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1. Utvidet investeringsfullmakt ved anskaffelse av nytt Reseptur/ButikkData (RBD) for 
Sykehusapotekene HF 

 
Sykehusapotekene HF fikk i oktober 2017 investeringsfullmakt av Helse Sør-Øst RHF til å delta i 
anskaffelsen av Reseptur- og ButikkDataløsning (RBD) med 35 millioner kroner. Denne er 
senere utvidet to ganger med henholdsvis fire og seks millioner kroner. Investeringsfullmakten 
utgjør samlet 50 millioner kroner i 2022-kroner. Kostnadene ved anskaffelsen har økt, og 
Sykehusapotekene HF har søkt Helse Sør-Øst RHF om utvidet investeringsfullmakt på 19 
millioner kroner til 69 millioner kroner. 
 
Det ble gjennomført en anbudskonkurranse i 2017 i regi av de fire regionale 
sykehusapotekforetakene. IT-firmaet CGI vant anbudet. Kontrakt mellom CGI og 
Sykehusapotekene HF ble signert sommeren 2018. Det var planlagt at RBD skulle være ferdig 
implementert i alle sykehusapotekene i Norge 2021/2022. Utviklingen av EIK (nytt 
apoteksystem til erstatning for dagens FarmaPro) har blitt halvannet år forsinket. Dette 
medfører at alle apotekkjedene i Norge er forsinket med utviklingen av egne RBD-løsninger og 
innføringen av komplett apoteksystem. Dette har ført til økte investeringskostnader.  
 
Investeringsprognosen per juni 2022 er 138 millioner kroner for RBD-prosjektet. Sykehus-
apotekene HF sin andel er i henhold til avtalt fordelingsnøkkel 50%, tilsvarende 69 millioner kr. 
 
Sykehusapotekene HF søker om utvidet fullmakt for å sikre videreføring av prosjektet. 
Alternativet er å stoppe prosjektet. Da vil Sykehusapotekene HF bli satt i en situasjon som i 
ytterste konsekvens kan true deres evne til å levere varer og tjenester til sykehuset og deres 
pasienter (publikumsavdelingene). 
 
På denne bakgrunnen har administrerende direktør godkjent en utvidet investeringsfullmakt på 
19 millioner kroner til totalt inntil 69 millioner kroner.  
 
 

2. Fordeling av investeringsmidler til ekstraordinært vedlikehold 
 
Ved behandling av styresak 055-2022 Innføring av internhusleie i Helse Sør-Øst ba styret om en 
egen sak om fordeling av de 200 millioner kronene som er avsatt for 2022.  

 
Styresak 055-2022 var basert på styresak 127-2022 Budsjett 2022 – fordeling av midler til drift 
og investeringer. I styresak 127-2021 ble det reservert 200 millioner kroner til lokale 
vedlikeholdsformål for 2022. Tildelingen forutsatte at helseforetaket skulle ha en 
hensiktsmessig organisering av eiendomsvirksomheten. Det var planlagt at midlene skulle 
fordeles helseforetakene til lokale vedlikeholdsformål når det var etablert en enkel 
husleieordning i Helse Sør-Øst. I styresak 055-2022 har styret satt frist for innføring av enkel 
husleiemodell til innen 1. januar 2023.   

 
Styresak 070-2022 Regionale byggeprosjekter – markedsrisiko og risikoreduserende tiltak, 
redegjør for den ekstraordinære kostnadsveksten fra og med 2020 og frem til i dag. 
Beregningene viser blant annet at investeringsporteføljen i sum i løpet av 2021 og 2022 vil ha 
økt med 4,6 milliarder kroner mer enn det som er finansiert gjennom statsbudsjettets deflator. 
Rapporten utarbeidet av Metier OEC og Prognosesenteret anslår at prisveksten fra og med 2023 
vil bli i tråd med hva finansieringen til spesialisthelsetjenesten vil kunne reflektere gjennom 
deflator i statsbudsjettet.  
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Siden husleiemodeller innføres fra 2023, og det er lite tid igjen til å planlegge, kontrahere og 
gjennomføre vedlikeholdsinvesteringer basert på disse midlene, vil midlene ikke bli utdelt for 
2022. Reservert likviditet vil forbli i Helse Sør-Øst RHF som sparing til senere investeringer. 

 
I styresak 068-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 vedtok styret å opprettholde tildeling av 
likviditet for økt vedlikehold med 200 millioner kroner i planperioden 2023-2026.  Fordelingen 
av midlene i økonomisk langtidsplan var basert på samme fordelingsmodellen som benyttes til 
fordeling av likviditet til helseforetakenes lokale investeringsformål. Fordelingsprinsippet er 
basert på helseforetakets størrelse ut i fra andel faste inntekter. Fordelen med denne 
tilnærmingen er at den følger opp intensjonene bak den kriteriebaserte inntektsmodellen, hvor 
inntektene finansierer både drift og investeringer, og er et uttrykk for helseforetakenes 
ressursbehov for å imøtekomme sørge for-ansvaret og tilby likeverdige helsetjenester. For 
planperiode 2023-2026 ble følgende fordeling lagt til grunn, jf. styresak 068-2022 Økonomisk 
langtidsplan 2023-2026:  

 
Foretak 2023 2024 2025 2026 

Akershus universitetssykehus HF              28 713               28 851               28 967               29 078  

Oslo universitetssykehus HF              63 031               62 895               62 751               62 601  

Sunnaas sykehus HF                1 759                 1 748                 1 737                 1 727  

Sykehuset i Vestfold HF              13 760               13 757               13 758               13 759  

Sykehuset Innlandet HF              21 167               21 093               21 024               20 963  

Sykehuset Telemark HF                9 969                 9 942                 9 920                 9 900  

Sykehuset Østfold HF              17 641               17 688               17 740               17 790  

Sørlandet sykehus HF              18 851               18 857               18 864               18 874  

Vestre Viken HF              25 110               25 168               25 238               25 308  

Sum Helse Sør-Øst RHF            200 000             200 000             200 000             200 000  
Tabell 1: Fordeling av investeringsmidler til ekstraordinært vedlikehold for planperioden 2023-2026. Tall er oppgitt i 
hele 1000 kroner. 

 
Fordelingen vil årlig justeres noe, som følge av oppdaterte basisrammer. Tildeling og fordeling 
fastsettes endelig i forbindelse med årsbudsjett 2023.   
  
 

3. Gjennomføre prosjektet integrasjon av medisinskteknisk utstyr  
 
Etter behandling i IKT-porteføljestyret 9. juni og anbefaling derfra om gjennomføring, har 
administrerende direktør godkjent å gjennomføre prosjektet integrasjon med medisinteknisk 
utstyr.  
 
Prosjektet er et regionalt prosjekt som rapporterer til IKT-porteføljestyret. Oslo 
universitetssykehus HF har gjennomføringsansvar for prosjektet og leder styringsgruppen. 
Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med regionalt kompetansesenter for medisinteknisk 
utstyr som ligger i Oslo universitetssykehus HF. 
 
Prosjektet skal anskaffe to inngangsporter (gateway) for medisinskteknisk integrasjon (Point of 
Care Gateway, PoCG) til bruk for MTU på sykehus og for digital hjemmeoppfølging (Personal 
Health Gateway, PHG), samt å koordinere med pågående anskaffelse av EEG-utstyr 
(elektroencefalografi). Gateway vil først bli tatt i bruk for integrasjon av MTU for 
byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF, deretter for øvrige 
helseforetak.  
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Det er planlagt å gjennomføre 12 byggprosjekter i Helse Sør-Øst de neste 10 årene, først ut er 
Vestre Viken HF (nytt sykehus i Drammen) og Oslo universitetssykehus HF (nytt Radiumhospital 
og Storbylegevakt). Som del av byggeprosjektene skal det anskaffes MTU for 2 milliarder kroner. 
For hele Helse Sør-Øst skal det i perioden 2024 – 2032 årlig anskaffes MTU i snitt for 1,6 
milliarder kroner. Dette stiller krav til sikre og effektive integrasjonsløsninger fra MTU til 
fagsystem. Dagens anskaffelse og drift av MTU viser at det er vanskelig å utveksle nødvendig 
data på strukturert måte til fagsystemene som klinikere benytter i sine arbeidsprosesser (for 
eksempel til kurve). Det er også vanskelig å gjøre data tilgjengelig til sekundærformål (eks 
kvalitetsarbeid) og forskning.  
 
Det rapporteres fra helseforetakene at nyanskaffet MTU tar for lang tid å få i drift, og at det 
reduserer deres evne til å utføre tilstrekkelig god pasientbehandling. Dette er en sentral 
problemstilling beskrevet i Helsetilsynets risikoanalyse «Hvor har feil og mangler ved bruk av 
IKT-systemer størst konsekvenser for pasientsikkerheten?» fra 2021.1 I tillegg til behovet for å 
integrere MTU på sykehus er det tilsvarende behov for integrasjon fra sensorer når vi i 
fremtiden skal foreta digital hjemmeoppfølging. Her trengs det også gode integrasjonsløsninger 
til våre fagsystemer. Anskaffelse av regionalt EEG-system var planlagt som eget prosjekt, men 
ble i stedet innlemmet i regional standard for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr. Dette har 
bidratt til å identifisere og etablere prosess omkring sentrale prosjektrisikoer. Ved å 
standardisere MTU-integrasjonene gjennom disse gatewayene, vil oppkobling av nytt utstyr 
standardiseres, risiko- og sårbarhetsanalyser effektiviseres slik at utstyret kommer til nytte i 
pasientbehandlingen raskere. 
 
Etter anskaffelsen gjennomføres fase 1 som er etablering av regional løsning og implementering 
av gateway fra MTU til kurve i forbindelse med nytt Radiumhospital (RAD) og Storbylegevakt 
(SBL) ved Oslo universitetssykehus HF og i forbindelse med nytt sykehus Drammen (NSD) 
tilhørende Vestre Viken HF. I tillegg er innføring av regionalt EEG system i Helse Sør-Øst med i 
kostnadsberegningen. 
Kostnader for gjennomføring av prosjektet fordeles mellom regionale kostnader og 
helseforetakene ut fra deres anskaffelse av nytt MTU-utstyr og innføring av digital 
hjemmeoppfølging med høsting av data hjemme. 
 
Grunnkalkylen for prosjektet til og med gjennomføring av fase 1 er 46 millioner kroner for Helse 
Sør-Øst RHF. Tilsvarende kostnader for helseforetakene er på 37 millioner kroner. Samlet 
kostnad for fase 1 er 83 millioner kroner. 
 
 

4. Oppdrag med medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina 
 
De regionale helseforetakene fikk i foretaksmøte 18. mars 2022 i oppdrag å etablere en nasjonal 
og regional koordinering for mottak av pasienter fra Ukraina. Det norske systemet for medisinsk 
evakuering (Medevac) ble etablert i mars 2022, hvor Oslo universitetssykehus HF er gitt i 
oppgave å ivareta rollen som nasjonal koordinator. Det er utviklet prosedyrer på tvers av de 
regionale helseforetakene, og det etablert kontaktpunkter ved helseforetakene i alle regioner. 
Per 14. august 2022 er det gjennom Medevac-ordningen ankommet 73 pasienter, og i tillegg er 
45 pårørende transportert til Norge. Pasientene har alvorlig sykdom som er i behov av 
livreddende behandling. En andel av pasientene har også alvorlige skader og infeksjoner. Så 
langt har sårede soldater utgjort om lag 30 prosent av pasientene. Medevac inngår som et 
element i EUs ordning for sivil beredskap. For å understøtte koordineringen på europeisk nivå  
  

                                                 
1 Hvor har feil og mangler ved bruk av IKT-systemer størst konsekvenser for pasientsikkerheten? | Helsetilsynet 

https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2021/hvor-har-feil-og-mangler-ved-bruk-av-ikt-systemer-storst-konsekvenser-for-pasientsikkerheten/
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har Norge sendt medisinske eksperter til Emergency Response Coordination Centre (ERCC) i EU. 
Helse- og omsorgsdepartementet har formidlet at kostnadene for behandling av medisinsk 
evakuerte pasienter fra Ukraina vil bli dekket. Det er derfor arbeidet med løsninger for å 
registrere kostnader knyttet til Medevac, og det er bedt om en første innrapportering av 
kostnader fra helseforetakene i Helse Sør-Øst i august 2022.   
 
 

5. Status for det nasjonale tarmscreeningsprogrammet 
 
I 2018 ble det etablert et interregional prosjekt med styringsgruppe under ledelse av Helse Sør-
Øst RHF for å planlegge innføringen av et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft. Tilbudet 
skal gis til kvinner og menn året de fyller 55 år. Det er lagt opp til at screeningprogrammet skal 
baseres på undersøkelse av blod i avføringen (iFOBT), med gradvis overgang til 
kikkertundersøkelse av tarmen (koloskopi). For koloskopi gjøres undersøkelsen en gang i livet, 
mens for iFOBT gjøres undersøkelsen hvert annet år i en periode på 10 år. Innsamling av data og 
kvalitetssikring av metodene for screening er en viktig del av programmet. Det er utviklet et 
IKT-program som understøtter utsendelse av invitasjoner og innsamling av data, og det er 
etablert delprosjekter i hver region. Akershus universitetssykehus HF er tildelt oppgave som 
nasjonalt mottak for prøver for blod i avføringen. Fra 1. august 2022 driftes programmet av 
Kreftregisteret. De første invitasjonene til aktuelle deltakere i tarmscreeningprogrammet ble 
sendt ut i mai 2022, og erfaringene så langt er at systemene fungerer. Programmet åpnes 
offisielt i august 2022 og skal være landsdekkende innen 2024.  
 
 

6. Status prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF 
 
Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet er i forprosjektfase. Arbeidet i forprosjektet har som 
formål å utrede konseptet tilstrekkelig for å gi grunnlag for beslutning om gjennomføring av 
investeringsprosjektet (beslutningspunkt B4 iht. Tidligfaseveileder for sykehusbyggprosjekter). I 
sak 027-2022; Justert forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet, ble styret informert om status 
for arbeidet med reguleringsplanforslagene, og godkjente revidert framdriftsplan og 
kostnadsbudsjett for forprosjektfasen.  

 
Prosjektorganisasjonen har gjort en fornyet vurdering av fremdriftsplan og gjennomføringstid 
for Nye Aker og Nye Rikshospitalet i forbindelse med utvikling av forprosjektet. For å sikre 
optimal fremdrift, er det nødvendig at forberedende arbeider i begge prosjektene kan 
gjennomføres i 2023, og at detaljprosjektering starter umiddelbart i forlengelsen av beslutning 
om gjennomføring. 

 
For at byggestart skal kunne være mulig i januar 2024, må det gjennomføres forberedende 
arbeider både på Aker og Rikshospitalet i 2023. En forutsetning for dette er at 
prosjekteringsgruppene starter arbeidet med å planlegge, detaljprosjektere og omsøke disse 
tiltakene høsten 2022. Forberedende arbeider inkluderer blant annet forberedelser og 
samarbeid med Sporveien om etablering av midlertidig trikkeholdeplass ved Rikshospitalet og 
samarbeid med Elvia om anskaffelse og omlegging av høyspentkabel ved Rikshospitalet.  
 
Prosjektstyret har anmodet prosjekteier om tilslutning til visse nødvendige forpliktelser før 
behandling av B4-beslutning, med hensikt å legge til rette for en smidig gjennomføring av 
detaljprosjektering og senere bygging.  
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Administrerende direktør har gitt prosjektet fullmakt til inngåelse av avtale med Elvia om 
høyspent, og Sporveien for tilrettelegging for teknisk infrastruktur, innenfor sin fullmaktgrense. 

 
Administrerende direktør vil redegjøre nærmere for forholdet i en egen sak i styremøtet 22. 
september 2022, og eventuelt be om utvidede fullmakter i forbindelse med behov for utvidet 
omfang av arbeidet med å planlegge og prosjektere forberedende aktiviteter, sammen med 
arbeid med rammesøknad og nødvendig detaljprosjektering, i forkant av den formelle B4-
beslutningen og videreføring av prosjektet til gjennomføringsfasen. 
 
 

7. Utredning av fordeling av opptaksområdet for invasiv kardiologi i Helse Sør-Øst  
 
Styret vedtok i sak 103-2020 at Akershus universitetssykehus HF fra 1. januar 2021 kunne 
overta den invasive kardiologiske virksomheten ved Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 
(LHL) sykehus på Gardermoen. Styret ba administrerende direktør om å komme tilbake med en 
egen sak om fordelingen av opptaksområder for invasiv kardiologi i Helse Sør-Øst. Saken er 
drøftet bl.a. med ledelsen i Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF, 
samt det regionale kardiologiutvalget. Helse Sør-Øst RHF oppnevnte høsten 2021 et 
ekspertutvalg for invasiv kardiologi med representanter fra andre regioner, Sverige og Danmark. 
Utvalget ble bedt om å gi anbefalinger om fag- og funksjonsfordeling for invasiv behandling av 
klaffesykdom, stabil koronarsykdom, akutt koronarsykdom (NSTEMI), akutt koronarsykdom 
(STEMI), kardiogent sjokk og langvarig/recidiverende hjertestans. Ekspertutvalget leverte en 
rapport med anbefalinger juni 2022. Helse Sør-Øst RHF har bedt ledelsen ved Oslo 
universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF om å gi innspill på ekspertutvalgets 
rapport. Administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF vil dernest starte en realitetsbehandling av saken 
og vil fremlegge en sak for styret i Helse Sør-Øst RHF om fordelingen av opptaksområder for 
invasiv kardiologi. 
 
 
8. 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    

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

Styret ber om at man ved 
kommende rapporteringer 
om sikkerhetsklima 
benytter samme 
målemetode som 
Helsedirektoratet.     

Helsedirektoratet 
utvikler en ny indikator 
for bruk i 2023     

OK    

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 

 
Under 
oppfølging    
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Sak og dato    Oppfølging    Tiltak    Status    

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.  

067-2022   
Virksomhetsrapport for 
første tertial 2022   
22. juni 2022   

Styret ber 
administrasjonen komme 
tilbake til styret med en 
bredere redegjørelse om 
oppfølgingen av heltids- og 
deltidsstillinger, samt 
virkning av planlagte nye 
regler for innleie og 
hvordan dette kan påvirke 
vår virksomhet.    
   
Styret ber videre 
administrasjonen komme 
tilbake med en redegjørelse 
av hvilke virkninger årets 
lønns- og prisstigning har 
på driften.    
   
Styret ber også om en 
fremstilling av forholdet 
mellom korridorpasienter 
og overbelegg og hvordan 
dette fordeler seg mellom 
helseforetakene.    

Følges opp gjennom 
månedlig 
virksomhetsrapportering 
til styret  

Under 
oppfølging  

069-2022   
Status for arbeidet med 
informasjonssikkerhet og 
vurdering av trusselbildet   
22. juni 2022   

Styret understreker 
betydningen av felles krav 
til risikoaksept og at det må 
foreligge en tydelig 
rolleforståelse. Styret ber 
administrasjonen vurderer 

     Under 
oppfølging  
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Sak og dato    Oppfølging    Tiltak    Status    

en hensiktsmessig 
oppfølging av dette.    

070-2022    
Regionale byggeprosjekter – 
markedsrisiko og 
risikoreduserende tiltak   
22. juni 2022   

Styret viser til betydningen 
av at det iverksettes 
risikoreduserende tiltak jf. 
redegjørelse i styresakens 
punkt 2.7.   
    
Styret vektlegger at det bør 
legges til grunn en trinnvis 
utbygging der dette er 
mulig. Ved endret skalering 
av byggene må en grundig 
vurdering av nytten ligge til 
grunn. Eventuelle 
vesentlige endringer i 
innhold skal forelegges 
styret i Helse Sør-Øst RHF 
for behandling.    

     Under 
oppfølging  

071-2022   
Tertialrapport 1 2022 for 
regionale byggeprosjekter   
22. juni 2022   

Styret ber om at 
administrasjonen 
inkluderer alternative 
vurderinger av risiko i 
prosjektene i fremtidige 
tertialrapporter.   

 Følges opp i 
tertialrapport for 
regionale 
byggeprosjekter  

Under 
oppfølging.  

076-2022   
Oslo universitetssykehus HF 
– oppstart konseptfase for 
etablering av arealer til 
akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral   
22. juni 2022   

Styret understreker at lokaler 
som skal benyttes til varig 
virksomhet fortrinnsvis skal 
eies heller enn leies og er 
tilfreds med at dette er 
presisert i saken. Videre 
vektlegger styret at behovene 
i et lenger perspektiv må bli 
grundig vurdert.    
    
Det har tidligere vært stor 
oppmerksomhet på 
samlokalisering av 
nødmeldesentraler og styret 
ber om at dette sjekkes ut.    

 Konseptfase pågår ved 
Oslo universitetssykehus 
HF.  

 Under 
oppfølging.  

081-2022   
Driftsorienteringer fra 
administrerende direktør   
22. juni 2022   

Styret diskuterte 
Sykehusinnkjøp HFs 
anskaffelsesstrategi og ber 
om at AD henter inn en 
redegjørelse fra styret i 
Sykehusinnkjøp om 
prioriteringer av de 
samlede kostander i 
anskaffelser med bakgrunn 
i sak omtalt i Dagens 
Medisin.   

 Sak til interregionalt AD-
møte  

 Under 
oppfølging  
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9. 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 Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2530 (2021-2022) 
Innlevert: 30.06.2022 
Sendt: 01.07.2022 
Besvart: 08.07.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Marian Hussein (SV): Helse Sør-Øst har varslet en anbudskonkurranse for den tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). Dagens avtaleportefølje er på ca. 1,2 mrd. kroner, og de eldste avtalene ble inngått i 
2012. 
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kapasiteten ikke svekkes gjennom det varslede anbudet, og hvordan 
vil hun sikre at vi unngår lengre ventetider og får et dårligere tilbud til ruspasienter som har rett til tilbud? 
 
Begrunnelse 
Den sittende regjeringen har gjentatte ganger sagt at de er opptatt av å styrke rusbehandlingen og ivareta 
ideelle tjenestetilbydere. Det er varslet en egen stortingsmelding og en såkalt behandlingsreform i 2023. I 
påvente av en behandlingsreform er det viktig at tilbudet ikke svekkes. 
Det har nylig vært gjennomført offentlige anskaffelser av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 
Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt RHF. 
Det er varslet en anbudskonkurranse i Helse Sør-Øst RHF som har en langt større avtaleportefølje 
innenfor TSB enn de andre RHFene, tilsvarende ca. 1,2 milliarder kroner, der de eldste avtalene ble 
inngått i 2012. 
Avtalene har ikke vært konsumprisindeks-regulert, men regulert med deflator som ikke samsvarer med 
den reelle kostnadsutviklingen i samfunnet. Dette kan ha ført til at tilbudene gradvis og reelt sett har fått 
mindre penger til gjennom sine avtaleforløp. Samtidig er det grunn til å frykte at økte energipriser særlig 
vil ramme tilbydere i sørøst-regionen. 
Rusfeltet er dessuten hele tiden i faglig utvikling, med nye retningslinjer og krav fra pasienter, pårørende, 
og brukerorganisasjoner. 
Et nylig utslag av denne problemstillingen, var da Borgestadklinikken (Blå Kors) som hadde en avtale med 
Helse Sør-Øst RHF, opplevde at de hadde utviklet et etterslep på ca. 70 millioner kroner og sa opp avtalen 
sin i 2016. Dette førte til en begrenset offentlig anskaffelse og tildeling i 2018, der tilbudet ble redusert. 
Loland som hadde vært en del av Borgestadklinikken falt ut av TSB-avtalen med Helse Sør-Øst RHF og 
kom seg inn på Fritt Behandlingsvalg-ordningen som nå regjeringen planlegger å avvikle, som for Helse 
Sør-Øst RHF utgjør over 250 millioner kroner. 
Gitt at avtalene er gamle og ikke fullt ut har tatt høyde for kostnadsutviklingen i samfunnet, samtidig med 
økte kvalitets- og kompetansekrav, er det nærliggende å anta at det totale TSB-tilbudet i Helse Sør-Øst 
RHF vil reduseres kraftig med mindre foretakets økonomiske ramme utvides til dette formålet. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: I helseforetakene i Helse Sør-Øst er det noe over 400 døgnplasser innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). Helse Sør-Øst RHF kjøper i tillegg om lag 700 døgnplasser innen TSB fra 
22 private avtaleparter. Planen for anskaffelser i Helse Sør-Øst tilsier at dagens avtaler innen TSB 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. Helse Sør-Øst RHF har i 2022 igangsatt et arbeid med en ny 
behovsvurdering innen TSB. Behovsvurderingen skal ferdigstilles innen utgangen av 2022. I dette 
arbeidet blir den faglige utviklingen innen feltet lagt til grunn og fremtidige kapasitetsbehov vil bli 
vurdert. Arbeidet vil gjennomføres av en arbeidsgruppe med deltagelse fra blant annet det regionale 
brukerutvalget. Det vil som en del av arbeidet bli avholdt møter hvor avtaleparter og andre potensielle  
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leverandører blir konsultert og kan gi innspill. Helse Sør-Øst RHF vil ved en ny anbudskonkurranse sørge 
for at tilbudet er i tråd med den faglige utviklingen og føringer som er lagt for utviklingen av 
tjenesteområdet TSB. Videre vil Helse Sør-Øst RHF sørge for at kapasiteten innen TSB er i henhold til 
befolkningens behov. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2459 (2021-2022) 
Innlevert: 24.06.2022 
Sendt: 24.06.2022 
Besvart: 01.07.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Marian Hussein (SV): I en situasjon der Helse Sør Øst selv betoner at det er store bekymringer til 
kostnadsnivået på bygging av sykehus, hvilken vurdering og hvilke krav har statsråden satt til at det 
vurderes for å bevare eksisterende, oppgraderte sykehusbygg og tilpasse dem til dagens behov, slik at 
sykehusbyggingen i nye Rikshospitalet ikke går ut over de øvrige helseforetakene i Helse Sør Øst, og 
tilbudet til befolkningen i Groruddalen? 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Det er de regionale helseforetakene, og i dette tilfellet Helse Sør-Øst RHF, som innenfor de 
samlede bevilgningene fra Stortinget har ansvar for å prioritere mellom drift og investeringer. Dette 
innebærer at det også er de regionale helseforetakene som må vurdere om virksomhetens formål kan nås 
gjennom å bevare og oppgradere eksisterende sykehusbygg eller om det er behov for nybygg. 
 
I foretaksmøtet 10. januar 2022 ba jeg de regionale helseforetakene om å sikre at helseforetakene 
utarbeider verdibevarende vedlikeholdsplaner med bakgrunn i 
 
tilstandsregistreringen av bygningsmassen som gjøres hvert fjerde år, slik at fastsatte mål 
 
for tilstandsgrad nås. Helse Sør-Øst erkjenner at vedlikeholdet av sykehusene over tid ikke har vært 
tilstrekkelig, og har vedtatt å øke tildelingen av midler til lokale investeringsformål 
 
med 200 mill. kroner for årene 2023–2026. Midlene skal brukes til økt vedlikehold basert på 
tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner i det enkelte helseforetak. 
 
Helse Sør-Øst har planlagt å bygge mange nye sykehusbygg de neste årene. Fram til 2030 planlegges det 
for investeringer i prioriterte byggeprosjekter på om lag 77 mrd. kroner i regionen. Beslutninger i Helse 
Sør-Øst om bygging av nye sykehusbygg er alltid gjenstand for omfattende vurderinger og analyser, og 
muligheten for utvidelse og videre bruk av eksisterende bygg og utstyr står her sentralt. 
 
Oslo universitetssykehus har dårligst bygningsmasse av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst og har et 
sterkt behov for fornying og nybygg. Samlokalisering av de mest spesialiserte tjenestene i Oslo 
universitetssykehus vil være viktig for framtidig drift i hele Helse Sør-Øst. Nye Oslo universitetssykehus 
inngår i Helse Sør-Øst sine samlede planer for å ivareta tilstrekkelig behandlingskapasitet i regionen. 
Helse Sør-Øst har pågående byggeprosjekter i alle helseforetak unntatt ved Sykehuset i Vestfold, som tok i 
bruk siste trinn i sin utbygging sent i 2021. Det er ikke overkapasitet i regionen, og forsinket utbygging av 
Nye Oslo universitetssykehus vil ha svært uheldige effekter på samlet kapasitet. 
 
Befolkningen i Groruddalen har de siste årene vært godt ivaretatt på et av landets nyeste og beste 
sykehus. Akershus universitetssykehus er landets største akuttsykehus, med et bredt faglig tilbud. 
Befolkningen i Groruddalen vil på sikt få et nytt stort akuttsykehus på Aker som sitt lokale sykehus. 
 
Byggekostnadene har økt mye den siste tiden, blant annet som en følge av korona-pandemien og den 
pågående krigen i Ukraina. Helse Sør-Øst følger utviklingen tett og vurderer fortløpende tiltak for å 
håndtere situasjonen. De har nylig gjennomført en analyse av markedet og tilhørende risiko for 
porteføljen av nye og pågående prosjekter i helse-foretakene. 
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Helse Sør-Øst opplyser at prosjekter som er under gjennomføring skal videreføres. Det samme gjelder 
prosjekter i forprosjektfase med tildelt finansiering fra Stortinget. 
 
Øvrige prioriterte byggeprosjekter er vurdert som nødvendige og skal gjennomføres over tid. Det at 
mange av prosjektene fortsatt er i en tidlig fase, gir Helse Sør-Øst mulighet til å optimalisere 
gjennomføringen og supplere beslutningsunderlaget med oppdatert informasjon om markedsutvikling og 
entreprisestrategi. 
 
Helse Sør-Øst har besluttet at trinnvis utbygging skal utredes for regionalt prioriterte byggeprosjekter. 
Det gjøres også for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, etappe 1, ved Oslo universitetssykehus. 
 
 
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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