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1. Orientering om høringsuttalelser vedrørende endringer i regjeringens 
arbeidslivspolitikk 

 
Administrerende direktør har avgitt svar i to høringssaker som følger opp varslede endringer i 
den nye regjeringens arbeidslivspolitikk. Høringene gjaldt forslag til endringer i regelverket om 
ansettelse i heltids- og deltidsstilling (høring 17.01.2022), samt forslag til endringer i 
regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak (høring 19.1.2022). Begge høringene hadde 
svarfrist 19. april 2022.  
 
Det er foreslått en lovfesting av at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid, og 
at unntak fra dette må begrunnes i et saklig behov. Dersom arbeidsgiver vil ansette på deltid, 
innebærer forslaget at det utarbeides en skriftlig dokumentasjon for behovet i det konkrete 
tilfellet. På grunnlag av bl.a. denne dokumentasjonen vil det bli stilt krav til at arbeidsgiver 
drøfter hvert tilfelle individuelt, enkeltvis eller samlet, med tillitsvalgte. 
 
I lovforslaget gis Arbeidstilsynet tilsynsoppgaven med at disse dokumentasjons- og 
drøftingspliktene blir overholdt og kan gi pålegg dersom formelle krav ikke oppfylles. 
 
I dagens arbeidsmiljølov har deltidsansatte allerede en fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at 
arbeidsgiver foretar ny ansettelse. Det foreslås nå at deltidsansatte også får fortrinnsrett fremfor 
at arbeidsgiver foretar innleie i virksomheten. I tillegg skal deltidsansatte få en fortrinnsrett til 
ekstravakter og lignende, fremfor at arbeidsgiver ansetter og leier inn arbeidstakere. 
 
Den generelle adgangen til å leie inn arbeidskraft for å utføre arbeidsoppgaver av midlertidig 
karakter er foreslått opphevet. Gjennomføring av lovforslaget innebærer at det ikke lenger vil 
være anledning til å bruke innleie fra bemanningsforetak, for å dekke opp for sesongsvingninger 
og tidsavgrensede topper i arbeidet. Adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak 
til reelle vikariater skal videreføres.  
 
Arbeidstakere som har vært sammenhengende innleid i mer enn 2 år skal etter forslaget anses 
som fast ansatt hos innleier. Frem til nå har denne retten vært begrenset til 4 eller 3 år, avhengig 
av de konkrete reglene for midlertidig ansettelse. 
 
I tillegg til disse endringene omfatter høringen blant annet et særskilt forslag om å forby innleie 
fra bemanningsforetak i byggebransjen som er geografisk begrenset til Oslo, Viken og tidligere 
Vestfold fylke.  
 
Helse Sør-Øst RHF har avgitt høringssvar i begge sakene.  
 
Helse Sør-Øst RHF har gjennomført en bred høringsprosess i helseforetaksgruppen. Begge 
høringsnotater er sendt ut til alle underliggende virksomheter. Administrerende direktør har 
vurdert helseforetakenes tilbakemeldinger i et helhetlig og overordnet perspektiv. 
 
Helse Sør-Øst RHF er enig i målsettingen om hele, faste stillinger, noe som allerede er 
retningsgivende for all rekruttering i Helse Sør-Øst. Enkelte av forslagene om lovfestede 
virkemidler oppfattes imidlertid å være for inngripende i arbeidsgivers ansvar for å lede og 
organisere arbeidet.  
 
Når det gjelder begrensningene i innleie fra bemanningsforetak, har Helse Sør-Øst bedt om at 
dette forslaget som et minimum modifiseres, og at det gjøres unntak i situasjoner med større 
uventede hendelser, som for eksempel Covid-19 pandemien.  
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Forskriftsendringen som gjelder Oslo, Viken og Vestfold vil kunne få betydelige konsekvenser 
for vår byggevirksomhet og fremdrift i byggeprosjekter (Sykehusbygg). I høringssvaret fra Helse 
Sør-Øst RHF kommenteres at dette forslaget ikke vurderes som forholdsmessig. 
 
 

2. Igangsetting av behovsvurdering innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
 
Helse Sør-Øst RHF kjøper i underkant av 700 døgnplasser innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) fra 22 private avtaleparter. De private avtalepartene står for litt over 60 % 
av kapasiteten innen døgnbehandling og 15 % av den polikliniske kapasiteten innen TSB. 
Avtalene har en samlet årlig økonomisk ramme på om lag 1,2 mrd. kroner.  
 
Anskaffelsesplanen til Helse Sør-Øst RHF tilsier at dagens avtaler innen TSB, som i hovedsak ble 
inngått i 2012, skal sies opp innen 31.12.2022. Avtalene har to års oppsigelsesfrist, hvilket 
innebærer at nye avtaler vil ha virkningsdato fra og med 01.01.2025. Administrerende direktør 
har på denne bakgrunn igangsatt et arbeid med en behovsvurdering innen TSB som skal 
ferdigstilles innen utgangen av 2022.  
 
Det har skjedd en betydelig faglig utvikling innen TSB de siste ti år. Det er utviklet nasjonale 
faglige retningslinjer som omhandler avrusning, behandling og rehabilitering, gravide i 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR), LAR og rus og psykiske lidelser. Det er laget eget 
pasientforløp for TSB, og det er etablert et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister innen TSB 
(KvaRus). RHF-et vil legge til grunn nye retningslinjer og ny kunnskap i arbeidet med 
behovsvurderingen. 
 
Det er stor politisk oppmerksomhet knyttet til omfang og innretning på tilbudet innen dette 
tjenesteområdet. RHF-et vil i arbeidet sørge for en bred involvering av helseforetakene, 
brukerorganisasjonene, avtalepartene og potensielle fremtidige leverandører. 
 
Etter at behovsvurderingen er ferdigstilt, vil arbeidet med å utarbeide 
konkurransedokumentene starte opp. Det tas sikte på at nye avtaler vil bli inngått om lag 6 md. 
før dagens avtaler utløper. 
 

 

3. Medisinsk bistand og oppgaver i forbindelse med krigen i Ukraina 
 
Den 24. februar 2022 invaderte russiske styrker Ukraina. Krigen har utløst et behov for 
medisinsk bistand til Ukraina og nabolandene, ukrainske flyktninger i Norge og pasienter som 
overflyttes fra Ukraina til Norge.  
 
Helse Sør-Øst RHF har tatt del i norske myndigheters arbeid med å vurdere innmeldte behov og 
kartlegge muligheter for å bistå med medisinsk utstyr, legemidler og helsepersonell. Arbeidet 
koordineres av Helse- og omsorgsdepartementet. I forbindelse med koronapandemien er det 
etablert betydelige beredskapslagre, og Helse Sør-Øst RHF har, sammen med de andre regionale 
helseforetakene, vurdert hvilket utstyr og legemidler som kan avses uten at beredskapen i norsk 
spesialisthelsetjenestene svekkes. Så langt har regjeringen sendt legemidler til en verdi av 43 
millioner kroner samt ulike typer medisinsk utstyr og smittevernutstyr gjennom EUs ordning for 
sivil beredskap, Union Civil Protection Mechanism (UCPM). 
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Per 12. april er det registrert ankommet noe over 12.000 flyktninger fra Ukraina i Norge i 2022. 
Det europeiske smittevernbyrået (European Centre for Disease Prevention and Control) har 
anslått at forekomsten av tuberkulose i Ukraina er 73 per 100.000. Folkehelseinstituttet anslår 
at om lag en fjerdedel av disse har såkalt multiresistent tuberkulose som er mer krevende å 
behandle. Norge er ett av landende i verden med lavest forekomst av tuberkulose, om lag 5 per 
100.000. Flyktninger som kommer til Norge skal undersøkes for tuberkulose, noe som skjer i 
forbindelse med ankomst eller de påfølgende ukene. Det er kommunene som har ansvaret for å 
gjennomføre screeningen, men helseforetak med nærhet til flyktningmottak bidrar i dette 
arbeidet da det kreves røntgenbilder og blodprøver som gjennomføres av 
spesialisthelsetjenesten. Tuberkuloseundersøkelsen vil for personer over 15 år bestå av 
røntgenundersøkelse av lungene, mens det skal tas blodprøve (IGRA) av barn mellom 6 måneder 
og 14 år.  
 
Helseforetak og sykehus melder om at de yter helsehjelp til flyktninger fra Ukraina. Flyktninger 
har lik rett på helsetjenester som andre innbyggere i Norge. Det kan også være personer fra 
Ukraina som er ankommet og som enda ikke er formelt registrert som flyktninger. Disse 
pasientene har krav på nødvendig helsetjenester. Helseforetakene registrerer behandling som 
ytes til pasienter fra Ukraina med en egen kode i den elektroniske pasientjournalen. 
 
Krigen og de påfølgende flyktningestrømmene har resultert i en betydelig belastning på 
helsetjenesten i Ukrainas naboland, Polen, Slovakia og Moldova. Norges Emergency Medical 
Team (EMT) står standby for å raskt kunne bistå dersom det er behov for å støtte lokal 
helsetjeneste i Ukrainas naboland. De fleste pasienter håndteres i Ukraina eller i nabolandene, 
men EU har etablert en ordning for medisinsk evakuering av ukrainske pasienter for å avlaste 
helsetjenesten lokalt. Dette dreier seg om pasienter med alvorlige sykdommer hvor 
behandlingen ikke er påbegynt eller er blitt avbrutt, men også om skader som følge av 
krigshandlinger. De fire regionale helseforetakene har meldt inn kapasiteten for å motta 
ukrainske pasienter uten at annen drift må reduseres. Samlet sett er det meldt inn kapasitet til å 
håndtere 550 pasienter, hvorav om lag 300 i Helse Sør-Øst.  
 
Oslo universitetssykehus har fått i oppdrag å ivareta en nasjonal oppgave med å koordinere og 
vurdere mottak av ukrainske pasienter, i samarbeid med kontaktpunkter i de andre regionene. 
Det er etablert en egen nasjonal koordineringsenhet og det er utviklet rutiner for arbeidet og for 
koordinering mot andre myndigheter, inkludert Helsedirektoratet, Utlendingsdirektoratet (UDI) 
og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Helse Sør-Øst RHF deltar i 
koordineringen og får daglige rapporter fra den nasjonale koordineringsenheten. Per 12. april 
2022 var 11 pasienter blitt transportert til Norge for behandlingen gjennom denne ordningen. 
Det forventes et økt antall pasienter over tid.  
 
De aller fleste pasientene som evakueres fra Ukraina kan transporteres på rutefly, men enkelte 
pasienter er i behov av tilrettelagt transport. De regionale helseforetakene drifter en egen jet 
som er finansiert av EU, gjennom RescEU, for å kunne transportere høysmittepasienter i Europa. 
Helse- og omsorgsdepartementet har fått avklart at denne EU-jeten kan benyttes til evakuering 
av pasienter fra Ukraina gitt at det er medisinsk behov for dette, og med finansiering fra EU og 
norske myndigheter. De regionale helseforetakene har etablert en egen beslutningsmekanisme 
for bruk av EU-jeten til dette formålet og flyet er allerede tatt i bruk.  
 
Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF deltar i regelmessige møter om den medisinske 
evakueringsordningen og i ukentlige møter med Helse- og omsorgsdepartementet hvor 
koordinering av bistand og innsats knyttet krigen i Ukraina er tema.   
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4. Oppgavedeling og bydelsfordeling 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 dette arbeidet i sak 080-2020 og sak 093-2021. Dette arbeidet er organisert innen rammen 
av et prosjekt som startet i 2018, og som planlegges avsluttet i juni 2022. Det vil bli gitt en 
samlet fremstilling av status for de ulike områdene til styret i juni 2022, hvor det også vil bli pekt 
på områder som vil kreve videre oppfølging fra Helse Sør-Øst RHFs side.     
 
Styret har i sak 124-2020 om oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet bedt 
administrerende direktør utrede om overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten for 
somatikk for bydelen Alna fra Akershus universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF 
bør skje på et tidligere tidspunkt enn når bygningsmassen på Nye Aker er planlagt ferdigstilt.  
 
Det er lagt til grunn at de fire Groruddalsbydelene skal sokne til Nye Aker, men det er behov for 
å avklare fordelingen av de øvrige bydelene. Videre er det behov for å vurdere fordeling av 
akuttkirurgiske pasienter i Oslo. Helse Sør-Øst RHF starter nå et nytt prosjekt knyttet til Alna, 
bydeler og akuttkirurgi, med involvering av representanter for brukere, konserntillitsvalgte, 
Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Lovisenberg Diakonale Sykehus, 
Diakonhjemmet Sykehus og Oslo kommune. Ytterligere informasjon vil bli gitt i styremøtet i juni. 
 
 

5. 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  



 

 Side 6 av 12 

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.   
   
   
   
   

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.  

Følges opp i 
oppfølgingsmøter 
med HF  

Under 
oppfølging  

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 ber om en særskilt 
oppfølging av arbeidet 
med heltidskultur og 
oppgavedeling med sikte 
på utvikling av gode 
virkemidler.  
  

   Under 
oppfølging 

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.   
 

  Under 
oppfølging  
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Sak og dato  Oppfølging  Tiltak  Status  

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.  

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  

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 

  Under 
oppfølging  
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Sak og dato  Oppfølging  Tiltak  Status  

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.  

020-2022  
Virksomhetsrapport per 
januar 2022  
10. Mars 2022  

Styret peker på at det 
fortsatt er behov for 
særskilt oppmerksomhet 
på utviklingen innen 
psykisk helsevern, særlig 
for barn og unge. Styret 
ber om at det planlegges 
med en egen temasak med 
vekt på styrets rolle i 
oppfølgingen av psykisk 
helsevern.  
   
Styret viser til kommentar 
i styremøtet 10. februar 
2022 og ber om at innspill 
til styringsmål for blant 
annet psykisk helsevern 
følges opp i felles styresak 
fra de fire regionale 
helseforetakene om 
budsjettinnspill for 
kommende år.  

Tema behandles i 
styreseminar  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Følges opp i arbeid 
med 
budsjettinnspill  

Under 
oppfølging  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Under 
oppfølging  

021-2022  
Fordeling av bevilgning til 
økte pandemirelaterte 
utgifter ved 
koronapandemien i 2022 og 
nye utdanningsstillinger for 
spesialsykepleier  
10. Mars 2022  

Styret ber 
administrasjonen følge 
opp behovet for dekning 
både for tapte inntekter og 
økte kostnader i dialogen 
med Helse- og 
omsorgsdepartementet.  
   
Styret ber om at den 
endelige fordelingen av 
bevilgninger til 
utdanningsstillinger 
drøftes med de 
konserntillitsvalgte.  

Tas opp i dialog 
med HOD  
  
  
  
  
  
  
Tema følges opp i 
møte med KTV  

Under 
oppfølging  
  
  
  
  
  
  
  

022-2022  
Status og rapportering for 
regional IKT-
prosjektportefølje per 
tredje tertial 2021  
10. Mars 2022  

Styret ber om å bli holdt 
orientert om den videre 
håndteringen av prosjekt 
felles plattform og med 
særlig oppmerksomhet på 
at risikoen er vurdert ulikt 

Styret holdes 
orientert gjennom 
tertialrapport for 
programmet STIM 
og den regionale 
IKT-porteføljen.  

Under 
oppfølging  
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Sak og dato  Oppfølging  Tiltak  Status  

i Sykehuspartners STIM 
program og i den 
regionale IKT-
prosjektporteføljen.  

023-2022  
Status og rapportering 
tredje tertial 2021 for 
programmet STIM og 
Windows 10-prosjektet, 
Sykehuspartner HF  
10. Mars 2022  

Styret merker seg 
utfordringer i bemanning i 
prosjektene og tilgang til 
kritisk kompetanse. Styret 
ber om å bli holdt 
orientert om den videre 
utviklingen.  

 Styret holdes 
orientert gjennom 
tertialrapport for 
programmet STIM 

Under 
oppfølging  

025-2022  
Sykehuspartner HF – 
investeringsfullmakt for 
gjennomføring (BP3) av 
trådløst nett fase II  
10. Mars 2022 

Styret ber om at 
administrerende direktør 
orienterer om utviklingen 
på dette området i sine 
driftsorienteringer.  

Informasjon om 
utviklingen følges 
opp gjennom ADs 
driftsorienteringer 
til styret  

Under 
oppfølging  

026-2022  
Tertialrapport 3 2021 for 
regionale byggeprosjekter  
10. Mars 2022  

Styret ber om en særskilt 
risikovurdering av dagens 
markedssituasjon og 
materialkostnader for den 
samlede porteføljen av 
byggeprosjekter.   
   
Styret ber om at 
rapportering på HMS-
indikatorer for den 
samlede porteføljen 
inkluderes i kommende 
rapporteringer.   
   
Det er viktig å søke å 
redusere de risikoene som 
er trukket fram i 
kvalitetssikringen (KS2) 
av planene for 
Livsvitenskapsbygget, 
blant annet om 
organisering av styringen 
av prosjektet.  

Følges opp 
gjennom 
rapportering pr 1. 
tertial 2022  

Under 
oppfølging  

 
  



 

 Side 10 av 12 

 

6. 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 Erlend Wiborg (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1747 (2021-2022) 
Innlevert: 01.04.2022 
Sendt: 01.04.2022 
Besvart: 08.04.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Erlend Wiborg (FrP): Vil arbeidet for gratis parkering på sykehuset Østfold, Kalnes for pasienter, 
pårørende og ansatte? 
 
Begrunnelse 
Sykehuset Østfold, Kalnes ligger langs E6 og for mange pasienter og pårørende er ikke kollektivtilbudet 
tilfredstillende. Mange pasienter og pårørende har heller ikke anledning til å benytte kollektivtransport av 
helsemessige årsaker. Siden det er lagt opp til at mange vil måtte bruke bilen for å komme til og fra 
sykehuset mener Fremskrittspartiet at det bør være gratis parkering for pasienter, pårørende og ansatte. 
Deler statsråden Fremskrittspartiets syn om at parkering bør være gratis på sykehuset? 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Dagens retningslinjer for parkering ved sykehusene bygger på en felles rapport fra de 
regionale helseforetakene fra høsten 2008. Rapportens anbefalinger ble fulgt opp i foretaksmøter for de 
regionale helseforetakene i 2009 og 2010, og disse kravene gjelder fortsatt. 
 
Det ble satt et særlig krav til at inntekter fra parkering ved sykehusene kun skal dekke kostnadene ved 
parkeringstilbudet, slik at helseforetakene ikke skal tjene penger på dette. Samtidig var departementet 
opptatt av at helseforetakene heller ikke skal bruke av sitt behandlingsbudsjett til å dekke kostnader ved 
parkeringstilbudet. Kravet gjelder uansett om sykehusene driver parkeringsordningen i egen regi eller 
engasjerer et firma til dette. 
 
Sykehuset Østfold HF har gitt en nærmere redegjørelse til Helse Sør-Øst RHF om sitt parkeringstilbud. Her 
er det verdt å merke seg at sykehuset forsøker å ivareta både nasjonale og lokale hensyn i sitt 
parkeringstilbud. De er særlig opptatt av at pasienter og pårørende med et vesentlig behov skal 
prioriteres. Videre at parkering for ansatte bør prioriteres for de som har behov for kjøretøy i 
arbeidssammenheng. I tillegg må sykehuset innrette seg etter nasjonale klimamål og ønske om 
bærekraftige parkeringsløsninger, som blant annet innebærer at det skal legges til rette for å redusere 
transportomfanget med personbil. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1537 (2021-2022) 
Innlevert: 10.03.2022 
Sendt: 11.03.2022 
Besvart: 21.03.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
Spørsmål 
Tone Wilhelmsen Trøen (H): Hvilke virksomheter er godkjent som leverandører i ordningen fritt 
behandlingsvalg, hvilken helseregion tilhører virksomheten, hvor mange plasser er godkjent, behandles 
det pasienter gjennom ordningen, hvilke tjenester er virksomhetene godkjent for og hvilken periode er 
aktørene godkjent for? 
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Begrunnelse 
Statsråden har gitt klart uttrykk for at Støre-regjeringen vil avvikle pasientrettigheten Fritt 
behandlingsvalg fra 2023. Pasienter gir nå tilbakemelding om at de opplever å ikke lenger bli gitt mulighet 
til å velge behandling fritt hos helseinstitusjoner som er godkjent etter forskrift om fritt behandlingsvalg. 
Mange er bekymret for hvordan det vil ramme tilbudet de i dag har gjennom godkjenningen av private 
virksomheter for fritt behandlingsvalg og det er usikkerhet om aktører som har fått godkjenning utover 
2023 kan belage seg på godkjenningen. 
 
Svar 
Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil] 
 
 
 
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. 
  

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2021-2022/dok15-202122-1537-vedlegg.pdf
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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  
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. 
 
 
 
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 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/?tab=Answerer&mid=HHD&page=1#list
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/?tab=Answerer&mid=HHD&page=1#list
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