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1. Nytt sykehus i Drammen – økonomiske rammer  
 
I styresak 041-2022 Vestre Viken HF – Nytt sykehus i Drammen, kontraktsmessige forhold ble 
styret orientert om usikkerhetsanalyse utført i mars 2022 for Nytt sykehus i Drammen. Denne 
viste en oppdatert prognose for prosjektet som lå over godkjent styringsramme (P50-estimat). 
Økt prognose skyldtes markedsmessige forhold og økte priser som følge av pandemien. Det vises 
også til sak 133-2021 Vestre Viken HF – Nytt sykehus i Drammen, inntruffet risiko (unntatt 
offentlighet).  
 
Ved behandling av sak 041-2022 godkjente styret at administrerende direktør ga prosjektstyret 
for Nytt sykehus i Drammen fullmakt til å inngå kontrakt for bygg for psykisk helsevern og å 
fortsette gjennomføringen av prosjektet i henhold til fremdriftsplan. Nødvendige tiltak for å 
styrke kontrollen med videre kostnadsutvikling i prosjektet skulle iverksettes.  
Det er i etterkant inngått kontrakter for totalentreprise for adkomstbygg, 
helikopterlandingsplass og innvendige arbeider sengebygg. Prosjektet har også hatt behov for 
oppbemanning. Kontraktene som er inngått, bekrefter så langt prognosen fra sak 041-2022. 
Prosjektet har kontinuerlig fokus på kostnadskontroll.  
Prosjektet har gjenstående kontraktsinngåelser for i overkant av 500 millioner kroner. 
Kontrakter på om lag 80 millioner kroner vil komme til behandling i prosjektstyret innen medio 
oktober.  
 
Det pågår oppdatering av usikkerhetsanalysen inn mot halvårlig budsjettrevisjon. Halvårlig 
budsjettrevisjon legges fram for prosjektstyret 23. september 2022. I denne 
usikkerhetsanalysen vil også vurderinger rundt konsekvenser av krigen i Ukraina 
implementeres. Administrerende direktør vil komme med egen sak til styret i oktober, for 
håndtering av fullmakter og økonomi for prosjekter som har prognoser over styringsrammen. 
 
Sak om erverv av tomt fra Eie AS har vært til behandling i Drammen tingrett. Skjønnsavsigelse 
ble gitt i januar 2021. Erstatning for tomten ble av Drammen tingrett satt til 630 millioner 
kroner. Skjønnet ble anket av Eie AS, og saken har våren 2022 vært oppe i Borgarting 
lagmannsrett. Skjønnsavsigelse fra Borgarting lagmannsrett ble avgitt 14. september 2022 med 
et erstatningsbeløp på 450 millioner kroner, tilsvarende forskuddet Helse Sør-Øst RHF allerede 
har utbetalt.   
 
I sak 037-2022 Vestre Viken HF – Avhending av eiendom ved Drammen sykehus ble prosess for 
salg av eiendommen lagt frem for beslutning. Budfrist er oppgitt til 25. oktober. 
 
 
2. Korridorpasienter og overbelegg i Helse Sør-Øst 
 
I sak 067-2022 ba styret om en fremstilling av forholdet mellom korridorpasienter og 
overbelegg og hvordan dette fordeler seg mellom helseforetakene. 
 
Belegg, beleggsprosent og overbelegg 
Det er i sak 079-2019 gjort rede for hvordan beleggsprosent defineres og variasjon i belegget i 
Helse Sør-Øst. Beleggsprosent i sykehus kan beregnes på ulike måter. Den første metoden (som 
benyttes av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)) deler antall 
liggedøgn på antall sengedøgn totalt uten å trekke fra stengte senger. Den andre metoden 
(Statistisk sentralbyrå (SSB) sin egen metode) deler antall liggedøgn på antall tilgjengelige 
sengedøgn. Denne metoden innebærer at stengte senger og sengeposter, noe som er vanlig i 
ferier, ikke teller med i nevneren. Pasienter som ligger på korridor eller er på permisjon, teller 
med i begge metodene.  
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I internasjonale sammenlikninger benyttes OECD-metoden, og fra 2017 har Norge rapportert 
beleggsprosent til OECD med bruk av OECD-metoden. OECD-metoden gir et bilde av belegg i 
relasjon til den samlede totale sengekapasiteten. SSB-metoden gir et bilde av det faktiske 
belegget gitt den sengekapasiteten som er bemannet og tilgjengelig på et gitt tidspunkt.  
 
Helse Sør-Øst RHF planlegger for et gjennomsnittlig belegg på 85 prosent for somatiske senger 
(jf. vedtak i sak 114-2018 Regional utviklingsplan). Begrepet «overbelegg» vil kunne brukes om 
en situasjon hvor belegget er høyere enn ønskelig, dvs. høyere enn 85 prosent. Begrepet kan 
anvendes på enhetsnivå eller på aggregert nivå. Det kan være situasjoner hvor det samlede 
belegget ikke er høyere enn ønskelig, men hvor enkelte enheter har høyere belegg enn ønskelig 
som følge av bemanning, disponering av areal internt i virksomheten eller som følge av 
svingninger i tilstrømningen av pasienter.   
 
SSB sammenstiller statistikk over beleggsprosent i spesialisthelsetjenesten. Det totale belegget i 
Helse Sør-Øst i 2019 var på 86 prosent målt med SSB-metoden og 81 prosent målt med OECD-
metoden. I 2021 var den totale beleggsprosenten i Helse Sør-Øst 82 prosent (SSB-metoden) og 
76 prosent (OECD-metoden). Til sammenlikning var beleggsprosenten i 2021 i Helse Vest 83 
prosent (SSB-metoden) og 75 prosent (OECD-metoden). Tilsvarende var det samlede belegget i 
2021 i Helse Midt-Norge henholdsvis 83 prosent og 75 prosent og i Helse Nord henholdsvis 82 
prosent og 73 prosent.    
 
Det er noe variasjon i prosentvis belegg for ulike virksomhetsområder. I 2021 var 
beleggsprosenten i Helse Sør-Øst innen psykisk helsevern (PHV) 86 prosent (SSB-metoden) og 
83 prosent (OECD-metoden), innen somatikk henholdsvis 81 prosent og 74 prosent, og innen 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) henholdsvis 74 prosent og 7 prosent  
 
Forskjellene mellom prosentandeler angitt med de ulike metodene representerer graden av 
«elastisitet» når det gjelder senger/areal. Hvis det er ingen eller liten forskjell i prosentvis 
belegg målt med ulike metoder, indikerer dette at et helseforetak stort sett benytter samtlige 
senger som er tilgjengelige. En forskjell mellom prosentandeler angitt med ulike metoder 
uttrykker omfanget av senger som i perioder av året ikke er aktive/bemannende som følge av 
ferieavvikling eller annen reduksjon i aktiviteten. Senger som ikke benyttes, representerer en 
kapasitet som kan mobiliseres ved behov, gitt tilstrekkelig bemanning.  
 
Tabellen på neste side angir beleggsprosenter for helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst i 2021. 
Noen helseforetak og sykehus mangler tall for PHV og TSB fordi de ikke har døgnbehandling 
innen disse virksomhetsområdene.   
  



 

 Side 4 av 14 

 

 
Tabellen viser at det eneste helseforetaket i Helse Sør-Øst som har et totalbelegg i 2021 på over 
85 prosent samlet sett, målt med OECD-metoden, er Sykehuset Østfold HF (94 prosent). Målt 
med SSB-metoden har Akershus universitetssykehus HF (88 prosent), Sunnaas sykehus HF (96 
prosent), Sykehuset Telemark HF (86 prosent), Sykehuset i Vestfold HF (91 prosent), Sykehuset 
Østfold HF (98 prosent) alle et gjennomsnittlig belegg over 85 prosent.  
 
Innen somatikk er det kun Sykehuset Østfold HF (med 100 prosent belegg) har et belegg på over 
85 prosent målt med OECD-metoden. Ved bruk av SSB-metoden har Akershus 
universitetssykehus HF (88 prosent), Sunnaas sykehus HF (96 prosent), Sykehuset Telemark HF 
(92 prosent), Sykehuset i Vestfold HF (95 prosent), Sykehuset Østfold HF (104 prosent) et 
belegg på over 85 prosent.  
 
Når det gjelder PHV, har Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset 
Østfold HF og Lovisenberg Diakonale Sykehus et belegg over 85 prosent målt med OECD-
metoden. Målt med SSB-metoden har Akershus universitetssykehus HF, Oslo 
universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF og Lovisenberg 
Diakonale sykehus et belegg over 85 prosent.  
 
Innen TSB har ingen helseforetak et belegg over 85 målt med noen av metodene.  
 
Det er Sykehuset Østfold HF som har høyest belegg av helseforetakene, og som også har minst 
elastisitet med hensyn til mobilisering av senger innen somatikk. I andre helseforetak indikerer 
beleggsprosentene målt med OECD-metoden at det er ledig kapasitet og at man i perioder velger 
ikke å bemanne en andel av sengene. Dette kan bidra til at belegg blir over 85 prosent.  
  

Beleggsprosent for helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst i 2021 angitt med OECD-
metoden/SSB-metoden 
 Totalbelegg Somatikk PHV TSB  

OECD SSB OECD SSB OECD SSB OECD SSB 
Akershus 
universitetssykehus HF 

82 88 80 88 86 90 79 79 

Oslo Universitetssykehus HF 68 75 65 74 83 86 68 68 
Sunnaas sykehus HF 70 96 70 96 . .  . . 
Sykehuset Innlandet HF 73 77 70 74 82 83 81 83 
Sykehuset Telemark HF 72 86 71 92 76 76  67 67 
Sykehuset i Vestfold HF 84 91 85 95 88   89 68 68 
Sykehuset Østfold HF 94 98 100 104 86 92 68 69 
Sørlandet sykehus HF 76 79 73 79 84 84  73 73 
Vestre Viken HF 77 80 76 79 78 82 81 82 
Diakonhjemmet Sykehus AS 78 82 78 83 80 78  . . 
Lovisenberg Diakonale 
Sykehus AS 

78 81 69 74 94 94  . . 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (tabell 11209) 
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Korridorpasienter 
En korridorpasient er definert som «en pasient som ligger i en seng i en av sykehusets 
korridorer, på et bad, et skyllerom, en dagligstue eller lignende». Pasienter regnes også som 
korridorpasienter når de blir lagt på gangen for at personalet skal kunne observere pasienten, 
eller fordi pasienten har behov for kontakt med personalet. Det et mål om at det ikke skal være 
korridorpasienter, et mål som har inngått i oppdragsdokumentet til Helse Sør-Øst RHF hvert år 
siden 2016, og er blitt operasjonalisert som et mål om at andelen pasienter på korridor skal 
være under 1 prosent. Andel pasienter plassert på korridor viser en synkende trend de siste 
årene, noe som fremstilles i figuren fra Helsedirektoratet under.  
  

 
   
Helse Sør-Øst hadde i 2021 en andel korridorpasienter på 0,8 prosent, hvilket var under 
landsgjennomsnittet. Andel pasienter plassert på korridor ble redusert i forbindelse med 
koronapandemien, noe som fremgår av figuren under.   
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I april 2020 var andel pasienter på korridor i Helse Sør-Øst på det laveste med 0,3 prosent. 
Andel korridorpasienter har vist en økende trend fra andre halvdel av 2021 regionalt, men har 
per juli 2022 ikke økt til nivået før pandemien.  
 
Sunnas sykehus HF, Stiftelsen Betanien Hospital Skien, Martina Hansens Hospital og 
Revmatismesykehuset har ikke korridorpasienter. Oslo universitetssykehus HF, Sørlandet 
sykehus HF og Diakonhjemmet Sykehuset har i perioden januar 2019 til og med juli 2022 hatt en 
andel pasienter på korridor på under 1 prosent.    
 
Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset 
Telemark HF, Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF har i perioden januar 2019 til og med juli 
2022 en andel korridorpasienter på over 1 prosent. Det gis i det følgende en fremstilling og 
kommentar til utviklingen i andel pasienter på korridor for disse.  
 
Utviklingen i andel pasienter på korridor for Akershus universitetssykehus vises i figuren under. 
Andel korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus HF har vært opptil 3 prosent og 
utviklingen viser en økende trend. Jf. tabellen over belegg og beleggsprosent har helseforetaket 
et belegg innen somatikk på 88 prosent (målt med SSB-metoden), men har noe ledig kapasitet.  
 

   
 
Utviklingen i andel pasienter på korridor for Sykehuset i Vestfold HF vises i figuren under. 
Helseforetaket har et høyt belegg på 95 prosent innen somatikk i 2021, målt med SSB-metoden, 
men viser en positiv utvikling for andel pasienter på korridor.    
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Utviklingen i andel pasienter på korridor for Sykehuset Innlandet HF vises i figuren under. 
Helseforetaket har samlet sett lavt belegg og ledig kapasitet. Utviklingen viser en positiv trend.  
 

 
 
Utviklingen i andel pasienter på korridor for Sykehuset Telemark HF er vist i figuren under. 
Helseforetaket har et relativt høyt belegg innen somatikk (92 prosent målt med SSB-metoden) 
og viser en negativ utvikling for andel pasienter på korridor. OECD-metoden indikerer at det er 
noe sengekapasitet som ikke benyttes.   
 

 
 
Utviklingen i andel pasienter på korridor for Sykehuset Østfold HF vises i figuren under. 
Helseforetaket har et høyt belegg. Utviklingen i andel pasienter på korridor er likevel positiv. 
Sykehuset Østfold har fått godkjenning til å bruke en del ensengsrom til to pasienter. 
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Utviklingen i andel pasienter på korridor for Vestre Viken HF vises i figuren under. 
 

 
 
Vestre Viken HF har et belegg under 85 prosent og har en positiv utvikling med hensyn til andel 
pasienter på korridor.  
 
Vurderinger 
Gjennomgangen viser at det ikke er en entydig sammenheng mellom belegg og beleggsprosent 
på helseforetaksnivå målt med OECD-metoden og korridorpasienter. Det er eksempler på 
helseforetak som tilsynelatende har kapasitet, men som drifter færre senger og har en relativt 
høy andel korridorpasienter.  
 
Sykehuset Østfold HF har høyest beleggsprosent av alle helseforetak i regionen.  
 
På et overordnet nivå vil det være slik at sannsynligheten for at pasienter må legges på 
korridoren i forbindelse med svingninger i antall innleggelser, øker med økende belegg et 
sykehus eller en avdeling har i utgangspunktet, fordi kapasiteten til å bufre et økt antall 
innleggelser vil være mindre. Intern organisering, arealdisponering og manglende fleksibilitet 
kan bidra til at pasienter må legges på korridor, fordi ledig og ubenyttet kapasitet ikke kan 
benyttes.  
 
Helse Sør-Øst RHF følger andel pasienter på korridor månedlig og indikatoren er tema i 
oppfølgingsmøtene med helseforetakene og sykehusene. Kapasitetsbehovet er en viktig del av 
de prosjektutløsende behov ved planlegging av nye bygg.  
 
Ved høyt belegg i ett eller flere helseforetak vil Helse Sør-Øst RHF kunne ta initiativ til og legge 
til rette for midlertid endring i pasientstrømmene for å utnytte den samlede kapasiteten i 
regionen best mulig og på denne måten unngå overbelegg.  
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3. Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven m.v. implementering av 

Arbeidsvilkårsdirektivet 
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i brev 29.6.2022 oversendt høring vedrørende 
forslag til endringer i de lovbestemmelser som regulerer rammene for ansattes arbeidsvilkår. 
Frist for høringssvar er satt til 20.10.2022. 
 
Forslagene har til formål å styrke arbeidstakernes rettigheter gjennom å fremme mer 
forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, samtidig som man sikrer et tilpasningsdyktig 
arbeidsmarked. Dette gjøres spesielt med tanke på de senere års utvikling av «ikke-standard» 
eller atypiske ansettelsesformer, men forslagene skal likevel dekke alle typer arbeidsforhold. 
Samlet sett skal de sørge for å gjennomføre Direktiv (EU) 2019/1152 i norsk rett.  
 
De foreslåtte endringer berører sentrale arbeidsrettslige reguleringer i alle typer virksomheter. 
Helse Sør-Øst RHF vil utarbeide eget høringssvar innen fristen.  
 
Departementets forslag innebærer bl.a. utvidede krav til den skriftlige arbeidsavtalen, flere regler 
om varighet og bruk av prøvetid, strengere og tydeligere krav til forhåndsvarsling av arbeidstid og 
rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.    
 
Hovedpunkter: 

• Ad arbeidsavtalen: Krav til flere opplysninger enn tidligere, strengere krav til hvor tidlig 
arbeidsavtalen skal foreligge. Fast stilling legges til grunn hvis midlertidighet ikke er 
angitt, arbeidstakers påstand legges til grunn hvis stillingsomfang ikke er angitt  

• Ad prøvetid: Prøvetid skal stå i rimelig forhold til arbeidsforholdets varighet/arbeidets 
art ved midlertidig ansettelse, prøvetid kan ikke benyttes hvis samme/vesentlig likeartet 
stilling  

• Ad forhåndsvarsling av arbeidstid: Arbeidstaker skal som hovedregel varsles senest 2 
uker i forveien og kan avvise arbeid hvis fristen ikke oppfylles 

• Ad forutsigbare og trygge arbeidsvilkår: Deltidsansatte og midlertidig ansatte skal få 
skriftlig og begrunnet svar hvis det bes om endringer i arbeidsvilkår  

 
Vårt høringssvar blir utarbeidet i samarbeid med helseforetakene og avstemt mot Spekter og 
øvrige regioner. 
 
 
4. Høring om innspill til området digital sikkerhet i kommende stortingsmelding om 

helseberedskap 
 
Direktoratet for e-helse har hatt en høring om innspill til området digital sikkerhet i kommende 
stortingsmelding om helseberedskap. Helse Sør-Øst RHF har gitt høringssvar og støtter i all 
hovedsak innspillet som er på høring. Det er gitt noen tilbakemeldinger om mulige 
forbedringspunkter, og en tilbakemelding er fremhevet i høringssvaret. 
 
Det står i høringen at etterlevelse skal følges opp internt i den enkelte virksomhet, og at 
sikkerhetsstyring skal integreres i den ordinære virksomhetsstyringen. Helse Sør-Øst RHF 
støtter tilnærmingen og mener det er helt nødvendig å sikre helhetlig risikostyring der den som 
har ansvaret for pasientoppfølgingen også har ansvaret for å vurdere informasjonssikkerhet og 
personvern opp mot pasientsikkerhet.  
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Det pågår et tiltak knyttet til såkalte felles tillitstjenester. Dette inneholder blant annet 
etablering av minimumskrav til tilgangsstyring og et tillitsanker som en organisatorisk funksjon 
hos Norsk helsenett SF. Avtaler, bruksvilkår og felles ansvarsfordeling ved bruk av data- og 
dokumentdeling skal håndteres av tillitsankeret. Det er uklart hvordan tiltaket om felles 
tillitstjenester passer sammen med innsatsområdet etterlevelse og oppfølging, der etterlevelse 
skal følges opp internt i den enkelte virksomhet og være en del av ordinær virksomhetsstyring.  
 
Helse Sør-Øst RHF støtter ikke kravstillings- og kontrolloppgaver som går utover ordinære 
styringslinjer og etablerte tilsynsorganer. Kravstilling som kommer inn «fra siden» bør unngås. 
Det er allerede etablert en rekke kontrollmekanismer for å sikre etterlevelse av 
informasjonssikkerhet; både i helseforetakene (internrevisjon), regionen (konsernrevisjon), i 
tillegg til departementets og Stortingets oppfølging, herunder Riksrevisjonen.   
 
 

5. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnetts (HDO) KAK-2 prosjekt 
(kommunikasjonsløsning for den akuttmedisinske kjede) 

 
HDO la 15. september ut følgende informasjon på sine nettsider: 
 
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) signerte i desember 2020 en kontrakt med 
Motorola Solutions (Motorola) for leveranse av Kommunikasjonsløsning for den akuttmedisinske 
kjede (KAK-prosjektet), basert på en anskaffelsesprosess. 
 
I en tidlig fase av kontraktsperioden, der løsningen ble spesifisert i detalj og fremdriften planlagt, 
ble det klart at tilleggsutvikling av standardproduktet ikke kunne leveres innenfor den planlagte 
tidsfristen. Partene jobbet sammen for å kartlegge løsninger, men dette førte ikke frem. 14. februar 
opphørte alt arbeid knyttet til kontrakten. Partene har i ettertid vært i dialog om det juridiske 
grunnlaget for at arbeidet ble avsluttet samt det relaterte økonomiske oppgjøret. 
 
Partene har nå blitt enige om et kommersielt forlik hvor mesteparten av HDOs forventede ekstra 
kostnader grunnet avslutning av avtalen og ny anskaffelsesprosess blir dekket. 
 
HDO har parallelt jobbet med planlegging av en ny utlysning for å sikre at de funksjonelle kravene 
til kommunikasjonsløsningen blir oppfylt, samtidig som forsinkelsen for prosjektet blir minimert. 
Utlysningen av en ny konkurranse til potensielle leverandører forventes å bli annonsert i løpet av 
september i år. 
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6. 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    

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    

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 en 
hensiktsmessig 
oppfølging av dette.    

     Under 
oppfølging  
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Sak og dato    Oppfølging    Tiltak    Status    

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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085-2022  
Sykehuset Innlandet HF – 
Orientering om steg 1 av 
konseptfase, og analyse av 
tomtealternativer for 
Videreutvikling av Sykehuset 
Innlandet HF  
25. august 2022  

Styret tok den fremlagte 
rapporten og 
redegjørelsen til 
orientering. Styret ba 
blant annet om at 
følgende forhold belyses 
bedre i utredningen:   
• stordriftsfordeler og 

–ulemper,   
• kostnadseffektiv 

drift,   
• demografi og 

rekruttering,   
• risikoreduserende 

tiltak på 
rekrutteringssiden,   

• trinnvis utbygging,   
• funksjonsfordeling 

mellom sykehus  
• risiko ved å slå 

sammen sykehus  
   
Styret ba om at 
merknadene som 
fremkom i diskusjonen 
belyses i 
beslutningssaken som 
legges frem for styret 22. 
september 2022.  

Følges opp i styresak 
om videreutvikling 
av Sykehuset 
Innlandet HF  

Under 
oppfølging  

086-2022  
Virksomhetsrapport per juni 
og juli 2022  
25. august 2022  

Styret ber 
administrasjonen følge 
opp helseforetakene med 
sikte på å opprettholde så 
høy aktivitet som mulig, 
men også ivareta 
hensynet til avsetninger 
til fremtidige 
investeringer. Styret ber 
samtidig 
administrasjonen etablere 
innsatsteam for å støtte 
helseforetakene i den 
situasjonen de står i. 
Styret ber om at dette 
tydeliggjøres i vedtaket.   
Styret uttrykker også 
bekymring for hvilke 
konsekvenser situasjonen 
vil kunne ha for 
helseforetakenes 
mulighet til å rekruttere 
og beholde ansatte.  

Følges opp i dialog 
med helseforetakene  

Under 
oppfølging  
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089-2022  
Status og rapportering første 
tertial 2022 for programmet 
STIM og Windows 10-
prosjektet, Sykehuspartner 
HF  
25. August 2022  

Styret ber om at 
anbefalingen fra 
følgerevisjonen følges opp 
og at det redegjøres 
særskilt for oppfølgingen 
ved senere 
rapporteringer og ber om 
at dette tydeliggjøres i 
vedtaket.   
   
Styret viste til 
rapporteringen for 
prosjektet mobilitet i 
pasientbehandlingen og 
bemerket at man ved 
måling av gevinster må ta 
utgangspunkt i hvordan 
løsningen tas i bruk i 
pasientbehandlingen.    

 Følges opp gjennom 
tertialrapportering 
til styret 

Under 
oppfølging  

 
 

7. 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 Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2851 (2021-2022) 
Innlevert: 08.09.2022 
Sendt: 09.09.2022 
Til behandling 
 
Spørsmål 
Seher Aydar (R): Fagforeningene på OUS har meldt bekymring etter at nye beregninger viser at nye OUS 
styrer mot et årlig driftsunderskudd på 300 millioner. I tillegg er det en stor økning i byggekostnader som 
vil påvirke kostnadene for byggingen av nye OUS. Til NRK svarer adm. dir. ved OUS Bjørnebeth, at han er 
klar over tallene, men at han tror dette vil løse seg uten at han kan forklare hvordan. 
Mener statsråden at det er akseptabelt at OUS styrer mot et slikt underskudd uten at det finnes noen 
konkret plan for hvordan dette skal tas inn? 
 
Svar 
Svaret er ennå ikke tilgjengelig 
 
 
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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