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1. Status trådløst nett fase 2 
 
Hensikten med prosjekt trådløst nett fase II er å innføre trådløst nett videre for full dekning i 
Helse Sør-Øst. Prosjektet vil legge til rette for at helseforetakene kan ta i bruk mobile 
arbeidsflater med tilhørende moderne applikasjoner. Full dekning av trådløst nett er en 
forutsetning for å kunne levere kritiske tjenester som blant annet varsel-, tale- og 
meldingstjenester.  
  
Prosjekt trådløst nett fase II er i gjennomføringsfase, jfr. godkjenning av trådløst nett fase II i 
Sykehuspartner styre 009-2022 og investeringsfullmakt fra Helse Sør-Øst RHF styre 10. mars 
(025-2022 SP – Investeringsfullmakt for gjennomføring trådløst nett fase II.pdf (helse-
sorost.no).  
 
Prosjektet har per 31. mai 2022 satt i drift halvparten av lagerbeholdningen på ca. 900 
aksesspunkter som prosjektet har tilgang til ut november 2022. Ytterligere aksesspunkter er i 
bestilling og er estimert levert fra november 2022. Bestillinger videre vil iverksettes når 
kontrakt for rammeavtale i prosjekt modernisering av nett er signert.  
  
Det er verdt å merke seg at prosjekt trådløst nett fase II er rammet av den globale 
leveranseproblematikken på nettverkskomponenter, der leveransetider på aksesspunkter per 
nå er estimert til 13 måneder. Prosjektet gjennomfører forarbeid i henhold til eksisterende plan 
for å øke fremdriften når aksesspunktene er på plass.  
  
Rapportering fra prosjektet vil skje gjennom den ordinære tertialrapporteringen for program 
STIM. 
 
 

2. Status felles plattform – leveranseplattformen 
 
Sykehuspartner HF har søkt om godkjenning av oppstart prosjekt felles plattform – trinn 1 -
modernisering leveranseplattformen første gjennomføringsfase, som er en selvstendig fase som 
blant annet skal sikre prosjekt regional EPJ modernisering, et moderne kjøremiljø (døpt 
Leveranseplattformen 2.0) for DIPS-Arena. Denne fasen i prosjektet har en grunnkalkyle på 15,9 
millioner kroner, styringsramme (P50) på 18,6 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 
22,4 millioner kroner. Beløpene inkluderer drifts- og investeringsbeløp. 

 
Prosjekt felles plattform trinn 1 skal levere et moderne programvaredefinert datasenter driftet 
og eid av Sykehuspartner HF. Moderniseringen av leveranseplattformen er en forutsetning for å 
kunne etablere nye og moderne tjenester i egne datasentre (on premises). Administrerende 
direktør i Helse Sør-Øst godkjente gjennomføring og finansiering av prosjektet felles plattform – 
trinn 1 -modernisering leveranseplattformen første gjennomføringsfase 3. mai 2022.  
Andre gjennomføringsfase for trinn 1 er estimert til å være mer omfattende enn første 
gjennomføringsfase og vil bli fremlagt for styret. 
 
For øvrig: Felles plattform trinn 2 går i parallell med trinn 1 og omfatter anskaffelse, etablering 
og ibruktakelse av en hybrid skyplattform. Styret godkjente første gjennomføringsfase i trinn 2 
gjennom sak 007-2022. Andre gjennomføringsfase for trinn 2 vil også bli fremlagt for styret. 
 
  

https://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2022/0310/025-2022%20SP%20%E2%80%93%20Investeringsfullmakt%20for%20gjennomf%C3%B8ring%20tr%C3%A5dl%C3%B8st%20nett%20fase%20II.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2022/0310/025-2022%20SP%20%E2%80%93%20Investeringsfullmakt%20for%20gjennomf%C3%B8ring%20tr%C3%A5dl%C3%B8st%20nett%20fase%20II.pdf
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3. Forsyningssikkerhet i Helse Sør-Øst 
 
Spesialisthelsetjenesten har gjennom pandemien erfart en reduksjon i leveranseevne og 
leveransepresisjon fra sine leverandører. Den pågående krigen i Ukraina har ytterligere 
forverret situasjonen. Transport av varer globalt påvirkes fortsatt negativt av pandemien og 
krigen i Ukraina. Transportmarkedet er preget av skip- og containermangel, opphopning av skip 
og containere i de store havnene, mangel på havnearbeidere, mangel på sjåfører, redusert 
flykapasitet samt redusert infrastruktur i form av tilgjengelig jernbanenett fra Asia (via 
Russland).  
 
Hele verdikjeden er berørt, fra produsentenes tilgang til råvarer, tilgang til arbeidskraft i 
produksjonen samt tilgang til materiell og arbeidskraft i distribusjonsleddene. Resultatet er 
redusert leveranseevne og ustabilitet i leveransene.  
 
Det er forventet at den krevende forsyningssituasjonen vil vedvare, og transportanalytikere 
indikerer at situasjonen vil kunne vedvare så lenge som 24 måneder.  
 
Spesialisthelsetjenesten i Norge gjør i all hovedsak sine kjøp på rammeavtaler der 
leverandørene forplikter å levere basert på løpende avrop. Mange av produktene produseres 
spesielt for det norske markedet. Leverandørene har bygd sin leveransekapasitet basert på 
lavest mulig kapitalbinding. I praksis har det vært produsert etter ordre basert på de prognoser 
som leveres til leverandører knyttet til forventede framtidige avrop på inngåtte rammeavtaler.  
 
Det er Sykehusinnkjøp HF som i all hovedsak gjennomfører anskaffelsene, og som er 
avtaleforvalter for de avtaler som er inngått. Sykehusinnkjøp HF har god markedskunnskap og 
sitter som avtaleforvalter på betydelig informasjon om de enkelte leverandørenes utfordringer 
knyttet til leveranseevne og leveransepresisjon.  
 
De fire regionale helseforetakene ba i desember 2021 Sykehusinnkjøp HF om å levere en 
løpende vurdering av hvordan de globale transportutfordringene påvirker 
forsyningssituasjonen for alle innkjøpskategorier til spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp HF 
leverer ukentlige rapporter til de fire regionale helseforetakene med en redegjørelse for 
situasjonen per innkjøpskategori. I tillegg gjennomgås siste ukes utvikling i et fast møte mellom 
Sykehusinnkjøp HF og de fire helseregionenes regionale innkjøp- og logistikkansvarlige.   
 
Sykehusinnkjøp HF har basert på avtaleporteføljen til spesialisthelsetjenesten kartlagt hvilke 
land produksjonen foregår i for de mest kritiske leverandørene. I noen tilfeller er også 
leveringsutfordringer knyttet til råvarene produsentene benytter kartlagt. Resultatene av 
kartleggingen benyttes i dialogen med helseregionene relatert til hvilke varer som har særlig 
høy leveringsrisiko.   
 
Helse Sør-Øst RHF har etablert et regionalt forsyningssenter som løpende forsyner 
helseforetakene med de mest frekvente varene som benyttes i driften av helseforetakene. 
Helseforetakene kjøper i tillegg varer rett fra leverandører. For disse kjøpene er ikke det 
regionale forsyningssenteret involvert.  
I en normalsituasjon driftes forsyningssenteret med lavest mulig kapitalbinding, og har lagre 
dimensjonert for 2-4 ukers normalforbruk.  
 
Det er igangsatt flere tiltak for å håndtere den krevende driftssituasjonen på forsyningssenteret 
og for å redusere risikoen for forsyningssvikt. 
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Varesortimentet er klassifisert ut fra kritikalitet, dvs. hvor kritiske varene er i 
pasientbehandlingen. Med utgangspunkt i kartleggingen til Sykehusinnkjøp HF og en vurdering 
av kritikalitet er det etablert sikkerhetsbeholdninger på forsyningssenteret. Størrelsen på 
sikkerhetsbeholdningene er avhengig av kritikalitet, og går fra 4 til 12 ukers forbruk ut over 
normalnivå. Det er i denne sammenheng også anskaffet økt lagerkapasitet på forsyningssenteret. 
 
De helseforetak som har lokale lager, gjør egne vurderinger i forhold til oppbygging av 
sikkerhetsbeholdninger for direktevarer. Sykehus som drives med avdelingspakkelogistikk fra 
regionalt forsyningssenter, uten tilgang til egen lagerkapasitet, får bistand fra regional 
forsyningsløsning der kritiske varer tas inn i forsyningssenterets sortiment med tilhørende 
sikkerhetsbeholdninger. 
 
 

4. Nytt sykehus i Drammen – kontraktsinngåelser 

I styresak 041-2022, Vestre Viken HF - Nytt sykehus i Drammen. Kontraktsmessige forhold, ble 
styret den 30. mars 2022 orientert om resultatene fra usikkerhetsanalyse av 
investeringskostnader utført i februar/mars 2022. Analysen viste at forventet kostnad (P50-
estimat) lå høyere enn vedtatt styringsramme. Styret gjorde følgende vedtak i saken: 
 

1. Styret tar redegjørelsen for usikkerhetsanalyse og oppdatert kostnadsestimat i 
prosjektet Nytt sykehus Drammen til etterretning. 

 
2. Styret aksepterer at administrerende direktør gir prosjektstyret for Nytt sykehus i 

Drammen fullmakt til å inngå kontrakt for entreprise for bygg for psykisk helsevern og 
å fortsette gjennomføringen av prosjektet i henhold til fremdriftsplan. 

 
3. Styret forutsetter at det iverksettes nødvendige tiltak for å styrke kontrollen med den 

videre kostnadsutviklingen i prosjektet. 
 
På det tidspunktet sto prosjekt Nytt sykehus i Drammen foran tre kontraktsinngåelser i 
løpet av våren:  

- Totalentreprise for adkomstbygg 
- Innvendige arbeider sengebygg  
- Helikopterplattform 

 
I tillegg til ovenstående har prosjektstyret behandlet kontrakt for byggutstyr sentralbygg.  

Kontraktene er nødvendige for den videre gjennomføringen av prosjektet i henhold til 
fremdriftsplan. Prosjektet rapporterer ikke om forhold som vesentlig endrer vurderingene 
som lå til grunn for usikkerhetsanalysen det ble orientert om i sak 041-2022.   

Administrerende direktør har på grunnlag av styrets vedtak gitt prosjektstyret fullmakt til at 
kontraktene overfor kan inngås.  
 
Helse Sør-Øst RHF har fulgt kostnadsutviklingen i prosjektet tett de siste månedene for å 
påse at videre forpliktelser ikke fører til en forverring av kostnadssituasjonen.  Helse Sør-
Øst RHF vil fortsette arbeidet med kostnads- og risikoreduserende tiltak i tiden fremover, 
som forutsatt i styresak 041-2022. 
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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.   

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.   
   
   
   
   
  
  
  
 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  

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

Følges opp gjennom 
løpende 
virksomhetsrapportering  

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.   
   
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.  
  

Det gjennomføres 
juridiske vurderinger av 
lovlighetsaspektet knyttet 
til lagring av informasjon 
i sky hos leverandør 
utenfor Europa.  
  
Gitt at lagring i sky er 
lovlig, gjennomføres ROS 
for hver løsning hvor 
skylagring er et 
alternativ.  
  
Sykehuspartner HF har 
miljøsertifisert sine 
datasentre.  

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.  

 Muligheter for utvidet 
leieperiode i 
Lovisenberggata må 
avklares mellom Helse 
Sør-Øst RHF og 
Folkehelseinstituttet, og i 
dialog med Oslo 
universitetssykehus HF. 
Saken er avklart 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  

020-2022  
Virksomhetsrapport per 
januar 2022  
10. Mars 2022  

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.  

Følges opp i arbeid med 
budsjettinnspill  

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

Tettere samarbeid 
mellom regional 
prosjektportefølje og 
STIM.  
Saken følges opp gjennom 
løpende 
risikorapporteringer  

Under 
oppfølging  

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.  
  

Følges opp gjennom 
månedlig målekort for 
Sykehuspartner HF.  

Under 
oppfølging  
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Sak og dato  Oppfølging  Tiltak  Status  

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 på regionale 
byggeprosjekter  

Under 
oppfølging  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

047 – 2022  
Virksomhetsrapport pr 
mars 2022  
27 april 2022  

Styret peker på det fortsatt er 
behov for å ha særskilt 
oppmerksomhet på 
utviklingen innen psykisk 
helsevern, særlig for barn og 
unge. Styreleder vil sammen 
med administrasjonen vurdere 
hensiktsmessige tiltak for den 
videre oppfølgingen av 
arbeidet innen psykisk 
helsevern. Styret vil bli holdt 
løpende orientert om 
iverksatte tiltak og utviklingen 
på området gjennom den 
løpende 
virksomhetsrapporteringen.  
  
Styret ber om å få forelagt en 
bredere oversikt over 
leveransepresisjonen hos 
Sykehuspartner HF som gir en 
tydeligere fremstilling av hvor 
utfordringene er størst.   
   
Styret diskuterte kravet til 
Sykehuspartner HF om mål for 
andel innleide ressurser i 
prosjekter og pekte på at det 
er viktig å finne frem til en god 
balanse mellom innleide 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Forberedes egen sak til 
styret i samarbeid med 
Sykehuspartner  
  
  
  
 Følges opp i månedlige 
oppfølgingsmøter med 
Sykehuspartner HF  
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Sak og dato  Oppfølging  Tiltak  Status  

ressurser og å bygge 
nødvendig kompetanse i 
Sykehuspartner HF.  

048-2022  
Årsberetning, årsregnskap 
og spesialisthelsetjenestens 
felles rapport for 
samfunnsansvar 2021  
27 april 2022  

Styret merker seg revisors 
bemerkninger fra den 
gjennomførte IT- revisjonen av 
ERP blant annet knyttet til 
kritiske tilganger til ERP, og 
ber om at utviklingen på 
området følges tett fremover.  

Følges opp gjennom det 
regionale ERP-prosjektet.  

Under 
oppfølging  

055-2022  
Innføring av internhusleie 
i Helse Sør-Øst  
27 april 2022  

Styret ber administrasjonen 
komme tilbake til styret med 
en egen sak om fordelingen av 
de 200 millionene som er 
avsatt for 2022.  
   
Styret ber videre om at 
ordningen evalueres etter at 
den har vært i drift i en 
periode.  

Følges opp gjennom egen 
sak til styret  

Styresak 
planlegges 
tidlig høst 
2022  
  
  
  
  
  

060-2022  
Orientering om 
veiledende 
«Retningslinjer for 
involvering av private 
aktører i plan og 
utviklingsarbeid» 
27 april 2022  

Styret ber administrasjonen 
være oppmerksom på 
involvering av styrene i de 
regionale helseforetakene i 
saker som oversendes helse- 
og omsorgsdepartementet og 
at det gjøres vurderinger av 
hvilke saker som bør 
fremlegges for 
styrebehandling.  
   
Styret ber om at det utarbeides 
et tilleggsnotat til Helse- og 
omsorgsdepartementet som 
redegjør for Helse Sør-Østs syn 
på involvering av private 
ideelle med opptaksområde i 
plan- og utviklingsprosesser. 
Merknaden fra de 
konserntillitsvalgte fra 
behandlingen av saken i møtet 
mellom de fire 
administrerende direktørene 
oversendes sammen med 
notatet til departementet.   
   
Styret ber om å, på egnet måte, 
bli forelagt en oppsummering 
av de saker som behandles av 
de administrerende 
direktørene i de regionale 
helseforetakene med særlig 
relevans for styret.  

Følges opp løpende  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

OK  
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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 Silje Hjemdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2176 (2021-2022) 
Innlevert: 24.05.2022 
Sendt: 30.05.2022 
Besvart: 08.06.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Silje Hjemdal (FrP): Hvordan vil statsråden sikre at de regionale helseforetakene prioriterer 
spiseforstyrrelser og får på plass lavterskeltilbud, og hvordan disse kan samarbeide med frivilligheten? 
 
Begrunnelse 
Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) gjør et viktig arbeid rettet mot de som sliter med 
spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser er blitt en stadig større utfordring i samfunnet, og rammer særlig 
ungdom. Konsekvensene er store, og mange unge sliter med selvbildet, psykisk helse og depresjon som 
følge av spiseforstyrrelser. ROS bidrar sterkt til å øke kunnskapen, forebygge og motarbeide 
spiseforstyrrelser. Dessverre er det for liten vilje til å prioritere midler til ROS, og nå står mange ansatte i 
organisasjonen i fare for å bli permittert som følge av mangelen på prioritering i RNB. 
 
Regjeringen har lagt frem sitt forslag til RNB, og viser tydelig at de ikke tar spiseforstyrrelser på alvor, til 
tross for at det er et stadig økende problem. Spørsmålsstiller mener det er nødvendig å snu hver stein for 
å finne løsninger for hvordan vi kan unngå å permittere ansatte som jobber med å hjelpe folk med 
spiseforstyrrelser. Det er derfor viktig at det kan legges til rette for at man kan opprette et samarbeid med 
helsefrivilligheten, helseforetakene og kommunene om hvordan man kan sikre tilbudet for mennesker 
med spiseforstyrrelser. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Jeg takker for spørsmålet, og vil også vise til mine svar på spørsmål nr 1600 om psykisk 
helsehjelp og pandemi og mitt svar på dok 8:166 S om døgnbehandling for barn under 13 år med 
spiseforstyrrelser. 
 
Barn og unge med spiseforstyrrelser og deres familier må sikres gode helsetjenester og støtte. Her har 
både spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og frivillig sektor viktige roller. 
 
Vi har styrket budsjettet for 2022 til kommunene og spesialisthelsetjenesten for å legge til rette for at 
barn og unge skal få den hjelpen de trenger. 
 
Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for å sørge for en riktig dimensjonering av tilbudet i 
spesialisthelsetjenesten. Jeg har tidligere bedt de regionale helseforetakene om en orientering. 
Tilbakemeldingene viser at alle helseforetakene har et differensiert tilbud til barn og unge med 
spiseforstyrrelser. Det finnes polikliniske tilbud, dagbehandling, hjemmesykehus og døgnbehandling i alle 
regioner. Ventetid og tilbud varierer noe fra helseforetak til helseforetak. Mange har iverksatt tiltak for å 
styrke kapasiteten og utvikle nye tilbud. 
 
Flere helseforetak har både styrket døgntilbudet og bruken av arenafleksible modeller med oppfølging 
hjemme som supplement til rene døgntilbud. Flere har også opprettet spesialteam eller intensivert 
behandling for spiseforstyrrelser tidlig for å unngå at man vil ha behov for innleggelse i døgnpost. 
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Pågangen er stor, men jeg er glad for at de regionale helseforetakene har tatt grep for å styrke kapasiteten 
og at de også har planer om å fortsette styrkingen fremover. Jeg vil forsikre meg om at tilbudet til barn og 
unge med spiseforstyrrelser videreutvikles og styrkes også fremover, gjennom oppdrag til de regionale 
helseforetakene om dette i revidert oppdragsdokument i juni. 
 
Jeg vil også trekke frem den viktige jobben som gjøres av frivillig sektor. Representanten nevner 
organisasjonen ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser, som gjør en viktig jobb med å støtte og gi råd og 
veiledning til mennesker som har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser. 
Organisasjoner som ROS er et viktig supplement til det offentlige tilbudet, både for å forebygge og ved å gi 
informasjon og støtte underveis og etter behandling. 
 
Vi ser at det er behov for å gjøre mer for å forebygge og behandle spiseforstyrrelser fremover. Dette er 
derfor ett av flere tema som vi vil ta med inn i arbeidet med den kommende opptrappingsplanen for 
psykisk helse. Opptrappingsplanen skal omfatte helsefremmende og forebyggende arbeid, mer tilgjengelig 
og nær hjelp og tilbudet til de med alvorlige og sammensatte utfordringer. 
 
Vi har også varslet at vi vil styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten, og arbeidet med dette vil også 
inngå som en del av opptrappingsplanen. Dette er lavterskeltjenester som kan bidra til å fange opp barn 
og unge som strever med symptomer på spiseforstyrrelser tidlig og bidra til at de får nødvendig hjelp og 
oppfølging. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2027 (2021-2022) 
Innlevert: 10.05.2022 
Sendt: 11.05.2022 
Besvart: 20.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Bjørnar Moxnes (R): I spørretimen 4. mai sa statsråd Kjerkol at hun måtte bruke begge hendene om hun 
skulle kunne telle hvor mange ganger Stortinget har tatt stilling til planene om å legge ned Ullevål sykehus 
og bygge ut på Gaustad og Aker. Stortinget har vedtatt et lånetilsagn for planene til Oslo nye 
universitetssykehus. 
Hvilke behandlinger utover dette er det statsråden henviser til? 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Som det vises til så vedtok Stortinget i statsbudsjettet for 2020 øvre lånerammer til 
utbygging av prosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus. Videre er planene 
ved Oslo universitetssykehus behandlet og debattert en rekke ganger gjennom følgende 
representantforslag: 
 
• Dokument 8:8 S (2018–2019) om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter 
 
• Dokument 8:186 S (2018–2019) om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at 
sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning av sykehustilbudet i resten 
 
av landet 
 
• Dokument 8:72 S (2019–2020) om å respektere lokaldemokratiet og utrede fortsatt sykehusdrift på 
Ullevål i tråd med Oslo bystyres vilje 
 
• Dokument 8:72 S (2020–2021) om å utvikle Ullevål sykehus og sikre innbyggere i Oslo gode 
sykehustilbud med nok kapasitet 
 
• Dokument 8:9 S (2021-2022) om å bevare Ullevål sykehus, å bevare Gaustad sykehus som psykiatrisk 
sykehus og bygge ut Aker sykehus som lokalsykehus for hele Groruddalen 
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Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2018 (2021-2022) 
Innlevert: 10.05.2022 
Sendt: 11.05.2022 
Besvart: 25.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Seher Aydar (R): I et intervju med Dagbladet 2. mai sier statsråden at det fortsatt ikke er avklart hva som 
skal skje med Ullevåltomta, og at dette er en beslutning som ligger fram i tid. Men i OUS sin i økonomisk 
langtidsplan for 2019-2062 fra 2018 ligger salg av Ullevåltomta inne i budsjetteringen og betegnes som et 
«betydelig bidrag for finansiell bærekraft for Helse Sør-Øst RHF» ved realisering av etappe 2. 
Er salget av Ullevål-tomta en forutsetning for å gjennomføre andre etappe av prosjektet? 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Som jeg uttalte til Dagbladet er salg av Ullevål en beslutning som ligger lenger fram i tid og 
er knyttet til andre etappe. Representanten viser her til Oslo universitetssykehus HF sin økonomiske 
langtidsplan for perioden 2019-2062. Når fase 1 av Nye Aker og Nye Rikshospitalet er ferdigstilt, vil det 
være noe aktivitet igjen på Ullevål sykehus, blant annet Øyeavdelingen. På sikt skal imidlertid alle 
fagfolkene ved Ullevål flytte til det nye regionsykehuset på Gaustad eller til det nye akuttsykehuset på 
Aker. 
 
Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus vil da stå igjen med en betydelig bygningsmasse på Ullevål, 
hvor mange bygg er av eldre dato og fredet. Beslutningen om bruk og salg av hele eller deler av denne 
tomten vil komme i forbindelse med realiseringen av andre etappe i prosjektet, men det er riktig at det i 
OUS sine egne økonomiske langtidsplaner er satt som en forutsetning for å realisere planene fullt ut. 
 
Helseforetaksloven § 31 tilsier at 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. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2001 (2021-2022) 
Innlevert: 06.05.2022 
Sendt: 09.05.2022 
Besvart: 23.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Seher Aydar (R): I en kronikk i Aftenposten 29. april i år angir statsråden at det i nye OUS vil bli 1900 
somatiske senger. Hva slags senger ligger inne i dette regnestykket; er også såkalt «tekniske senger», som 
for eksempel post-operative senger, regnet inn og hva er i så fall tallet på ordinære somatiske 
sengeplasser? 
 
Svar 
Svaret i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil] 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2000 (2021-2022) 
Innlevert: 06.05.2022 
Sendt: 09.05.2022 
Besvart: 18.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Seher Aydar (R): I Hurdalsplattformen står det at "hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får 
lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus». Men i planene som nå er konkretisert er det bare deler av 
Groruddalen som overføres til Aker. Når vil alle bydelene i Groruddalen, inkludert Stovner og Grorud få 
Aker Sykehus som lokalsykehus? 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2021-2022/dok15-202122-2001-vedlegg.pdf
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Svar 
Ingvild Kjerkol: Alle de fire Groruddalsbydelene skal sokne til Nye Aker, når fase 1 og fase 2 av Nye Oslo 
universitetssykehus er ferdigstilt. Dette er i tråd med målbildet som ble vedtatt i foretaksmøtet i Helse 
Sør-Øst RHF i juni 2016: 
 
«Aker sykehus som lokalsykehus på sikt legges til rette for å overta ansvaret for spesialisthelsetilbudet for 
de tre Oslobydelene som i dag tilhører Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde». 
 
Regjeringen ønsker å sørge for at Groruddalens befolkning så snart som mulig får Aker sykehus som sitt 
lokalsykehus. Regjeringen er derfor opptatt av å sikre at fase 1 av utbyggingen kan igangsettes så snart 
som mulig. 
 
Det har ligget som forutsetning i planene for videreutvikling av Oslo universitetssykehus at overføringen 
av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydeler fra Akershus universitetssykehus til Nye Aker skal skje 
gradvis, og i tråd med befolkningsutviklingen i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus. Dette 
for at sykehuskapasiteten i hovedstadsområdet benyttes best mulig. Spesialisthelsetjenestenansvaret for 
Alna bydel overføres fra Akershus universitetssykehus som en del av fase 1, sammen med ansvaret for 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for bydelene Stovner og Grorud. Ansvaret for 
somatisk virksomhet for bydelene Stovner og Grorud overføres til Nye Aker i fase 2. Styret for Helse Sør-
Øst RHF har vedtatt at det skal vurderes om spesialisthelsetjenesteansvaret for Alna bydel skal overføres 
fra Akershus universitetssykehus til Oslo universitetssykehus før de nye byggene i fase 1 står ferdig på 
Aker. 
 
Helse Sør-Øst RHF har opplyst at det ikke er endelig avklart når spesialisthelsetjeneste-ansvaret for 
somatikk for bydelene Grorud og Stovner skal overføres til Nye Aker, men de har forutsatt i sine 
langtidsplaner at målbildet fra foretaksmøtet i juni 2016 skal realiseres innen 2035. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1965 (2021-2022) 
Innlevert: 03.05.2022 
Sendt: 03.05.2022 
Besvart: 10.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Erlend Wiborg (FrP): Vil statsråden sørge for at gjentatte alvorlige brudd på loven får konsekvenser for 
ledelsen på Sykehuset Østfold? 
 
Begrunnelse 
Gjennom lengre tid kan vi lese artikler i Moss Avis om sterkt kritikkverdige forhold på Sykehuset Østfold. 
Sykehuset fikk kritikk fra Statsforvalteren i 14 av 20 selvmordssaker. Dårlig vurdering av selvmordsrisiko, 
dårlig pårørendearbeid og manglende rutiner er noe av det som går igjen. Om sykehuset får en bot så er 
det kun pasientene det går utover. Det er viktig å ansvarliggjøre ledere, spesielt der hvor de ikke tar 
lærdom av tidligere alvorlige feil. Fremskrittspartiet ønsker derfor at grove og gjentatte brudd på loven 
må få større konsekvenser for ansvarlige ledere. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfold oppgir at Statens helsetilsyn i perioden 2015 til 
2020 fikk totalt 57 varsler fra Sykehuset Østfold om selvmord, selvmordforsøk, selvskading og hendelser 
hvor dødsårsak ikke helt sikkert kunne verifiseres som selvmord. 25 av sakene førte til tilsyn ved 
sykehuset. Statsforvalteren har lav terskel for å opprette tilsyn ved slike enkeltsaker, selv om 
opplysninger ikke tilsier at videre pasientsikkerhet er truet. Moss avis har gått igjennom 20 av de 
avsluttede tilsynssakene etter selvmord. Statsforvalteren konkluderte med lovbrudd i 4 av disse sakene. I 
tillegg fikk sykehuset kritikk i 10 av sakene for avvik fra god praksis. Kritikken gikk på mangelfull 
dokumentasjon i journalen og i noen saker mangelfull kartlegging og oppfølging av selvmordsrisiko eller 
mangel på individuell plan/kriseplan. 
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Sykehuset Østfold beklager bruddene på forsvarlighetskravet i helsetjenesteloven og avvikene fra god 
praksis. De viser til at selvmord er noe av det helsepersonell som arbeider med alvorlig psykisk syke 
pasienter frykter aller mest. Sykehuset Østfold viser til at sett i lys av de dypt tragiske utfallene, har 
sakene blitt grundig gjennomgått i klinikken for å forstå hva som har sviktet, for å lære av feilene og 
forbedre tjenestene. 
 
Sykehuset Østfold oppgir at når tilsynsmyndighetene avdekker avvik fra god praksis og gir kritikk, er det 
læringspunkter som trekkes inn i sykehuset sitt kvalitets- og forbedringsarbeid. Sykehuset Østfold 
opplyser at klinikken har kvalitetsutvalg på seksjon-, avdeling- og klinikknivå i tillegg til sykehusets 
overordnede kvalitetsutvalg. I disse utvalgene blir avvikene vurdert og det foreslås tiltak for å endre 
prosedyrer. Lederne på de ulike nivåene har ansvar for å iverksette tiltakene i driften innenfor de 
rammene som er gitt. Endringer evalueres og det gjøres om nødvendig justeringer basert på 
evalueringene, i tråd med føringene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. 
 
Sykehuset Østfold viser til at forbedringsarbeidet i kjølvannet av de omtalte selvmordsakene har gitt 
konkrete prosedyreendringer som for eksempel nye rutiner ved utgang, sikring av gode overganger ved 
ferieavvikling og involvering av pårørende. Sykehuset Østfold oppgir at de har hatt god dialog med 
Statsforvalteren i etterkant av sakene, og at det ikke er registrert noen spesielle bemerkninger til 
sykehuset oppfølgingsarbeid. 
 
Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål 1964 om samme sak fra representanten Bruflot. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1964 (2021-2022) 
Innlevert: 02.05.2022 
Sendt: 03.05.2022 
Besvart: 09.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Sandra Bruflot (H): Hva vil helseministeren gjøre for at helseforetakene i større grad følger opp 
tilsynssaker i psyskisk helsevern, og hva tenker statsråden om kritikken i tilsynssakene mot sykehuset 
Øsftold? 
 
Begrunnelse 
Gjennom 2021 og 2022 har Moss Avis publisert flere saker om selvmord i psykisk helsevern, spesielt ved 
psykiatrisk avdeling på Sykehuset Østfold. Deres kartlegging viser at sykehuset har fått kritikk i 14 av 20 
tilsynssaker etter selvmord og selvmordsforsøk, og Statens helsetilsyn er bekymret over antallet som har 
tatt livet sitt mens de var under oppfølging fra sykehuset. Tilsyn tilbake til 2000-tallet viser at det er flere 
av de samme feilene som gjentar seg over flere år, og tilsynsmyndigheten mener helseforetakene lærer for 
lite av sine egne feil. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Selvmord som skjer inne i døgnavdeling i psykisk helsevern er svært alvorlig. Jeg er 
opptatt av at ledere og personell er åpne om omstendighetene rundt slike hendelser og arbeider 
systematisk med å lære av dem slik at tiltak kan settes i verk for å styrke forebygging av selvmord. 
 
Det er innhentet innspill fra Helse Sør-Øst RHF for å svare på spørsmålet. I den konkrete saken 
representanten Bruflot viser til, opplyser Helse Sør-Øst RHF at Sykehuset Østfold har gått grundig 
igjennom sakene i klinikken for å forstå hva som har sviktet, lære av feilene og forbedre tjenestene. Det 
informeres om at sykehuset følger to hovedretninger i sitt arbeid med å forebygge selvmord: 
 
«For det første er vurdering av selvmordsrisiko og risikoreduserende tiltak innarbeidet i klinikkens 
fagprosedyrer. Alle pasienter vurderes for selvmordsrisiko ved oppstart og avslutning av behandling. Det 
samme skjer ved endret tilstand og ved overføring til et annet behandlingsnivå. For det andre arbeider 
klinikken systematisk med å sikre høy kompetanse i selvmordsforebygging hos medarbeiderne. Alle 
medarbeidere involvert i pasientbehandlingen må gjennomgå obligatorisk kurs i selvmordsforebygging. 
Medarbeidere som jobber med ekstra utsatte pasientgrupper må følge et eget kvalifiseringsprogram.» 
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Helse Sør-Øst RHF viser til at tilsynsmyndighetenes funn av avvik trekkes inn som læringspunkter i 
Sykehuset Østfolds kvalitets- og forbedringsarbeid: 
 
«Klinikken har kvalitetsutvalg på seksjon-, avdeling- og klinikknivå i tillegg til sykehusets overordnede 
kvalitetsutvalg. I disse utvalgene blir avvikene vurdert og det foreslås tiltak for å endre prosedyrer. 
Lederne på de ulike nivåene har ansvar for å iverksette tiltakene i driften innenfor de rammene som er 
gitt. Endringer evalueres og det gjøres om nødvendig justeringer basert på evalueringene. På denne måten 
arbeider klinikken i tråd med føringene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. 
 
Forbedringsarbeidet i kjølvannet av de omtalte selvmordsakene har gitt konkrete prosedyreendringer 
som for eksempel nye rutiner ved utgang, sikring av gode overganger ved ferieavvikling og involvering av 
pårørende. SØ har hatt god dialog med Statsforvalteren i etterkant av sakene, og vi har ikke registrert 
noen spesielle bemerkninger til vårt oppfølgingsarbeid.» 
 
For den som avsluttet livet og for de etterlatte er det ingenting som kan endre på det tragiske utfallet. Så 
er vi nødt til å gjøre det vi kan for å lære av omstendighetene forut for dødsfallet. Her trengs det 
koordinert innsats innen mange områder og nivåer, både i psykisk helsevern, primærhelsetjenesten og i 
andre sektorer, for at vi skal lykkes bedre med å forebygge selvmord i Norge. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1913 (2021-2022) 
Innlevert: 26.04.2022 
Sendt: 27.04.2022 
Besvart: 06.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Olaug Vervik Bollestad (KrF): I de planene for nye OUS på Gaustad er antallet familieovernattingsplasser 
foreslått redusert, og dette vil påvirke barn som har behov for døgnbehandling og deres familier. Flere, 
blant annet Barnekreftforeningen, er bekymret for hva den reduserte døgnkapasiteten vil gjøre for barn 
som har behov for behandling. 
Hvordan vil statsråden ivareta barn, og deres familier, når barnet har behov for døgnbehandling på nytt 
sykehus på Gaustad? 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, er i dag de fleste sengerom for barn 
tosengsrom, dvs. rom for to barnepasienter og foreldre. Ofte er det ett bad per to sengerom, og det kan 
medføre at fire barn og fire voksne må dele på ett bad. Videre har Rikshospitalet en foreldreovernatting 
med 58 overnattingsrom fordelt på 4 etasjer, i tillegg til en egen underetasje med fellesarealer (kjellerstue, 
lekerom, sanserom, treningsrom etc.). 
 
I byggeperioden frem mot ferdigstillelse av Nye Rikshospitalet, vurderes det nå om deler av dagens 
foreldreovernatting må bygges om til midlertidig akuttmottak og døgnområder for voksne. En av etasjene 
med overnattingsrom og underetasjen for fellesarealer beholdes til foreldreovernatting. De øvrige 
overnattingsrommene planlegges flyttet til midlertidige lokaler ved siden av sykehuset (Gaustad sykehus). 
 
Helse Sør-Øst RHF opplyser at det ved Oslo universitetssykehus, Nye Rikshospitalet, planlegges et eget 
barne- og ungdomssenter med 158 døgnplasser. Dette er en økning fra dagens 126 senger. Barne- og 
ungdomssenteret skal inneholde virksomhet for medisin og kirurgi, både for døgnbehandling og 
poliklinisk behandling, samt et eget akuttmottak for barn og ungdom. 
 
Det nye barne- og ungdomssenteret blir tilrettelagt for barn og unges spesielle behov og innebærer en 
vesentlig forbedring av tilbudet sammenlignet med dagens situasjon. Her vil alle sengerom være enerom 
der en av foreldrene kan overnatte sammen med barnet. 
 
I tillegg oppgir Helse Sør-Øst at det er planlagt flere større familierom der flere familie-medlemmer kan 
samles. Det planlegges også en ny intensivenhet for nyfødte med 42 plasser der foreldrene får 
overnattingsplass innenfor samme område. 
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Den endelige arealfordelingen på Nye Rikshospitalet er ikke avklart, men behovet for foreldre- og 
familieovernatting i forbindelse med barns behandling vil bli ivaretatt. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1910 (2021-2022) 
Innlevert: 26.04.2022 
Sendt: 26.04.2022 
Besvart: 06.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Marian Hussein (SV): Vi kunne 25. april lese i Aftenposten at ABC-klinikken på Ullevål planlegger 
sommerstenges, mot ansattes ønsker. Det betyr altså at Oslo står med et svekket fødetilbud i den travleste 
tiden. Fra tidligere vet vi at en rekke fødeavdelinger holdes stengt om sommeren. Hvilke fødeavdelinger 
har i år planlagt sommerstengt, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at fødeavdelinger holdes åpne? 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Det skal være trygt å føde, også om sommeren. Stor aktivitet ved fødeinstitusjonene 
samtidig som det skal avvikles sommerferie, stiller store krav til bemanningsplanlegging og prioritering. 
Dette har sykehusene erfaring med. Samtidig er situasjonen i år ekstra krevende, grunnet mangel på 
jordmødre og begrenset tilgang på vikarer. Enkelte steder er det også nødvendig å stenge en 
fødeinstitusjon i korte perioder om sommeren for at lovpålagt ferie kan avvikles forsvarlig. Helse- og 
omsorgsdepartementet har innhentet oversikt fra de regionale helseforetakene om hvilke fødeavdelinger 
som vil være sommerstengt. 
 
Helse Nord RHF opplyser at fødeavdelingene i Helgelandssykehuset har alternerende sommerstengt. 
Dette inkluderer også fødestuen i Brønnøysund. Det er planlagt sommerstengning i følgende tidsrom: 
 
• Avdelingen i Mo i Rana stenger uke 26-29 
 
• Avdelingen i Sandessjøen stenger uke 30-33 
 
• Fødestuen i Brønnøysund stenger uke 26-29 
 
Avdelingene har alternerende stengt slik at de fødende sikres fødetilbud på Helgeland, men med lengre 
reisevei for noen. Det vurderes om den fødende har behov for overnatting på fødestedet i forkant av fødsel 
ved lang reisevei. Hotellovernatting tilbys til selekterte fødende. Det er etablert beredskapsvakt for 
jordmor ved stengt avdeling, som følger den fødende ved behov. 
 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge planlegges alternerende sommerstenging ved fødeavdelingene i 
Harstad og Narvik i følgende tidsrom: 
 
• Avdelingen i Harstad stenger uke 29-30 
 
• Avdelingen i Narvik stenger uke 26-29 
 
Helse Nord RHF opplyser at avdelingene har mange års erfaring med sommerstengning og har på denne 
måten kjent personell til stede hele sommeren. Det er ikke meldt noen alvorlige hendelser som følge av 
stengning gjennom disse årene. Fagmiljøet er blitt gode på følgetjeneste etter å ha gjennomført evaluering 
etter hver eneste sommerstengning, og åpning av Hålogalandbrua har gjort fødetilbudet mer tilgjengelig i 
perioden med alternerende stengning. 
 
Det er ikke planlagt sommerstengte fødeavdelinger i Finnmarkssykehuset eller i Nordlandssykehuset. 
 
Helse Midt-Norge RHF opplyser at fødeavdelingen i Molde ved Helse Møre og Romsdal, planlegges holdt 
åpen hele sommeren med vanlig kapasitet. Vikarbehov forsøkes løst med bruk av fortrinnsvis kjente 
vikarer. Helse Midt-Norge RHF opplyser videre at det fortsatt er uklart når Helse Møre og Romsdal 
gjenåpner fødeavdelingen i Kristiansund, og om det blir åpning før sommeren vil de holde avdelingen  
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sommerstengt i fire uker. Dette er i tråd med praksis gjennom mange år, som har fungert godt for å sikre 
at de ansatte får tatt ut ferie. Det er full dekning av følgetjenesten de ukene det ikke er åpen fødeavdeling i 
Kristiansund. 
 
Det er ikke sommerstengte fødeavdelinger ved de øvrige helseforetakene/sykehusene i helseregionen. 
 
Helse Sør-Øst RHF opplyser at de fleste helseforetakene holder fødeavdelingene åpne gjennom sommeren. 
Unntaket er Oslo universitetssykehus og Sykehuset Innlandet. 
 
Ved Oslo universitetssykehus vil ABC-enheten ved Ullevål sykehus bli slått sammen med enheten Føde B i 
uke 25-33. Alle andre enheter i fødeavdelingen ved helseforetaket har ordinær drift. Oslo 
universitetssykehus viser til at det forventes et noe lavere fødselstall sommeren 2022, sammenliknet med 
tidligere år. Helseforetaket opplyser at ved å slå sammen de to enhetene, sammen med andre tiltak, vil de 
ansattes kompetanse kunne benyttes slik at de fødende får et tilbud sommeren 2022 som er i samsvar 
med gjeldende faglige retningslinjer. 
 
Ved Sykehuset Innlandet vil fødeavdelingen i Gjøvik være stengt uke 25-32, slik den har vært de siste 
årene. Fødeavdelingen i Gjøvik og Kvinneklinikken i Lillehammer samarbeider slik at fødetilbudet samles 
ved Kvinneklinikken i Lillehammer i ukene 25-32. Sykehuset Innlandet viser til at ved å stenge 
fødeavdelingen oppnår helseforetaket at det faglige tilbudet sikres med tilstrekkelig lege- og 
jordmorbemanning i ferieperioden. Helseforetaket opplyser videre at følgetjenesten for kvinner som snart 
skal føde, fungerer som vanlig i sommer. 
 
Helse Vest RHF opplyser at det ikke er sommerstengte fødeavdelinger i helseregionen. 
 
Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for et forsvarlig fødetilbud. Sommerstengning er en 
langvarig praksis og helseforetakene har gode rutiner for dette. Det er viktig at de kvinnene som blir 
berørt, får et godt tilbud. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:1876 (2021-2022) 
Innlevert: 21.04.2022 
Sendt: 22.04.2022 
Besvart: 04.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Grunde Almeland (V): Hvordan vil statsråden følge opp påstander om at Rikshospitalets 
behandlingstjeneste for personer med kjønnsinkongruens har forsket på pasienter i sårbare situasjoner 
uten eller med mangelfullt informert, frivillig samtykke? 
 
Begrunnelse 
Hos Sykepleien.no kunne man 13. februar lese om hvordan personer utredet for kjønnsinkongruens ved 
Rikshospitalet forteller å ha blitt bedt om å fylle ut omfattende spørreskjema med dels svært inngående 
personlige spørsmål om intimitet og seksualitet. Av artikkelen fremgår det at flere av pasientene ikke har 
oppfattet at det her var snakk om et forskningsprosjekt hvor deltakelse var frivillig. Andre har oppfattet at 
det var snakk om et forskningsprosjekt, men ikke turt å takke nei til å delta fordi de var redde det ville gå 
ut over utredningen. En av kildene oppgir å ha blitt bedt om å fylle ut skjemaer selv om hen eksplisitt 
takket nei til å bidra i forskningsstudien. 
Ved medisinsk forskning er det krav om informert samtykke. Den som samtykker til forskning må forstå 
hva samtykket gjelder, og mulige konsekvenser ved deltakelse i forskningsprosjektet. Forskning på 
personer som er avhengig av forskeren stiller det informerte og frivillige samtykket på strekk. 
Eksemplene fra Sykepleiens artikkel tyder på at det i det aktuelle prosjektet både kan stilles spørsmål ved 
om det faktisk er gitt ett reelt informert samtykke i hvert enkelt tilfelle, og om hvorvidt pasientene har 
opplevd at et slik samtykke var frivillig. Som nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens har 
Rikshospitalet gjennom mange år vært eneste tilbyder av helsehjelp for denne gruppen, og pasienter har 
stått lang tid i kø før utredning og oppfølging er påbegynt. Det skaper en uheldig avhengighet mellom 
pasient og behandler, hvor det blir særlig viktig å skille tydelig mellom hva som er forskning og utredning.  
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Helsinkideklarasjonen gir etiske retningslinjer for forskning som er entydige på at det er 
forskningsansvarlig leges ansvar å sikre at pasientens verdighet, integritet og rett til selvbestemmelse blir 
ivaretatt, og at det må tas særlige hensyn når pasientene er i et avhengighetsforhold til behandler. 
Følgeforskning er viktig for å sikre gode data om hvordan det går med pasientene etter gjennomført 
utredning og eventuell behandling. Dette er særlig viktig for en pasientgruppe hvor kunnskapsgrunnlaget 
fortsatt er under utvikling. En forutsetning for at man skal kunne stole på den forskningen som gjøres er 
imidlertid at denne følger internasjonale etiske retningslinjer og regler. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Spørsmålet er forelagt Helse Sør-Øst RHF. Det regionale helseforetaket opplyser at det ved 
medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, menneskelig biologisk materiale eller 
helseopplysninger, skal søkes om forhåndsgodkjenning fra Regionale komitéer for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk (REK). 
 
I saken som representanten Almeland stiller spørsmål om viser Helse Sør-Øst RHF til informasjon fra det 
ansvarlige helseforetaket Oslo universitetssykehus: 
 
«Oslo universitetssykehus opplyser at det aktuelle prosjektet opprinnelig var godkjent av REK frem til 
2017. Prosjektleder søkte REK om, og fikk godkjent, en utvidelse av prosjektperioden slik at arbeidet med 
vitenskapelig bearbeiding av innhentede data og publisering kunne fortsette. Prosjektet ble formelt 
avsluttet i januar 2021. Oslo universitetssykehus opplyser at det er blitt innhentet samtykke av alle 
pasientene som har deltatt i det aktuelle forskningsprosjektet. 
 
Skjemaet som ble brukt i forskningsprosjektet er siden blitt benyttet i klinisk utredning av pasienter. Data 
fra skjemaet er i denne sammenheng ikke blitt gjenstand for forskning, men har inngått som ledd i den 
kliniske utredningen av pasienter. Det er i denne forbindelse ikke blitt innhentet samtykke da det ikke 
lenger var snakk om et forskningsprosjekt. Oslo universitetssykehus beklager at det ikke har kommet 
klart frem av skjemaet at data ikke ville bli benyttet i forskning, men var del av den kliniske utredningen.» 
 
Helse Sør-Øst RHF uttaler at foretaket vil følge opp at skjemaer som er blitt benyttet i 
forskningsprosjekter, ikke inneholder formuleringer som er egnet til å skape misforståelser når skjemaet 
tas i bruk i vanlig klinisk praksis. 
 
 
 
 
 
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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