begge helseforetakene melder om at 
samarbeidet mellom de to legevaktene, de to helseforetakene og prehospitale tjenester fungerer 
tilfredsstillende. 
 
Holmestrand kommune har innhentet erfaringer fra innbyggere, ansatte, ledere og 
administrasjon i helse- og omsorgstjenestene, og behandlet saken (016/22) i kommunestyret 
09.02.2022 med følgende vedtak:   

1. «Holmestrand kommunes tilbakemelding på underveisevaluering fremkommer i 
saksfremlegget og sendes i sin helhet over til Helse Sør-Øst RHF  

2. Tilhørighet til helseforetakene er nøye diskutert i flere omganger i Holmestrand 
kommune, både i forbindelse med sammenslåingene, og senest da Holmestrand 
kommune vedtok å være tilknyttet 2 helseforetak.  

Administrative og praktiske utfordringer ble forutsatt da man valgte å knytte seg til 2 
helseforetak. Holmestrand kommune vektlegger nærhet til spesialisthelsetjenestene, og 
kommunens geografiske plassering tilsier at den nordre delen av kommunen har større 
nærhet til Drammen, mens den søndre delen av kommunen har større nærhet til 
Tønsberg. Nærhetsprinsippet er den viktigste grunnen til å opprettholde delt tilknytning.  

3. Pandemien har vist oss at det kan være fordeler knyttet til å ha delt sykehustilknytning. 
Innbyggernes tilfredshet med tilbudet viser også at avgjørelsen var riktig. Holmestrand 
kommunestyre understreker med dette at vårt tidligere vedtak om delt 
sykehustilknytning var og er riktig for våre innbyggere.» 

 
Holmestrand kommune har oversendt hele saksfremlegget, hvor kommunenes ansatte og ledere 
uttrykker en viss bekymring for økt tids- og ressursbruk knyttet til dagens løsning. 
Saksfremlegget peker på at det eksisterer ulike rutiner og bestemmelser i samarbeidsavtalene 
mellom kommune og de to helseforetakene, noe som gir merarbeid for kommunens ansatte.  
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Tilbakemeldingene fra Holmestrand kommune og de to helseforetakene viser at alle tre i 
hovedsak er fornøyde med delt løsning. De gir uttrykk for at samarbeidet fungerer greit, og har 
ikke gitt konkrete eksempler på at det har oppstått utfordringer eller avvik av betydning.  
 
Tilbakemeldingene fra helseforetakene og fra kommunen gir ikke grunnlag for endringer i 
helseforetakstilknytning. Det må påregnes visse ulikheter når det gjelder rutiner og praksis 
mellom ulike helseforetaksområder, men det forventes at partnerne tilstreber felles og 
omforente løsninger i samarbeidet der hvor det er hensiktsmessig, og at pasientene i kommunen 
tilbys likeverdige helsetjenester. 
 
 

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  

070-2021  
Forskning og innovasjon til 
pasientens beste – rapport 
fra spesialisthelsetjenesten 
2020  
17. juni 2021  

Styret ba administrerende 
direktør ta opp med de 
øvrige RHF-ene hvordan 
medvirkning fra de 
konserntillitsvalgte kan 
ivaretas.  
For senere rapporter vil 
det også være interessant 
å få presentert noen 
internasjonale 
sammenligninger.  

Medvirkning fra 
KTV i utvikling av 
rapporten.  
   
Presentere 
internasjonale 
sammenligninger.   

Under 
oppfølging  

078-2021  
Virksomhetsrapport per 
mai 2021  
1. juli 2021  

Styret ba om å få 
presentert evalueringen 
av Sykehuspartner HFs 
håndtering av 
utfordringer i 
pandemiperioden og viste 
til at det fremover må 
være særlig 
oppmerksomhet på 
uønskede hendelser i 
driften.  

Egen sak til styret  Under 
oppfølging. 
Tas inn i 
årsplan for 
styresaker  

102-2021  
Virksomhetsrapport per 
august 2021  
23. september 2021  

Styret ba 
administrasjonen komme 
tilbake i neste ordinære 
rapportering med en 
redegjørelse om 
utviklingen i investeringer 
i Sykehuspartner HF, som 
også belyser de 
bakenforliggende 
årsakene til eventuelle 
manglende leveranser.  

Tema i 
oppfølgingsmøter 
med 
Sykehuspartner 
HF.  
Redegjørelse i 
tertialrapport for 
tredje tertial 2021 
for program STIM 
og Windows 10.  

Under 
oppfølging  
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Sak og dato  Oppfølging  Tiltak  Status  

111-2021  
Virksomhetsrapport for 
andre tertial 2021  
21. oktober 2021  
   

Det er fortsatt krevende 
områder som må følges 
opp tett, særlig vektlegger 
styret pasientsikkerhets-
området og oppfølgingen 
av alvorlige hendelser. 
Styret ber om å få fremlagt 
et samlet bilde på 
kvaliteten i tjenesten.   
  
Styret ber om at man ved 
kommende 
rapporteringer om 
sikkerhetsklima benytter 
samme målemetode som 
Helsedirektoratet.   

Egen sak om 
kvalitet i tjenesten 
tas inn i årsplan for 
styresaker  
   
   
   
   
   
   
   
Følges opp i 
rapportering fra 
ForBedring i 2022  

Under 
oppfølging.   
   
   
   
   

112-2021   
Status og rapportering for 
regional IKT-
prosjektportefølje per 
andre tertial 2021  
21. oktober 2021  

Styret merker seg at det i 
overføring fra prosjekt til 
forvaltning og arbeid med 
gevinstrealisering er 
utfordringer på tvers av 
prosjektporteføljen. Styret 
ber om en utfyllende 
tilbakemelding på dette i 
tilknytning til 
virksomhets-
rapporteringen for tredje 
tertial. Styret 
understreker også 
betydningen av god 
involvering av brukerne 
av løsningene i 
helseforetakene.   

Følges opp i 
virksomhetsrapport 
for 3. tertial  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  

Under 
oppfølging  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

117-2021  
Sunnaas sykehus HF – 
videreføring til konseptfase 
for byggetrinn 3  
21. oktober 2021  

Styret mener at 
prosjekteierskapet ved 
senere gjennomføring skal 
legges til helseforetaket i 
byggeprosjekter av denne 
størrelsen.   

Prosjekteierskap 
avklares før 
oppstart av 
forprosjekt  

Under 
oppfølging  
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Sak og dato  Oppfølging  Tiltak  Status  

003-2022  
Foreløpig 
virksomhetsrapport per 
desember 2021  
10. februar 2022  

Styret vektlegger behovet 
for fortsatt 
oppmerksomhet på den 
slitasje som har vært og 
fortsatt er gjeldende for 
ansatte i deler av 
pasientbehandlingen. 
Styret merker seg at 
belastningen har vært 
ujevn på tvers av enheter. 
Styret ber om at det 
fortsatt, til tross for 
kortsiktige utfordringer 
nå, må være 
oppmerksomhet på de 
langsiktige utfordringer, 
herunder utdanning, samt 
styring og fremdrift i 
investeringsprosjekter på 
IKT-området.   
   
Styret peker på behovet 
for fortsatt 
oppmerksomhet på 
psykisk helsevern, særlig 
for barn og unge. Styret 
merker seg spesielt de 
føringer som er gitt i 
oppdragsdokumentet fra 
helse- og 
omsorgsdepartementet 
om økt bruk av 
vurderingssamtaler ved 
henvisninger innen 
psykisk helsevern, i første 
omgang innen BUP.  

 Følges opp i 
oppfølgingsmøter 
med 
helseforetakene 

Under 
oppfølging  

004-2022  
Oppdrag og bestilling 2022 - 
økonomiske resultatkrav  
10. februar 2022  

Styret viste til 
forventingene om 
redusert bruk av innleie 
og pekte i den 
sammenheng på behovet 
for god oppfølging av 
personell og god styring 
av 
bemanningsplanleggingen, 
slik at man tar i bruk de 
riktige tiltakene for å øke 
kapasiteten med de 
ressursene man har og at 
den samlede belastningen 
på de ansatte ikke øker.  

   Under 
oppfølging 
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Sak og dato  Oppfølging  Tiltak  Status  

005-2022  
Oppdragsdokument 2022 
fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og 
protokoll fra foretaksmøte i 
Helse Sør-Øst RHF 10. 
januar 2022 - oppdrag og 
bestilling 2022 til 
helseforetakene i Helse Sør-
Øst  
10. februar 2022  

Styret kommenterte den 
foreslåtte formuleringen i 
oppdragsdokumentene til 
helseforetakene om at 
flere styringsbudskap i 
form av systemkrav fra 
tidligere års oppdrag og 
bestilling fortsatt vil kreve 
oppfølging uten at de er 
spesielt nevnt i årets 
dokument.   
   
Styret ber om at 
administrerende direktør 
gjør en fornyet vurdering 
av om denne 
formuleringen er 
hensiktsmessig uten at 
den følges opp med 
eksempler på krav som 
fortsatt gjelder.  
   
Styret vil se nærmere på 
hvordan målene om 
prioritering av psykisk 
helsevern best kan nås, 
herunder også vurdere 
innspill til 
målformuleringene 
framover. Styret ber om at 
forslag til målstruktur 
spilles inn som del av de 
regionale 
helseforetakenes 
budsjettinnspill.   
   
Styret ber om en særskilt 
oppfølging av arbeidet 
med heltidskultur og 
oppgavedeling med sikte 
på utvikling av gode 
virkemidler.  

Håndtert i 
oppdragsdokument 
2022 til 
helseforetak, gjort 
gjeldende i 
foretaksmøte 16. 
februar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følges opp gjennom 
arbeidet med 
budsjettinnspill 

OK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under 
oppfølging 
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Sak og dato  Oppfølging  Tiltak  Status  

007-2022  
Sykehuspartner HF – 
fullmakt for gjennomføring 
av felles plattform - trinn 2 
hybrid sky delfase 1  
10. februar 2022  

Styret presiserer at de 
sikkerhetsmessige 
aspektene ved skylagring 
må vurderes grundig og 
ber om at et eventuelt 
krav om lagring og 
tjenesteproduksjon under 
norsk jurisdiksjon skal 
vurderes i den videre 
anskaffelsesprosessen og 
at dette presiseres i 
vedtaket.   
   
Styret understreker at det 
skal ligge grundige 
sikkerhetsvurdering til 
grunn når man vurderer 
hvilke tjenester som skal 
legges til skyen.   
   
Styret peker på at lagring 
av data er energikrevende 
og at det må tas hensyn til 
energikostnader og 
negativ påvirkning på 
klima når man vurderer 
hvilke data som må lagres 
og hvor lenge.  

   Under 
oppfølging 

009-2022  
Oslo universitetssykehus HF 
– oppstart konseptfase for 
etablering av arealer til 
avdeling for 
rettsmedisinske fag  
10. februar 2022  

Styret viser til at den 
prinsipielle tilnærmingen 
er at man skal eie lokaler 
der det er planlagt varig 
drift. Eventuelle unntak 
må begrunnes godt.   
   
Styret ber 
administrasjonen gå i 
dialog med Helse- og 
omsorgsdepartementet 
om tidspunkt for avvikling 
av dagens leieavtale i 
Lovisenberggata slik at 
prosessen med å vurdere 
fremtidige løsninger 
ivaretas på en god måte.  
   
Styret forutsetter at 
tomtenes alternativ-
kostnad legges til grunn 
for de videre analysene av 
alternative løsninger.  

 Følges opp med 
HOD 

 Under 
oppfølging 
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Sak og dato  Oppfølging  Tiltak  Status  

010-2022  
Oslo universitetssykehus HF 
– lokalisering av regional 
seksjon psykiatri og 
utviklingshemning/autisme  
10. Februar 2022  

Styret legger til grunn at 
nytt bygg for 
sikkerhetspsykiatri på Ila 
dimensjoneres og bygges 
uten plassene for lokal 
sikkerhet for Lovisenberg 
Diakonale Sykehus og 
Diakonhjemmet Sykehus, 
ettersom ansvaret for 
denne funksjonen 
overføres fra Oslo 
universitetssykehus HF til 
Lovisenberg Diakonale 
Sykehus, jf. sak 068-2021 
og sak 093-2021.   
   
Styret forutsetter at det 
legges stor vekt på 
synspunkter og råd fra 
brukerutvalg for PUA i den 
videre oppfølgingen av 
prosjektet.  Styret viste for 
øvrig til de innspill som er 
gitt fra brukerutvalget jf. 
vedlegg til styresaken. 
Styret forutsetter at det 
legges vekt på hensynet til 
brukerne ved plassering 
av inngangsparti, 
støyskjerming og tilgang 
til gode og trygge 
turområder, samt ved valg 
av navn på sykehuset.  

   Under 
oppfølging 
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8. Skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller 

underliggende helseforetak besvart av helse- og omsorgsministeren 
 
Følgende skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller underliggende 
helseforetak er besvart av Helseministeren: 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1273 (2021-2022) 
Innlevert: 15.02.2022 
Sendt: 15.02.2022 
Besvart: 21.02.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Bård Hoksrud (FrP): Hvordan vil statsråden sørge for og sikre at det blir ryddet opp i den alvorlige 
situasjonen ved akuttsenteret på Sykehuset i Vestfold, og hva mener statsråden om at etableringen av nytt 
akuttmottak har skapt en så alvorlig situasjon at legene frykter det kan koste pasienter som trenger 
øyeblikkelig hjelp livet? 
 
Begrunnelse 
I en bekymringsmelding til ledelsen ved Sykehuset i Vestfold skriver Legeforeningen at de er svært 
bekymret for pasientsikkerheten ved det nye akuttsenteret. De to tillitsvalgte legene ved sykehusene sier 
at legeforeningen er dypt bekymret over situasjonen, og har nå daglige konkrete eksempler på pasienter 
som på grunn av forholdene i akuttsenteret får forsinket diagnostikk og behandling, ifølge Tønsberg Blad. 
De er bekymret for at det bare er et tidsspørsmål før det kommer et dødsfall som direkte følge av et 
kaotisk akuttsenter. Det mener spørsmålsstiller ikke er godt nok. 
Utfordringene de peker på er flere, blant annet betydelig underbemanning, for få undersøkelsesrom og en 
omstilling som ikke har landet godt nok. 
Spørsmålsstiller mener dette er langt fra godt nok, og at når man etablerer noe nytt, så må ting være på 
plass. Det handler om tryggheten til folk som trenger hjelp i akutte situasjoner. Derfor bør helseministeren 
straks sørge for at det blir ryddet opp i den alvorlige situasjonen, for å unngå at noen som kunne vært 
reddet, mister livet. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Det nye akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold er en del av sykehusets nye somatikkbygg, 
som ble tatt i bruk høsten 2021. Akuttsenteret åpnet 3. november 2021. Det nye akuttsenteret har 
betydelig større areal, mer moderne lokaler og fasiliteter, enn tidligere akuttmottak. Senteret disponerer 2 
100 kvadratmeter, mot 960 kvadratmeter i sykehusets gamle akuttmottak. Antall akuttplasser, 
overvåkingsplasser og avklaringsplasser er økt. Senteret inkluderer CT-lab., generell røntgen-lab. og 
ultralydrom, slik at radiologiske undersøkelser kan gjøres i akuttsenteret. Det er egne rom for 
sentrallaboratoriet og mikrobiologisk lab. Fasilitetene for pasienter til avklaring inkluderer pasientkafe og 
rom med dusj/wc. 
 
Sykehuset i Vestfold opplyser at arealene i det nye akuttbygget er tilpasset et nytt driftskonsept. Dette 
innebærer at flere pasienter skal bli ferdig avklart, behandlet og utskrevet direkte fra akuttsenteret. Målet 
er økt behandlingskvalitet og pasientsikkerhet, blant annet gjennom færre forflytninger av pasienter, mer 
kompetanse i front og døgnkontinuerlig medisinsk avklaring. Dette er i tråd med prinsipper for moderne 
sykehusdrift. Akuttsenteret har fått tilført ressurser fra sengepostene for disse nye oppgavene. 
Bemanningen er økt. Det er innført nytt it-system (flyt-tavle) som understøtter pasientflyten inn, gjennom 
og ut av akuttsenteret, samt videre til sykehusets sengeposter. 
 
Sykehuset Vestfold opplyser at både forberedelser til innflytting og de første driftsmånedene i nytt 
akuttsenter har foregått i en periode med pandemi og til tider svært stor pasientpågang. Antall 
øyeblikkelig-hjelp-pasienter har siden innflyttingen vært 13 pst. høyere enn i 2019. Sykehuset opplyser at 
det har vært svært krevende å gjennomføre omstilling under en pandemi, med sykefravær, karantene og 
stor pasientpågang. Pasientflyten internt i akuttsenteret har i perioder med høy pasienttilstrømming ikke  
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fungert godt nok. Sykehuset opplyser at de har tatt tak i dette. I første omgang har det vært fokus på å 
identifisere flaskehalser og tiltak for å forbedre pasientlogistikk. Det er også igangsatt utviklingsarbeid for 
å bedre pasient-flyten. 
 
Sykehuset i Vestfold vurderer at situasjonen ville vært minst like, om ikke mer, krevende dersom den 
store pasientpågangen skulle vært møtt i det gamle akuttmottaket. 
 
Helse Sør-Øst viser til at de er kjent med at det er iverksatt tiltak og forbedringsarbeid for å bedre 
logistikken og pasientbehandlingen i akuttsenteret, og at de vil følge opp situasjonen og de pågående 
tiltakene ved Sykehuset i Vestfold videre. 
 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har åpnet tilsynssak, og skal gjøre sine vurderinger. Det blir derfor 
ikke riktig av meg å kommentere saken ytterligere. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1242 (2021-2022) 
Innlevert: 10.02.2022 
Sendt: 14.02.2022 
Besvart: 23.02.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hvorfor får de ideelle sykehusene Lovisenberg og Diakonhjemmet kun 
kompensert 93 % og ikke 100 % dekning fra Helse Sør Øst, for sine koronautgifter? 
 
Begrunnelse 
Begge sykehusene har bidratt i helsetilbudet under koronapandemien og tapt egne inntekter, som de kun 
får kompensert 93 % av, mens kommunene får dekket 100 %. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Det er Helse Sør-Øst RHF som gir kompensasjon for koronautgifter til de private ideelle 
sykehusene de har driftsavtale med. Helse Sør-Øst RHF fordelte gjennom behandlingen av styresak 079-
2021 den 1. juli 2021, midlene bevilget av Stortinget til dekning av koronaeffekter for 2021. I fordelingen 
ble helseforetak og private ideelle sykehus likebehandlet. Grunnlaget for fordelingen var anslag over 
økonomiske effekter av pandemien i første halvår 2021, innmeldt fra helseforetak og private ideelle 
sykehus. 
 
Helse Sør-Øst RHF har på bakgrunn av utviklingen i pandemien andre halvår 2021 tildelt ytterligere 400 
mill. kroner i koronakompensasjon til sine helseforetak og ideelle sykehus med driftsavtale. Disse midlene 
er hentet fra de ordinære inntektsrammene til Helse Sør-Øst RHF, og kommer i tillegg til midlene bevilget 
av Stortinget til dekning av negative pandemieffekter. 
 
Av Helse Sør-Øst RHF sin styresak 017-2022 behandlet 10. februar 2022, fremgår det at helseforetakene 
og private ideelle sykehus er likebehandlet i fordelingen av kompensasjon for økonomisk merbelastning 
ved koronapandemien 2. halvår 2021. Også ved denne tildelingen var grunnlaget innrapportere anslag for 
økonomiske effekter av pandemien fra virksomhetene. Diakonhjemmet og Lovisenberg mottok til 
sammen nær 175 mill. kroner (44 pst.) av tildelingen. 
 
Helse Sør-Øst RHF har oppgitt at det har vært vanskelig å lage en klar definisjon av hva som legges i 
begrepene mindreinntekter og merkostnader som følge av pandemien. I tillegg har det vært vanskelig å 
identifisere f.eks. kostnadsbesparelser som følge av pandemien. Det er derfor ikke gitt at tall som viser 
netto økonomiske effekter av pandemien er fullstendige eller fullt ut sammenliknbare på tvers av 
virksomheter. 
 
Når det gjelder de økonomiske konsekvensene av koronapandemien for kommunesektoren er det etablert 
en arbeidsgruppe som skal kartlegge dette og levere sin sluttrapport før 1. april 2022. 
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Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1181 (2021-2022) 
Innlevert: 07.02.2022 
Sendt: 08.02.2022 
Besvart: 15.02.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Bård Hoksrud (FrP): Jeg har registrer at statssekretær Bekeng i HOD har gitt støtte til Frankmotunet og 
sier at «vi vil ha slike steder som Frankmotunet i Folldal», hvordan vil statsråden sørge for å følge dette 
opp, og sikre videre tilbud for brukere på Frankmotunet i Folldal? 
 
Begrunnelse 
Tyrili Frankmotunet er et viktig behandlingsfellesskap for mange. De siste dagene har man hørt flere 
tidligere brukere gå ut i media og fortelle om sine opplevelser fra Frankmotunet. Mange mennesker som 
har hatt store utfordringer med rus har fått en ny start på livet, gjennom et godt tilbud nært naturen for 
rusavhengige. 
 
Dessverre ble det på nyåret 2022 besluttet av Tyrilistiftelsen at de nå må legge ned driften av tilbudet på 
Frankmotunet, på grunn av at de har tapt anbudskonkurranser, og fordi det ligger et politisk ønske om å 
sentralisere rusbehandlingen. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng, har 
opplyst til NRK om at det ikke finnes like føringer fra verken fra departementet eller fra helseforetakene. 
 
Det er positivt at statssekretæren på vegne a regjeringen slår fast dette så tydelig og jeg forutsetter derfor 
at regjeringen gir klar beskjed om dette til spesialisthelsetjenestene og kommunene. Tyrilistiftelsen sier jo 
selv også at de ikke ønsker å legge ned dette tilbudet, men føler selv de ikke har noe annet valg. Det som 
nå skjer vil få store konsekvenser for både brukere, samt de lokale arbeidsplassene. Mange liv avhenger av 
tilbudet på Frankmotunet, og det er derfor viktig at man gjør det man kan for å bevare tilbudet. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Det er de regionale helseforetakenes ansvar å sørge for helsehjelp innenfor tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). De regionale helseforetakene må ut fra lokale behov gjøre en faglig 
vurdering av om de selv har god nok kapasitet til å gi befolkningen et godt tilbud, eller om tjenesten bør 
anskaffes fra ideelle eller private tjenesteleverandører. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har ikke gitt noen føringer som tilsier en sentralisering eller avvikling av 
døgntilbud innen rusbehandling, slik som ved Frankmotunet. Tvert imot, i oppdragsdokumentet til de 
regionale helseforetakene for 2022 stiller vi et krav om å sørge for gode basistjenester (akutt, poliklinisk, 
ambulant og døgn) innen TSB i alle helseforetak. Dette skal sikre gode og likeverdige helsetjenester over 
hele landet. I tillegg skal helseforetakene styrke rusbehandlingstilbudet til barn og unge, og utvikle rutiner 
for samhandling mellom somatiske avdelinger, psykisk helsevern og TSB. 
 
Jeg har som mål å bidra til å sikre gode og likeverdige helsetjenester over hele landet. Innen rusfeltet 
innebærer dette en kombinasjon av gode basistjenester i TSB nær der pasientene bor, og samtidig et 
tilbud for pasienter som har behov for geografisk avstand fra rusmiljø over noe tid. For mange pasienter 
er det viktig at behandlingstilbudet er lokalisert nærmere byer, nærmere andre helsetilbud og nærmere 
der brukerne bor. For andre pasienter er det et selvstendig poeng at behandlingstilbudet er lokalisert i 
god geografisk avstand fra tilgang til narkotika, kriminalitet og rusmiljø, som ved Frankmotunet i Folldal. 
 
Regjeringen vil støtte opp om ideell sektor, og vi er opptatt av at frivillige og ideelle tilbydere innen 
helsesektoren skal ha gode rammevilkår og gis et grunnlag forutsigbar drift. Blant annet har 
Tyrilistiftelsen nylig inngått en omfattende avtale med Helse Midt-Norge RHF. 
 
Når det gjelder institusjonstilbudet ved Frankmotunet i Folldalen, er det Tyrilistiftelsen selv som har tatt 
beslutningen om en avvikling av driften. Denne beslutningen berører imidlertid et avtaleforhold med 
Helse Sør-Øst RHF. Jeg er kjent med at det er planlagt en videre dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og 
Tyrilistiftelsen om hvordan gjeldende avtaleforpliktelser kan ivaretas fremover. 
 
For øvrig viser jeg til svar på spørsmål nr. 1163. og spørsmål nr. 1166.  
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Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1166 (2021-2022) 
Innlevert: 05.02.2022 
Sendt: 07.02.2022 
Besvart: 15.02.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Ingvild Wetrhus Thorsvik (V): Er det å legge ned behandlingstilbud ute i kommunene, som sikrer mulighet 
for individuell tilpassing for folk som sliter med rus i tråd med regjeringens syn på rusomsorg, og på linje 
med den behandlingsreformen statsråden sier regjeringen skal legge fram? 
 
Begrunnelse 
Frankmotunet i Folldal skal legges ned fordi det ligger for langt unna en større by. Selv om nettopp 
beliggenheten kan ha vært en av grunnene til at de har lykkes så godt med å bistå i rehabiliteringen av 
mennesker med rusutfordringer. 
Helseforetakene har fått i oppgave å styrke rusbehandlingstilbudet for barn og unge. Som et resultat av 
det skal behandlingstilbudet Kvamsgrindkollektivet i Trondheim legges ned. Unge som sliter med rus 
mister dermed et spisset tilbud som var kun til dem. Særlig for barn og ungdom kan det være vanskelig og 
skadelig å måtte reise bort fra familien sin og nettverket sitt for å få behandling. 
I en kronikk i VG 23. januar 2020 skriver statsråden om Solberg-regjeringens forslag til rusreform, som 
Arbeiderpartiet skrotet, at «Dersom kommunene, som ikke har hatt lavere inntektsvekst på 15 år, ikke 
istandsettes til å gjøre den faktiske jobben, vil Ikke denne reformen lykkes.» og videre «Vi tror vi som 
samfunn har veldig mye å vinne på at kommunene blir ordentlig satt i stand til å hjelpe, slik at flere kan få 
anledning til å bli rusfri.» 
Det virker som det er akkurat dette Frankmotunet i Folldal og Kvamsgrind i Trondheim har fått til, og hatt 
gode resultater med. Statsråden burde ta grep for å løse dette. Og for en regjering som påstår at de vil ha 
tjenester nært folk er det påfallende at gode tilbud i distriktene og i byene skal legges ned på deres vakt. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Det er de regionale helseforetakenes ansvar å sørge for helsehjelp innenfor tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). De regionale helseforetakene må ut fra lokale behov gjøre en faglig 
vurdering av om de selv har god nok kapasitet til å gi befolkningen et godt tilbud, eller om tjenesten bør 
anskaffes fra ideelle eller private tjenesteleverandører. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har ikke gitt noen føringer som tilsier en sentralisering av 
behandlingstilbudet innen TSB. Tvert i mot, i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 
2022 stiller vi et krav om å sørge for gode basistjenester (akutt, poliklinisk, ambulant og døgn) innen TSB i 
alle helseforetak. Dette skal sikre gode og likeverdige helsetjenester over hele landet. I tillegg skal 
helseforetakene styrke rusbehandlingstilbudet til barn og unge, og utvikle rutiner for samhandling 
mellom somatiske avdelinger, psykisk helsevern og TSB. 
 
Jeg har som mål å sikre gode og likeverdige helsetjenester over hele landet. Innen rusfeltet innebærer 
dette en kombinasjon av gode basistjenester i TSB nær der pasientene bor, og samtidig et tilbud for 
pasienter som har behov for geografisk avstand fra rusmiljø over noe tid. For mange pasienter er det 
viktig at behandlingstilbudet er lokalisert nærmere byer, nærmere andre helsetilbud og nærmere der 
brukerne bor. For andre pasienter er det et selvstendig poeng at behandlingstilbudet er lokalisert i 
geografisk avstand fra tilgang til narkotika, kriminalitet og rusmiljø. 
 
Regjeringen vil støtte opp om ideell sektor, og vi er opptatt av at frivillige og ideelle tilbydere innen 
helsesektoren skal ha gode rammevilkår og gis grunnlag for forutsigbar drift. Blant annet har 
Tyrilistiftelsen nylig inngått en omfattende avtale med Helse Midt-Norge RHF. 
 
Jeg vil prioritere god og rask tilgang til tjenestene innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. Vi har økt 
bevilgningene til sykehusene ekstra i årets budsjett, og har gitt tydelig beskjed om at sykehusene må 
styrke tilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling. I tillegg er det bevilget økte midler også til 
kommunene, og til etablering av flere oppsøkende og tverrfaglige team som samarbeider om oppfølging 
av pasienter. 
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Vi arbeider nå både med å utarbeide en opptrappingsplan for psykisk helse og en forebyggings- og 
behandlingsreform for rusfeltet. Dette er et langsiktig og nødvendig arbeid. Det handler om bedre 
kapasitet, men også sterkere vekt på forebygging og tidlig innsats, samt å styrke tilbudet og 
tilgjengeligheten til helsehjelp i kommunene. 
 
For øvrig viser jeg til svar på spørsmål nr 1163. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1163 (2021-2022) 
Innlevert: 04.02.2022 
Sendt: 07.02.2022 
Besvart: 15.02.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Marian Hussein (SV): Kan statsråden redegjøre for om det er et politisk ønske at behandlingstilbudet i 
Helse Sør-Øst ikke lenger skal foregå i distriktene? 
 
Begrunnelse 
Tyrilistiftelsen har vedtatt å avvikle institusjonstilbudet “Frankmotunet” i Folldalen der de har en avtale 
med Helse Sør-Øst RHF om femten pasientplasser. Dette har ført til et stort engasjement fra ansatte og 
tidligere pasienter for å berge plassen og flere saker i media der tidligere pasienter forteller om 
viktigheten av å ha et slikt tilbud som ligger landlig til med mulighet for fritidsaktiviteter og felleskap. 
Ifølge Tyrili.no soer stiftelsens styreleder at styrets rolle er å sikre den langsiktige driften av Tyrili og 
begrunner beslutningen om nedleggelse av Frankmotunet med to forhold. Ifølge styreleder er ikke 
lokalisering eller bygningsmasse i tråd med oppdragsgivers føringer og de krav som stilles i kommende 
anbudskonkurranser. Det blir videre fortalt av styreleder at helsetjenester forventes å bli tilbudt i 
nærheten av pasientens hjemsted, og nær offentlige tjenester som kollektivtransport og lege/sykehus. I 
tillegg stilles det krav om at bygningsmassen må være byggteknisk oppdatert (Tek17). 
Daglig leder ved Tyrilistiftelsen, sier til VG 31. januar at stiftelsen de siste årene har møtt et ganske annet 
krav om beliggenhet fra de offentlige helseforetakene som betaler for behandlingsplassene deres. Daglig 
leder sier at det er et klart ønske at plassene skal ligge i nærheten av der brukerne bor og i nærheten av 
andre helsetjenester. Derfor har Tyrilistiftelsen bedt Helse Sør-Øst RHF om aksept for å avvikle 
virksomheten ved Frankmotunet slik at de 15 pasientplassene der flyttes til Tyrilihaugen, med 
begrunnelse om at de har mistet 8 pasientplasser med Helse Midt-Norge RHF ved Frankmotunet og 20 
plasser med Oslo kommune ved Tyrilihaugen. 
Ifølge Arbeidets Rett 02.februar, har Helse Sør-Øst RHF svart et brev til Tyrilistiftelsen 28 januar og kan 
ikke godkjenne en endring som innebærer flytting av et betydelig antall døgnplasser 16 mils kjørevei, selv 
om det skjer innenfor samme sykehusområde. De ber heller om at det blir redegjort for en løsning der 
pasientplassene de har en avtale om på Tyrilihaugen i Mesnali overføres til Frankmotunet. 
Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich gjør det klart at foretaket ikke har lagt slike 
føringer som både styreleder og daglig leder mener at helseforetaket har gjort overfor Tyrilistiftelsen. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Det er de regionale helseforetakenes ansvar å sørge for helsehjelp innenfor tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). De regionale helseforetakene må ut fra lokale behov gjøre en faglig 
vurdering av om de selv har god nok kapasitet til å gi befolkningen et godt tilbud, eller om tjenesten bør 
anskaffes fra ideelle eller private tjenesteleverandører. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har ikke gitt noen føringer som tilsier en sentralisering av døgntilbudet 
innen rusbehandling. Tvert imot, i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2022 stiller vi 
et krav om å sørge for gode basistjenester (akutt, poliklinisk, ambulant og døgn) innen TSB i alle 
helseforetak. Dette skal sikre gode og likeverdige helsetjenester over hele landet. I tillegg skal 
helseforetakene styrke rusbehandlingstilbudet til barn og unge, og utvikle rutiner for samhandling 
mellom somatiske avdelinger, psykisk helsevern og TSB. 
 
Jeg har som mål å sikre gode og likeverdige helsetjenester over hele landet. Innen rusfeltet innebærer 
dette en kombinasjon av gode basistjenester innen TSB nær der pasientene bor, og samtidig et tilbud for  
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pasienter som har behov for geografisk avstand fra rusmiljø over noe tid. For mange pasienter er det 
viktig at behandlingstilbudet er lokalisert nærmere byer, nærmere andre helsetilbud og nærmere der 
brukerne bor. For andre pasienter er det et selvstendig poeng at behandlingstilbudet er lokalisert i 
geografisk avstand fra tilgang til narkotika, kriminalitet og rusmiljø. 
 
Regjeringen vil støtte opp om ideell sektor, og vi er opptatt av at frivillige og ideelle tilbydere innen 
helsesektoren skal ha gode rammevilkår og gis grunnlag for forutsigbar drift. Blant annet har 
Tyrilistiftelsen nylig inngått en omfattende avtale med Helse Midt-Norge RHF. Når det gjelder den omtalte 
saken om avvikling av institusjonstilbudet ved Frankmotunet i Folldalen, er det beslutninger 
Tyrilistiftelsen selv har tatt. Samtidig berører det gjeldende avtaleforhold med Helse Sør-Øst RHF. Jeg er 
kjent med at det er planlagt en videre dialog mellom Helse Sør-Øst og Tyrilistiftelsen om hvordan 
gjeldende avtaleforpliktelser kan ivaretas fremover. 
 
For øvrig viser jeg til svar på spørsmål nr. 1166 og nr. 1181. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1105 (2021-2022) 
Innlevert: 01.02.2022 
Sendt: 01.02.2022 
Besvart: 08.02.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Bård Hoksrud (FrP): Da pandemien brøt ut var det knapphet på nødvendig smittevernutstyr. I RNB 2021 
ble det derfor bevilget midler til innkjøp av slikt utstyr og nasjonal koordinering. Det legges nå opp til 
ytterligere innkjøp av slikt utstyr. Hva har så langt vært kjøpt inn for de bevilgede midlene, hvilke avtaler 
er inngått for å sikre norsk produksjonskapasitet, og hva er regjeringens plan fremover for å opprettholde 
norsk produksjonskapasitet av nødvending smittevernutstyr i tilfelle en ny pandemi skulle oppstå? 
 
Begrunnelse 
Mye smittevernutstyr kjøpes blant annet inn fra Kina fordi det kan produseres billigere der enn i Norge. 
Det gjør oss sårbare dersom transportårene stenges som følge av en fremtidig pandemi. Av 
beredskapshensyn er det derfor fornuftig å opprettholde en viss produksjonskapasitet i Norge og 
dessuten ha noe slikt utstyr på beredskapslager. 
Helse Sør-Øst har hatt nasjonal koordinering av anskaffelser av smittevernutstyr og det er inngått avtaler 
med norske selskaper om produksjon av utstyr, blant annet smittevernsfrakker og desinfeksjonsvæske. I 
statsrådens svar ønskes det redegjort for hvilket utstyr som er kjøpt inn på landsbasis, og hvordan 
leveransene er fordelt på norske og utenlandske leverandører. Det ønskes også besvart hvilke avtaler som 
er inngått for fremtidig produksjon og opprettholdelse av produksjonskapasitet for smittevernutstyr i 
Norge. Dersom noe slik beredskapsproduksjon er lagt til utlandet ønskes det opplyst hvor mye, samt 
hvorfor. 
Produksjon i Norge gir ikke bare trygghet, men sikrer også lokale arbeidsplasser. Det bes derfor om anslag 
på hva en eksempelbedrift med gir tilbake til samfunnet i form av skatter og avgifter, som skatt på lønn, 
arbeidsgiveravgift som betales av bedriften, elavgift og merverdiavgift, mm. Det kan legges til grunn at 
bedriften har to skift på 10 ansatte som har en årslønn på 350 000 kroner, leier for lokaler 50 000 kroner 
per måned, strømregning på 20 000 per måned og omsetning av smittevernutstyr på 25 mill. kroner årlig, 
eksklusive merverdiavgift. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Det ble i mars 2020 opprettet en midlertidig nasjonal innkjøps- og distribusjonsordning 
for smittevernutstyr som gjaldt ut 2020. I 2021 ble det bevilget midler til oppbygging, drift og vedlikehold 
av et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) og Innst. 11 S 
(2020–2021). Det nasjonale lageret har et volum tilsvarende seks mnd. pandemiforbruk og inneholder 
blant annet åndedrettsvern, munnbind, hansker, øyebeskyttelse, smittefrakker og heldekkende dresser. I 
2022 er det bevilget totalt 350 mill. kroner til drift, forvaltning, videre oppbygging og utvikling av det 
nasjonale beredskapslageret av smittevernutstyr. Dette inkluderer 200 mill. kroner til ekstraordinære 
innkjøp av smittevernutstyr som åndedrettsvern og heldekkende dresser, jf. Prop. 51 S (2021–2022). 
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Det nasjonale beredskapslageret er organisert i en modell der de regionale helseforetakene står for 
innkjøp, rullering og videreutvikling av lageret. Spørsmålet om hva som har blitt kjøpt inn for de bevilgede 
midlene og hvilke avtaler som er inngått for å sikre norsk produksjonskapasitet er forlagt Helse Sør-Øst 
RHF. 
 
Helse Sør-Øst RHF opplyser at det til sammen er fakturert for om lag 340 mill. kroner til kjøp av 
smittevernutstyr i 2021 via nasjonal innkjøpsordning. Kjøp fra norske produsenter i 2021 utgjorde 153 
mill. kroner, noe som tilsvarer en andel på 45 prosent. 
 
Det er kjøpt inn mindre smittevernutstyr gjennom nasjonal ordning i 2021 sammenliknet med 2020. Det 
nasjonale beredskapslageret for smittevernutstyr ble i all hovedsak fylt opp til et volum tilsvarende seks 
mnd. pandemiforbruk i løpet av 2020. Uttak av smittevernutstyr fra det nasjonale lageret har vært 
begrenset i 2021, som en følge av at kommuner og spesialisthelsetjenesten fra høsten 2020 har bygget 
opp egne beredskapslagre og i mindre grad har hatt behov for leveranser fra det nasjonale 
beredskapslageret. 
 
Helse Sør-Øst RHF opplyser videre at det for norsk produksjon er to aktive avtaler i 2022: 
 
- Innovern, som leverer kirurgiske munnbind type IIR med strikk. Avtalen ble inngått i mai 2020. Totalt 
volum som skal leveres på avtalen er 20 millioner munnbind. Innovern vil ha levert hele det avtalefestede 
volumet innen utgangen av juni 2022. 
 
- Uniqon, som leverer åndedrettsvern type FFP3 med ventil. Avtalen ble inngått i august 2020. Totalt 
volum som skal leveres på avtalen er 2,5 millioner åndedrettsvern. Uniqon vil ha levert hele det 
avtalefestede volumet innen utgangen av juli 2022. 
 
Helse Sør-Øst RHF opplyser at det ikke er inngått noen avtaler for fremtidig produksjon og 
opprettholdelse av produksjonskapasitet for smittevernutstyr i Norge. Det er heller ikke inngått avtaler 
om beredskapsproduksjon med utenlandske aktører. 
 
Prosessen med ekstraordinære innkjøp av smittevernutstyr som åndedrettsvern og heldekkende dresser 
pågår nå og er i en tidlig fase. Kontrakter om leveranse er følgelig ikke inngått. 
 
Regjeringen mener at det ut fra beredskapshensyn kan være en fordel å ha mulighet for nasjonal 
produksjon av smittevernutstyr. Det pågår derfor et arbeid for å se på mulighetene for å kunne inngå 
beredskapsavtaler med nasjonale produsenter av slikt utstyr, innenfor rammene av regelverket for 
offentlige anskaffelser. 
 
De fire regionale helseforetakene fikk for øvrig følgende oppdrag i foretaksmøte 11. oktober 2021: 
 
«Ta ansvaret for et permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr med utgangspunkt i lageret 
som er etablert under koronapandemien. Lageret skal utvides for å kunne håndtere et realistisk alvorlig 
utbrudd med delvis smitte via luftsmitte i inntil tre måneder. Ansvaret skal på sikt omfatte eierskap til 
varebeholdning og ansvar for innkjøp, rullering, organisering, drift og forvaltning av beredskapslageret. 
 
Innen 15. juni 2022, og under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, utrede: 
• et kostnadseffektivt system med lavest mulig kassasjon av smittevernutstyr 
• hensiktsmessig organisering, herunder om eierskapet skal legges til ett eller flere regionale helseforetak 
• forslag til en fremdriftsplan for etableringen av lageret 
• forholdet til de regionale helseforetakenes egne beredskapslagre 
• hvordan det nasjonale beredskapslageret skal håndteres regnskapsmessig.» 
 
Utredningen Helse Sør-Øst RHF skal levere er del av arbeidet med å undersøke mulighetsrommet for å 
etablere avtaler om nasjonal produksjon av smittevernutstyr i beredskapssammenheng. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har også startet arbeidet med å utrede forskriftsfesting av krav til 
kommuner og helseregioner om å sørge for tilgang til smittevernutstyr, for eksempel tilsvarende seks 
måneders normalforbruk, ved å ha beredskapslager eller produksjon i Norge. 
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Spørsmålet om eksempelbedriften er forelagt Finansdepartementet. Nedenfor følger anslag over skatte- 
og avgiftsinntekter basert på opplysninger om eksempelbedriften. Anslagene er usikre og det vil nok være 
flere kostnader som påløper enn de som er spesifisert i spørsmålet. 
 
Satsen for arbeidsgiveravgiften varierer mellom 14,1 prosent i sentrale strøk til 0 prosent i tiltakssonen i 
Troms og Finnmark. Ut fra opplysningene om lønnsnivået vil derfor arbeidsgiveravgiften kunne variere 
mellom snaut 1 mill. kroner til 0 kroner avhengig av hvor bedriften er lokalisert. 
 
Bedriftens ansatte vil betale skatt av lønn og det antas at samlet skatt for de ansatte kan være om lag 1,45 
mill. kroner. Det er da lagt til grunn at de ansatte ikke har andre inntekter. 
 
Det er bare avgiften på merverdien i virksomheten som gir inntekt til staten. Virksomheten må antas ha 
noe merverdiavgift å fradragsføre. Omfanget av dette kan variere. Et usikkert anslag kan være 3-4 mill. 
kroner. 
 
Det er rimelig å legge til grunn at bedriften vil ha en rekke kostnader utover de opplysningene som er gitt i 
spørsmålet, for eksempel kostnader ved innkjøp av innsatsvarer, rentekostnader og avskrivninger. Vi må 
derfor gjøre en antakelse om bedriftens driftsgrad, dvs. overskudd som andel av omsetningen. Driftsgrad 
varierer betydelig mellom virksomheter og bransjer. Dersom en driftsgrad på 10 prosent. etter skatt 
legges til grunn, vil skatt på bedriftens overskudd utgjøre om lag 700 000 kroner. 
 
Representanten legger til grunn at eksempelbedriften har en månedlig strømregning på 20 000 kroner. 
Det fremkommer imidlertid ikke hvilken gjennomsnittlig strømpris denne strømregningen er basert på. 
Det er dermed heller ikke klart hvilket strømforbruk eksempelbedriften har. Dersom vi legger til grunn at 
gjennomsnittlig strømpris er 0,50 kroner per kWh, så har eksempelbedriften et månedlig strømforbruk på 
40 000 kWh. Dersom vi legger til grunn en gjennomsnittlig strømpris på 2,00 kroner per kWh, så har 
eksempelbedriften et månedlig strømforbruk på 10 000 kWh. Eksempelbedriften produserer 
smittevernutstyr. Vi legger til grunn at 80 prosent. av kraftforbruket er knyttet til selve 
produksjonsprosessen og faller inn under den reduserte satsen i elavgiften for kraft til industri. Dette 
kraftforbruket ilegges i 2022 en redusert sats på 0,546 øre per kWh. Vi legger videre til grunn at det 
resterende kraftforbruket er ilagt elavgift med ordinær sats. For 2022 er den ordinære satsen i elavgiften 
på 8,91 øre per kWh for månedene januar til mars og 15,41 øre per kWh i månedene april til desember. 
Ved et månedlig strømforbruk på 10 000 kWh vil elavgiften for hele 2022 utgjøre om lag 3 800 kroner, gitt 
forutsetningene over. Ved et månedlig strømforbruk på 40 000 kWh vil elavgiften for 2022 utgjøre om lag 
15 300 kroner. 
 
Denne eksempelberegningen viser ikke hvor mye statens skatteinntekter vil øke som følge av at det 
etablerers en bedrift som produserer smittevernutstyr i Norge. Årsaken er at den nye bedriften vil legge 
beslag på ressurser (arbeidskraft, elektrisitet) som i stor grad allerede utnyttes i økonomien. Konkurranse 
om ressursene sikrer at det er de beste forretningsideene og prosjektene som realiseres, og lønnsomme 
prosjekter også innenfor produksjon av smittevernsutstyr vil realiseres uten statens hjelp. Eventuell 
statsstøtte til produksjon av 
 
smittevernutstyr f.eks. gjennom gunstige avtaler med staten, kan derfor ikke begrunnes med økte 
skatteinntekter. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1098 (2021-2022) 
Innlevert: 31.01.2022 
Sendt: 01.02.2022 
Besvart: 08.02.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Guri Melby (V): Hvis regjeringen går videre med planene om å legge ned Oslo sykehus mot Oslo bystyres 
vilje, vil statsråden da ta initiativ til å gi tilbake Ullevål sykehus-tomta til Oslo kommune? 
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Begrunnelse 
Ved innføringen av de statlige helseforetakene ble Oslo kommunes sykehuseiendommer overdratt til 
staten helt gratis. Det var ingen vanskelig sak ettersom tomtene skulle brukes til å gi sykehustjenester til 
Oslos befolkning, men forutsetningen var at tomtene skulle brukes til nettopp sykehusdrift. 
Regjeringen ser ikke ut til å lytte til lokalpolitikerne når de nå vil fortsette med planene om å legge ned 
Ullevål sykehus, mot bystyrets vilje. Venstre ønsker å beholde og videreutvikle Ullevål sykehus, men hvis 
regjeringen ender opp med å overkjøre Oslo i denne saken bør regjeringen gi sykehustomta tilbake til 
kommunen. Dersom staten skulle utvikle tomta Oslo ønsker å beholde til sykehusdrift (til for eksempel 
bolig) for å finansiere deler av de enorme kostnadene ved nytt sykehus på Gaustad, vil det være et stort 
paradoks. 
Det bør være rett og rimelig at staten gir tomta til Ullevål sykehus tilbake til Oslo kommune dersom 
regjeringen har tenkt å legge ned sykehusdriften ved Ullevål på tross av Venstre og Oslo bystyres 
motstand. Jeg håper statsråden er enig i logikken i det. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Jeg ikke enig i synspunktene som her fremmes. Det er nå 20 år siden staten, ved de 
regionale helseforetakene, overtok ansvaret for sykehusvirksomheten, inkludert bygg og eiendom som ble 
brukt til formålet. Fylkeskommunene fikk samtidig slettet sin sykehusrelaterte gjeld. Spørsmålet om bruk 
av tilbakeføringsklausuler ble behandlet i Ot. prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m. Ved 
sosialkomiteens behandling av Innst. O. nr 18 (2000-2001) uttalte et flertall av sosialkomiteen at salg for å 
finansiere et nybygg på et annet sted var rimelig. Sykehusbygg og verdiene de utgjør, sammen med de 
årlige økonomiske rammene fra Stortinget, er grunnlaget for videre drift og investeringer i 
spesialisthelsetjenesten. Det har vært foretatt en rekke salg av sykehusbygg og eiendommer, samt gjort 
betydelige investeringer på nye tomter siden helseforetaksreformen i 2002. Ingen fylkeskommuner har 
fått tilbakeført eiendom vederlagsfritt. 
 
Føringene som vil bli lagt til grunn i denne saken er de samme som legges til grunn i alle saker om salg av 
eiendom fra spesialisthelsetjenesten. I henhold til helseforetaksloven § 31 skal salg av helseforetakenes 
eiendommer forelegges departementet og behandles i foretaksmøtet. I slike saker stilles det generelt krav 
om at frigjorte midler skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier i 
spesialisthelsetjenesten. Et salg av Ullevål skal ikke besluttes før etter at etappe 2 av Nye Oslo 
universitetssykehus er regulert og utredet i forprosjekt og det foreligger detaljerte planer som sikrer at 
hele Groruddalens befolkning får sitt lokalsykehustilbud ved Aker sykehus. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1071 (2021-2022) 
Innlevert: 28.01.2022 
Sendt: 28.01.2022 
Besvart: 04.02.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Bård Hoksrud (FrP): Samtlige partier i Oslo bystyre, med unntak av Høyre, har vedtatt å beholde Ullevål 
sykehus. 
Kan statsråden avklare om det jobbes internt i regjeringen for å overstyre Oslo kommune med en statlig 
reguleringsplan med konsekvens av å nedlegge Ullevål sykehus til fordel for et nytt storsykehus på 
Gaustad? 
 
Begrunnelse 
I mai 2021 fattet et stort flertall av Oslo bystyre å bevare Ullevål sykehus. Nasjonale myndigheter har i 
lengre tid prøvd å presse frem en nedleggelse av Ullevål sykehus, for å bygge et nytt storsykehus på 
Gaustad. 
De nye sykehusplanene for et storsykehus er sterkt omstridt både blant fagfolk og innbyggere. Med en 
langsiktig sykehusplan for Oslo og Østlandet, er det viktig at man danner et bredt og robust flertall. I 
sykehusstriden rundt Ullevål sykehus er ikke det tilfellet. 
Når et stort flertall i lokaldemokratiet stiller seg imot statlige planer, er det nødvendig å lytte til 
lokaldemokratiet og finne løsninger innbyggerne kan slutte seg om. Dessverre er det mye som tyder på at 
statsråden ikke engang vil høre til sine egne partikolleger i lokaldemokratiet i Oslo. 
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Sykehus er noe som angår oss alle. Da er det viktig av politikere på statlig nivå lytter til brukerne av 
sykehusene. Det er tross at de det angår. For Fremskrittspartiet er det helt grunnleggende å støtte opp om 
vedtak som er fattet lokalpolitikere, og stanse statlig overstyring. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Ny sykehusstruktur i Oslo ble vedtatt i 2016, etter flere års planlegging. Planarbeidet ble 
gjennomført i dialog med Oslo kommune. Det var også Oslo kommune som pekte på Aker som et alternativ 
til Ullevål for lokalisering av et lokalsykehus i høringsrunden til idéfasen for Oslo universitetssykehus i 
2014. Oslo kommune frarådet samtidig en samling på Ullevål. I januar 2016 anbefalte byrådet i Oslo den 
strukturen som senere samme år ble bekreftet i foretaksmøtet. Også i 2018 støttet Oslo kommune 
planene. Ny sykehusstruktur i Oslo innebærer et samlet og komplett regionsykehus med 
lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, nytt stort lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på 
Radiumhospitalet. I tillegg skulle det etableres ny regional sikkerhetsavdeling og de private ideelle 
sykehusene i Oslo skulle styrkes og utvikles. 
 
Mange av Oslos innbyggere har et forhold til Ullevål sykehus. De første byggene ble bygget i 1880-årene – 
og vil kunne stå der lenge videre. Men gode sykehustjenester gis av dyktige fagfolk, som har behov for 
oppdaterte sykehusbygg. Det er det ikke ved Ullevål i dag. Brukerutvalget ved sykehuset støtter vedtatt 
løsning og ønsker et samlet regionsykehus. Jeg vil også gjøre representanten Hoksrud oppmerksom på at 
virksomheten ved Ullevål sykehus skal fordeles og flyttes til nye Aker sykehus og nye Rikshospitalet. Det 
vil også bli overført virksomhet til Radiumhospitalet og det planlegges også med at det skal flyttes 
virksomhet far Ullevål sykehus til det nye Livsvitenskapsbygget. Det er altså ikke riktig at Ullevål legges 
ned for å bygge nytt sykehus på Gaustad. 
 
Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus har brukt mye ressurser på å planlegge for strukturen som ble 
vedtatt i 2016. Nå er utbygging av Klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i gang. Stortinget har 
vedtatt lånerammer til gjennomføringen av fase 1 av nye Aker og nye Rikshospitalet og ny regional 
sikkerhetsavdeling. Oslo universitetssykehus skal også inn i det nye Livsvitenskapsbygget som nå bygges 
på Gaustad og i den nye legevakten som Oslo kommune bygger på Aker. Oslo universitetssykehus skal 
bruke mer enn 40 mrd. kroner på investeringstiltak i Oslo. Det er omfattende og ressurskrevende 
prosesser som er igangsatt. Det er helt nødvendig med forutsigbarhet for å kunne gjennomføre planene 
innenfor de rammene som satt. Forutsigbarhet er også viktig med tanke på en langsiktig investeringsplan 
for hele Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst har omfattende planer utenfor Oslo med planlagte investeringstiltak 
bl.a. ved Sykehuset Telemark, Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Sørlandet sykehus og 
Sykehuset Østfold.. 
 
Planene som det nå arbeides med i Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst, har som nevnt fått støtte fra 
Oslo kommune en rekke ganger. Høringsinnspill fra Oslo kommune har vært avgjørende for den vedtatte 
strukturen, der Aker-tomten ble valgt på bekostning av Ullevål. Oslo kommune har igangsatt bygging av 
storbylegevakt på Aker. Nå ønsker et flertall i Oslo bystyre nytt sykehus på Aker og å beholde Ullevål. 
Dette vil gi en sykehusstruktur i Oslo som vil kreve mer ressurser i form av penger og fagfolk, enn det som 
brukes andre steder, og som vil påvirke investeringsplanene ellers i Helse Sør-Øst. Jeg vil i denne 
sammenheng understreke at det er staten ved Helse Sør-Øst som har ansvar for å sikre gode 
spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Oslo og region Sør-Øst, ikke Oslo kommune, og at dette 
gjennomføres innenfor rammer som fastsettes i Stortinget. 
 
Planene på Aker og Gaustad er nå inne i en reguleringsprosess. Jeg legger til grunn at reguleringssakene 
blir behandlet i Oslo bystyre som en plansak og ikke som en sak om sykehusstrukturen i Oslo. Dette 
spørsmålet har Oslo kommune uttalt seg om på det tidspunktet i prosessen der strukturen var på høring. 
Regjeringen ønsker nå framdrift og realisering av sykehusplanene i Oslo. 
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Skriftlig spørsmål fra Rune Støstad (A) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1044 (2021-2022) 
Innlevert: 26.01.2022 
Sendt: 27.01.2022 
Besvart: 04.02.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Rune Støstad (A): Kan statsråden redegjøre for hva det betyr at «null-pluss» alternativet for 
videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF utredes fullt ut? 
 
Begrunnelse 
I rundt 20 år har det foregått debatt og utredninger om framtidig sykehusstruktur i Innlandet. Ny 
sykehusstruktur skal bidra til å gi Innlandets befolkning gode og framtidsrettede spesialisthelsetjenester. 
Den 15. juni 2021 vedtok foretaksmøtet og helseminister Bent Høie modellen som skulle ligge til grunn for 
konseptfasen. Den modellen innebærer nytt Mjøssykehus i Moelv, stort akuttsykehus i Lillehammer, 
elektivt sykehus til Elverum og lokalmedisinske sentra lokalisert til Nord-Gudbrandsdal, Valdres og 
Hadeland. Modellen har bred oppslutning i Innlandet. 
I tillegg vedtok helseministeren at det i konseptfasen skal utredes et reelt nullalternativ (null-pluss 
alternativ), jf. veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. 
I etterkant av vedtaket i foretaksmøtet i juni 2021 har det vært skifte av regjering, og sykehussaken i 
Innlandet er også omtalt i Hurdalsplattformen: 
 
«Regjeringen vil sørge for at «null-pluss» alternativet for Innlandet sykehus utredes fullt ut. 
 
Den 10. januar i år er saken oppe i foretaksmøtet, der det ble vedtatt at "null-pluss" alternativet for 
videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF utredes fullt ut. 
Etter foretaksmøtet 10. januar har det gjennom media oppstått usikkerhet rundt saken. Enkelte prøver å 
skape et bilde av at sykehusstrukturen igjen er i spill og at statsråden har lagt opp en annen prosess enn 
det tidligere helseminister Høie la opp til. Derfor er det behov for en avklaring fra statsråden på om 
prosessen i Innlandet avviker fra andre tilsvarende prosesser og fra gjeldende veileder som gjelder i 
endring av sykehusstruktur. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Vedtaket i foretaksmøtet 15. juni 2021 om videreutvikling av Sykehuset Innlandet ligger 
fast. Helse Sør-Øst skal følge ordinære prosesser for planlegging og de har nå satt i gang det neste steget i 
planprosessen – konseptfasen. Her vil Helse Sør-Øst videreføre arbeidet med å videreutvikle sykehuset. 
Ny struktur tilsier et Mjøssykehus i Moelv, med en samling av de mest spesialiserte tjenestene. Samtidig 
planlegges det for et godt tilbud av spesialisthelsetjenester på sykehusene i Lillehammer, Elverum og 
Tynset, ved lokalmedisinske sentra, ved distriktspsykiatriske sentra og med et desentralisert poliklinisk 
tilbud innenfor psykisk helsevern for barn og unge. 
 
Det har pågått diskusjoner og utredninger over flere år som har vist at det er behov for å samle 
spesialiserte sykehusfunksjoner i Innlandet. Dagens funksjonsfordeling mellom sykehusene innebærer at 
ingen av sykehusene kan gi et komplett tilbud med tverrfaglig diagnostikk og behandling. Resultatet er at 
pasientforløpene blir stykket opp og pasienter må transporteres mellom sykehusene for undersøkelser og 
behandling. I det nye Mjøssykehuset skal de spesialiserte funksjonene innen somatikk, psykisk helsevern 
og tverrfaglig rusbehandling samles. 
 
En endring av sykehusstrukturen og etableringen av Mjøssykehuset vil innebære endringer for 
innbyggere, ansatte i sykehusene og for samfunnet som helhet. Regjeringen er opptatt av at alternativene i 
konseptfasen blir utredet på en tilstrekkelig og sammenlignbare måte. Derfor har jeg i foretaksmøtet 10. 
januar i år stadfestet at det såkalte "null-pluss"- alternativet skal utredes fullt ut, slik det også står i 
Hurdalsplattformen. Utredningen av et null-alternativ er i tråd med Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter, hvor det legges til grunn utredning av et nullalternativ i første steg i konseptfasen. 
Utredning av nullalternativ gjennomføres også i statlige prosjekter. Et nullalternativ skal ta utgangspunkt i 
dagens løsninger og lokalisering. For å gjøre nullalternativet sammenlignbart med de andre alternativene 
skal nullalternativet også sikre forsvarlig drift og framtidig kapasitetsbehov, og ha en like lang levetid som 
de andre alternativene. Bygningsmassen ved sykehuset i Hamar er i dårlig stand og har en relativt kort  
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gjenstående levetid. Nullalternativet i konseptfasen for Sykehuset Innlandet omtales derfor som et null-
pluss alternativ, da det forutsetter et nybygg til erstatning for sykehuset i Hamar i tillegg til videreføring 
av øvrige sykehus. 
 
Ny struktur med Mjøssykehuset i Moelv ligger fast og null-pluss utredes fullt ut for å få et 
sammenligningsgrunnlag. Slik får vi et godt grunnlag for å fatte et godt vedtak om hvordan Innlandets 
befolkning skal få et best mulig framtidig sykehustilbud. 
 
 
Link til regjeringens side – spørsmål til skriftlig besvarelse:  
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-
svar/?tab=Answerer&mid=HHD&page=1#list  
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