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1. Status for arbeidet med informasjonssikkerhet og vurdering av trusselbildet 
 
God informasjonssikkerhet er en forutsetning for god pasientbehandling. Styret i Helse Sør-Øst 
RHF har bedt om å bli holdt orientert om arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten 
(styresak 069-2022). 
 
Behandling av pasientjournaler, kvalitetsregistre, forskningsdata og andre opplysninger er en 
vesentlig del av det å yte gode helsetjenester. Informasjonssikkerhet handler om 
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Dette inngår i større eller mindre grad i alle 
ansattes arbeid, og handler om å kunne levere helsetjenester selv om for eksempel flom, brann 
eller angrep påvirker IKT-systemene. I dette inngår blant annet å håndtere digitale angrep, 
bygge en kultur der ansatte behandler opplysninger fortrolig, og at digitale systemer gjengir 
opplysninger uforandret. Ikke minst handler informasjonssikkerhet om at opplysninger om 
pasienter skal være tilgjengelig for helsepersonell når de trenger dem.  
 
Trusselvurdering innen digital sikkerhet for spesialisthelsetjenesten ble behandlet i styresak 
095-2022. Trusselbildet er i konstant endring som følge av trusselaktørenes tilpasningsevne og 
kontinuerlige utvikling av verktøy og metoder. Dette medfører at sikkerhetsmekanismene 
løpende må justeres for å holde risikonivået stabilt. 
 
Helse Sør-Øst har mange applikasjoner og en kompleks infrastruktur som inkluderer utdatert 
maskinvare og gamle domener med ulikt oppsett. Det pågår arbeid med sanering av utdaterte 
applikasjoner og modernisering av infrastrukturen. Infrastrukturen og applikasjoner i Helse Sør-
Øst driftes i hovedsak av Sykehuspartner HF. Tilgang til nødvendig kompetanse og mulighet for 
effektiv og sikker drift er krevende i et marked med rask teknologisk utvikling. Den teknologiske 
utviklingen er slik at mange tjenester, inkludert fagapplikasjoner, i økende grad kun tilbys som 
skytjenester. Ved å bruke store internasjonale leverandører kan Helse Sør-Øst utnytte 
kompetanse og stordriftsfordeler som regionen selv ikke vil kunne oppnå. 
Tjenesteutsetting av flere applikasjoner og deler av infrastrukturen kan gi bedre motstandskraft 
mot ressurssterke trusselaktører. En vesentlig utfordring ved tjenesteutsetting er imidlertid en 
juridisk usikkerhet omkring rettslige forhold, dels knyttet til hvordan regelverket skal forstås1, 
og dels knyttet til vurderingen av om konkrete løsninger tilfredsstiller rettslige krav. Dette 
gjelder både tjenester hvor personopplysninger behandles utenfor EØS-området, og for tjenester 
hvor behandlingen skjer innenfor EU/EØS og hos en europeisk aktør, men hvor 
tjenestetilbyderen er amerikanskeid.  
 
I digitaliseringsrundskrivet fra 2022 gir regjeringen en tydelig føring om at bruk av skytjenester 
skal vurderes. I Helse Sør-Øst vurderes flere konkrete løsninger, blant annet løsning for innsjekk 
og oppgjør på sykehus.  
 
Regional handlingsplan for informasjonssikkerhet ble behandlet i styret 23. september 2021 i 
styresak 104-2021. Regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet har sytten 
tiltak. Ni av tiltakene er gjennomført. Status for øvrige tiltak gjengis nedenfor. To av de øvrige 
tiltakene, merket med stjerne nedenfor, er knyttet til funn i Riksrevisjonens undersøkelse av 
helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer. 
 
Informasjonssikkerhet som del av ordinær virksomhetsstyring: Utarbeidelse av kriterier 
for å akseptere risiko gjenstår. Dette er et krav i overordnet mål og strategi for 

                                                 
1 DFØs veileder om bruk av skytjenester illustrere dette: både ved rettslige argumentasjon som på enkelte 

punkter konkluderer ulikt med Datatilsynets veiledning, og ved at den peker på ulikheter i rettsoppfatning 

mellom det danske og det norske datatilsynet.  
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informasjonssikkerhet. Et forslag til kriterier for å vurdere og akseptere risiko er planlagt 
behandlet av de administrerende direktørene i november. 
 
Forvaltning og oppfølging av leverandører: En interregional forvaltningsmodell for å ivareta 
informasjonssikkerhet i anskaffelser er besluttet. Helseregionenes IKT-direktører skal beslutte 
hvilken region som har et overordnet ansvar for et område med bakgrunn i underlag som vil bli 
utarbeidet av Sykehusinnkjøp HF. 
 
Revisjon av Sykehuspartner HF*: Konsernrevisjonen har fått i oppgave å revidere 
Sykehuspartner HF innen området informasjonssikkerhet. Revisjonen pågår, og er planlagt 
ferdigstilt i desember.  
 
Tekniske sikkerhetstiltak i infrastrukturen*: For Riksrevisjonens undersøkelse av 
helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer er 43 av 47 identifiserte 
tekniske tiltak gjennomført per 30. september 2022. Et av tiltakene vil ferdigstilles i 2023 på 
grunn av forsinket leveranse av nødvendig utstyr. Noen av funnene er av en slik karakter at det 
alltid vil være en problemstilling omkring dem. Tiltakene avsluttes når behovet for 
ekstraordinær oppfølging er borte og videre oppfølging håndteres som en normal linjeaktivitet.  
 
Forbedret tilgangsstyring i journalsystemer: Neste versjon av DIPS (Arena) har forbedret 
tilgangsstyring. Tiltaket følger derfor innføringsplanen for oppgradering til Arena som vil skje i 
perioden 2022-2025. Gjennomføring av prosjektet EPJ-modernisering ble behandlet i styret 10. 
mars 2022 i styresak 035-2022. 
 
Statistisk logganalyse: Prosjektet statistisk logganalyse skal innføre automatisk overvåking av 
oppslag i pasientjournalen med den hensikt å avdekke uvanlige oppslag som deretter vil være 
utgangspunktet for manuell vurdering. Løsningen er ferdig utviklet og systemtestet. Norsk 
Helsenett SF var planlagt som driftsleverandør. Valg av ny driftsleverandør for løsningen 
medfører at ny tidsplan må utarbeides.  
 
Innføre automatisert kvalitetskontroll i offentlig journal: Støtte for å oppdage helse- og 
personopplysninger i journalpostene som skal publiseres i helseforetakenes offentlige 
postjournal er under utvikling. Planlagt innført i løpet av 2022. 
 
Videreutvikling av ledelsessystemet for informasjonssikkerhet: Den styrkede 
videreutviklingen av ledelsessystemet som ble iverksatt i 2020, er forventet å kunne avsluttes 
innen utgangen av 2022. Når endringene i mål og strategi for informasjonssikkerhet i Helse Sør-
Øst er reflektert i underliggende dokumenter, kan den kontinuerlige videreutvikling av 
ledelsessystemet fortsette som normalt. 
 

2. Oppfølging av evalueringen av Nye Metoder 

Formålet med systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten (sak 071-2021) 
er å: 
 

 Styrke pasientsikkerheten ved innføring av nye metoder gjennom metodevurdering  

 Sørge for at pasienter så raskt som mulig får likeverdig tilgang til nye metoder som er 

dokumentert virkningsfulle, oppfyller krav til sikkerhet og er kostnadseffektive  

 Bidra til at nye metoder som er ineffektive og/eller skadelige for pasientene ikke skal tas 

i bruk, samt bidra til utfasing av gamle metoder  

 Fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for gode prioriteringer i spesialisthelsetjenesten 

basert på metodevurdering 

 Bidra til rasjonell bruk av spesialisthelsetjenestens og samfunnets ressurser  
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 Innføre forutsigbar og systematisk introduksjon av nye metoder basert på enhetlige 

prosesser for metodevurdering og beslutning. 

Det er gjennomført en evaluering av Nye metoder på oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Evalueringsrapporten fant at det er bred støtte for de grunnleggende 
hovedtrekkene i systemet, men at det ble pekt på forbedringsområder.  
 

1. Utvikle rammer for sterkere referansegruppe 

2. Utarbeide en prosessveileder for arbeidet i systemet 

3. Utarbeide et strategisk dokument for videreutviklingen av systemet 

4. Raskere saksbehandling (legemidler) 

5. Økt involvering av medisinske fageksperter/fageksperter 

6. Kriterier for hvilke metoder, andre enn legemidler, som skal prioriteres for vurdering i 

Nye metoder på nasjonalt og lokalt nivå 

7. Økt brukerinvolvering 

8. Tiltak som gjelder oppdatering av nasjonale faglige retningslinjer og veileder 

De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å følge opp evalueringsrapporten og arbeider 
med i alt åtte forbedringsområder. Det er Helse Vest RHF som har fått i oppdrag å samordne 
dette arbeidet. Det ble utarbeidet en løypemelding for arbeidet i mai 2022, og det er 1. oktober 
2022 sendt en status for arbeidet til Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet med 
oppfølgingen av evalueringsrapporten, som skjer i samarbeid med Statens legemiddelverk, 
Folkehelseinstituttet, Sykehusinnkjøp HF og Helsedirektoratet, er beskrevet på en egen nettside 
for Nye metoder: https://nyemetoder.no/nyheter/videreutvikling-av-nye-metoder-dette-er-
arbeidsomradene  
 
Rapporten peker på en rekke tiltaksområder, hvor noen er ferdigstilt og noen i prosess. Det er 
bl.a. utarbeidet en ramme for nye referansegrupper for systemet – en for legemidler og en for 
ikke-legemidler. Det er utarbeidet en plan for raskere saksbehandling og en intensjonsavtale 
mellom de regionale helseforetakene og Legeforeningen om rekruttering og involvering av 
medisinske fageksperter fra fagmedisinske foreninger i prosesser i Nye metoder. Det er videre 
utviklet kriterier for hvilke metoder, andre enn legemidler, som skal prioriteres for vurdering i 
Nye metoder på nasjonalt og lokalt nivå. Arbeidet med forbedring og videreutvikling av systemet 
for nye metoder vil fortsette. 
 

3. Orientering om åpenhetsloven og oppfølging i Helse Sør-Øst RHF 

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Loven gjelder for større 
virksomheter, herunder Helse Sør-Øst RHF. 
 
Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger 
omfattede virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre 
aktsomhetsvurderinger som skal gjøres tilgjengelig i en offentlig rapport.  
 
Informasjonsplikten gjelder fra 1. juli 2022 og innebærer at alle kan kreve å få informasjon fra 
virksomhetene som omfattes av loven, om hvordan de håndterer negative konsekvenser på 
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  
 
Formålet med aktsomhetsvurderingene er å få oversikt og vurdere risiko for at det skjer brudd 
på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt i virksomheten og hos 
leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene skal 
senest offentliggjøres 30. juni 2023. 

https://nyemetoder.no/nyheter/videreutvikling-av-nye-metoder-dette-er-arbeidsomradene
https://nyemetoder.no/nyheter/videreutvikling-av-nye-metoder-dette-er-arbeidsomradene
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Aktsomhetsvurderinger er også omtalt i protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 10. 
januar 2022 under krav knyttet til klima og miljø:  
 
«Statens eierutøvelse skal bidra til å nå statens mål på en bærekraftig og ansvarlig måte. Staten 
forventer at selskapene er ledende i arbeidet for å være ansvarlige virksomheter og at de skal 
gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente metoder for å identifisere og håndtere 
risiko som virksomheten påfører samfunn, mennesker, miljø og klima.»  
 
Styringsbudskapet er videreført til helseforetakene i oppdrag og bestillingsdokumentet for 
2022.  
 
Helse Sør-Øst RHF har iverksatt en prosess for å følge opp kravene i Åpenhetsloven. Det vil bli 
gjennomført aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, og etablert en prosedyre 
for oppfølging av samfunnsansvar i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å forankre ansvaret som følger av loven og 
for å gjøre styret kjent med hvordan administrerende direktør vil følge opp loven. 
Administrerende direktør vil komme tilbake til styret med en sak om etterlevelse av 
Åpenhetsloven.  
 

4. Behandlingstilbud innen spiseforstyrrelser 

Spiseforstyrrelser er en betegnelse på flere typer psykiske lidelser med alvorlige forstyrrelser 
relatert til mat, kropp og vekt. Den primære behandlingen i spesialisthelsetjenesten er 
organisert rundt poliklinikk, mens noen pasienter har behov for døgnbehandling.  
 
Behandling og oppfølgning i spesialisthelsetjenesten er i hovedsak organisert gjennom de 
offentlige helseforetakene og sykehusene med opptaksområder. Oslo universitetssykehus HF 
har et regionalt tilbud til både barn, unge og voksne med spiseforstyrrelser (RASP). Helse Sør-
Øst RHF har i tillegg anskaffet kapasitet for behandling av barn, unge og voksne hos to private 
tilbydere.  
 
Antall individer med behandling for spiseforstyrrelser har økt de siste årene, med en markant 
vekst under og etter koronapandemien. Veksten er spesielt stor for barn og unge. Figuren under 
viser antall pasienter i behandling i Helse Sør-Øst i perioden fra 2018 til august 2022 fordelt på 
alder. Figuren viser at hovedtyngden i behandling er av pasienter i alderen 14-25 år.  
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I tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2022 fikk alle helseforetak og sykehus med eget 
opptaksområde i oppdrag å prioritere tilbudet til mennesker med spiseforstyrrelser. Det er 
gjennomført oppfølgingsmøter med alle helseforetakene i regionen i uke 39. Helseforetakene 
har rapportert at det over tid er arbeidet med å styrke tilbudene lokalt, både poliklinisk, med 
dagbehandling og ambulant hjemmebehandling. Eksempler på tiltak for å styrke 
behandlingstilbudene er egne dagtilbud, familiebasert behandling, styrket samarbeid mellom 
poliklinikk og døgnenhet, og behandlingsforløp der også somatikken blir inkludert. Ved 
Sykehuset i Vestfold HF er det også etablert læringsnettverk med ansatte i skole- og 
primærhelsetjeneste. 
 
Det samlede tilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser i aldersgruppen 12-25 år er ulikt i de 
ulike opptaksområdene. Tabellen under viser behandlingstilbudet for pasientene i de ulike 
opptaksområdene i 2021. Eksempelvis er en høyest andel av befolkningen mellom 12-25 år i 
behandling i spesialisthelsetjenesten i opptaksområde til Sykehuset i Vestfold, med en lav andel 
innlagte og en stor poliklinisk aktivitet med 39,4 timer per pasient. Tabell 1 Antall pasienter i 
aldersgruppen 12-25 år i behandling med spiseforstyrrelse i Helse Sør-Øst 2021 
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Behandlingstilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser er organisert på ulike måter i regionen, 
men det er gjennomgående at tilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser er spesialisert, enten i 
form av definerte team, pasientforløp eller med særlig kompetanse i enheter.  
 
Per i dag har tre av helseforetakene organisert døgnbehandlingstilbudet for voksne med 
spiseforstyrrelser i egne enheter (Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF og 
Sykehuset Østfold HF), to av helseforetakene har egen døgnenhet for behandling av 
spiseforstyrrelser for barn og unge (Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF). Regional 
seksjon for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus HF har i dag seks døgnplasser for 
barn og unge og ti plasser for voksne.  

Spesielt om endringer i tjenestetilbudet i Sørlandet sykehus  

Sørlandet sykehus HF har midlertidig lagt om driften ved enhet C fordi helseforetaket mangler 
kvalifisert personell til å bemanne enheten. Sørlandet sykehus har i 2022 i gjennomsnitt hatt 93 
inneliggende pasienter i psykisk helsevern for voksne på sykehusnivå. Belegget ved enhet C har 
vært 3,8 pasienter i gjennomsnitt i 2022, noe som utgjør 4 prosent av alle voksne innlagte i 
psykisk helsevern i helseforetaket. Sørlandet sykehus HF vil med endringene, som er gjort 
midlertidig, ha fire færre sengeplasser i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Klinikken har 
tidligere i 2022 styrket kapasiteten med tre nye sengeplasser for ungdom. Dette innebærer i 
praksis en netto omstilling på én seng, og en styrking av behandlingskapasiteten for unge. 
 
Sørlandet sykehus HF opplyser at voksne pasientene som er i behov av døgninnleggelse ut over 
det tilbudet som videreføres i midlertidig omlagt drift av enhet C, inntil videre vil få dette dekket 
ved annen enhet i klinikken med veiledning fra personell med aktuell kompetanse der det er 
behov for dette. Dette omfatter også frivillige innleggelser. Pasienter med tilsvarende 
sykdomstilstand og alvorlighetsgrad får allerede et døgntilbud ved andre enheter i klinikken enn 
Enhet C.  
 
5. Endringer i det gastrokirurgiske tilbudet ved Flekkefjord sykehus 
 
Sørlandet sykehus Flekkefjord er et akuttsykehus med traumemottak og øyeblikkelig hjelp 
funksjon innen indremedisin, gynekologi, ortopedi og generell kirurgi. Sykehuset tilbyr ikke 
gastrokirurgi på grenspesialitetsnivå. Øyeblikkelig hjelp tilbudet innen kirurgi og traumemottak 
er ivaretatt av leger med generell kirurgisk kompetanse.  

 

Opptaksområde

Antall i 

behandling

Antall i 

behandling 

per 100 000

Andel i døgn-

behandling

Liggetid per 

individ

Antall timer 

i dag/pol. 

per individ

Akershus universitetssykehus 358 364               16 % 62,8              25,5              

Diakonhjemmet Sykehus 118 518               16 % 105,6            26,6              

Lovisenberg Diakonale Sykehus 123 494               16 % 42,1              20,0              

Oslo universitetssykehus 187 403               16 % 121,9            30,1              

Sykehuset i Vestfold 268 662               12 % 79,8              39,4              

Sykehuset Innlandet 211 379               19 % 63,8              23,5              

Sykehuset Telemark 113 395               26 % 80,2              24,4              

Sykehuset Østfold 209 398               27 % 85,1              19,8              

Sørlandet Sykehus 185 330               16 % 89,4              16,1              

Vestre Viken 393 486               17 % 77,8              23,2              

Helse Sør-Øst 2110 416               18 % 79,9              26,0              
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Våren 2022 endret personellsituasjonen innen generell kirurgi ved Sørlandet sykehus 
Flekkefjord seg. Antall faste kirurger med generell kompetanse i operativ virksomhet ble 
redusert. Det ble samtidig vanskelig å få dekket tilstedeværelse ved bruk av vikarer med korrekt 
kompetanse. Sykehuset har per september 2022 ansatt kun en fast generell kirurg i klinisk 
arbeid, og det er tre vakante stillinger. Dette er en bemanning som ikke er forenlig med en 
forsvarlig døgnkontinuerlig drift innen kirurgi. Når det gjelder gastrokirurgi og generell kirurgi, 
har Sørlandet sykehus HF arbeidet med rekruttering av nye medarbeidere med slik 
spesialistgodkjenning over lengre tid uten å lykkes. Også ved andre lokalisasjoner erfarer 
helseforetaket rekrutteringsutfordringer innen gastrokirurgi og generell kirurgi.  
 
I Sørlandet sykehus Flekkefjord har akuttkirurgiske funksjoner siden 2017 blitt ivaretatt av to 
fast ansatte generelle kirurger, supplert med vikarer, på tross av at det er gjennomført 
omfattende rekrutteringsarbeid for å få fast ansatte medarbeidere. Det har vært og det 
planlegges videre et samarbeid om rekruttering med vertskommunen og andre aktører i 
regionen, det er benyttet eksterne bidrag til rekrutteringsfilm, og det er annonsert i inn- og 
utland. Nå pågår et arbeid for å rekruttere kirurger til Flekkefjord, både via vikarbyrå og 
gjennom en kartlegging av om andre foretak kan være interessert i å delta i en utvidet 
nettverksmodell.  
 
Sørlandet sykehus HF har opplyst om at det arbeides videre med rekruttering og planlegging 
med mål om å gjenoppta funksjonen etter sommeren 2023. Inntil da vil akuttkirurgi og 
traumepasienter tas imot ved Sørlandet Sykehus Kristiansand. Prehospitale tjenester samt 
samarbeidende avdelinger i Flekkefjord og Kristiansand bidrar i planleggingen for at dette skal 
gjennomføres på en forsvarlig måte. Denne midlertidige ordningen gir ledelsen i Flekkefjord 
rom til å planlegge for den langsiktige modellen for generell kirurgi. Akuttfunksjoner innen 
ortopedi, fødetilbud og indremedisin opprettholdes i Flekkefjord.  
 

6. Status for onkologi-anskaffelse 

Anskaffelsen 2207 Onkologi ble publisert våren 2022. Målt i økonomisk verdi er denne 
anskaffelsen den største legemiddelanskaffelsen Sykehusinnkjøp HF gjennomfører. I forkant av 
publisering hadde det forekommet tre hendelser relatert til enhetspriser på legemidler omfattet 
av anskaffelsen. To av hendelsene fant sted hos eksterne parter, mens det tredje skyldtes forhold 
på Sykehusinnkjøp HF sin side. I forbindelsen med alle tre hendelsene ble det umiddelbart 
iverksatt skadebegrensende tiltak.  
 
I etterkant av publisering av konkurransen, men før tilbudsfristen, mottok Sykehusinnkjøp HF 
tre klager fra tilbydere. To av klagene omhandlet hendelsene relatert til enhetspriser.  
 
KOFA (Klageorganet for offentlige anskaffelser) kom i begge de to klagene frem til at 
anskaffelsen må avlyses for de delområder som KOFA-klagene gjelder som følge av hendelsene 
relatert til enhetspriser. Begge avgjørelsene fra KOFA er kun av rådgivende art.  
 
I etterkant av en grundig vurderingsprosess, som både omfattet interne og eksterne vurderinger 
(herunder ekstern juridiske råd), besluttet de regionale helseforetakene den 11. oktober 2022 å 
tildele anskaffelsen 2207 Onkologi til tross for KOFA sine råd. I det følgende skal det kort 
oppsummeres de sentrale vurderingselementene som er bakgrunnen for at KOFA sin rådgivende 
uttalelse ikke ble fulgt.  
 
Vurderingselementer 
Det er Sykehusinnkjøp HF sin vurdering at hendelsene relatert til enhetspriser ikke er å anse 
som en anskaffelsesrettslig feil som kan rettes gjennom håndheving av anskaffelsesregelverket. 
Konsekvensene av KOFA sine rådgivende uttalelser er at en hel bransje settes i karantene, noe 
som ikke samsvarer med de grunnleggende prinsippene i Anskaffelsesloven om konkurranse og 
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likebehandling. Sykehusinnkjøp HF har gjennomført de tiltak som praktisk sett er mulig å 
gjennomføre, og konsekvensen av KOFA sin vurdering er avlysning fremstår som mer en straff 
enn et avbøtende tiltak.  
 
Etter Sykehusinnkjøp HFs syn hadde ikke KOFA et komplett informasjonsgrunnlag og riktige 
forutsetninger for å ta en korrekt vurdering av saksforholdene. Etter vårt syn er det klare 
utgangspunktet for ved vurderinger av avlysningsplikt hvorvidt det er mulig å påvise en 
sammenheng mellom hendelsene relatert til prisinformasjon på den ene siden og utfallet av 
konkurransen på den andre. Gjennomgangen av de konkrete 
delområdene/sammenligningsgruppene i anskaffelsen viser at hendelsene ikke har hatt 
betydning for rangeringen.  
 
I valget mellom om man skal følge avgjørelser fra KOFA man mener er feil, eller tildele med 
risiko for at anskaffelsen blir tatt inn for domstolen, legges det vekt på at gjennomføring av 
konkurransen og tildeling er spesialistgruppens anbefaling. Spesialistgruppen uttalte allerede i 
februar 2022 at manglende gjennomføring av anbud medfører en risiko for å ikke dekke 
spesialisthelsetjenestens behov for rask tilgang til nye og effektive behandlingsalternativ for 
kreftpasienter innenfor de aktuelle kreftindikasjonene. Det var derfor ønskelig å gjennomføre 
anskaffelsen, og gjennomføringen viser at hendelsene ikke har hatt betydning. Tildeling er 
nødvendig for å gi pasientene et så bredt utvalg av ulike behandlingsalternativ som mulig. For 
eksempel foreligger det nå godkjenning for to nye legemidler i Beslutningsforum, men som ikke 
kan benyttes før nye avtaler på onkologi trer i kraft, samt flere nye legemidler/indikasjoner til 
blant annet lungekreft og blodkreft. 
 
Videre prosess 
Karensperioden for anskaffelsen 2207 Onkologi utløper 24. oktober kl. 23.59. I denne perioden 
har tilbyderne anledning til å klage på tildelingen, herunder begjære midlertidig forføyning for 
domstolene for å stanse kontraktsignering. Sykehusinnkjøp HF ble 12. oktober 2022 varslet om 
at en av tilbyderne ville begjære slik forføyning, noe som også fremkom av nyhetssak i Dagens 
Medisin den 13. oktober. Sykehusinnkjøp HF vil imidlertid gjennom karensperioden håndtere 
klager og rettslige begjæringer på normal måte, i tillegg til å gjennomføre felles dialogmøte med 
alle tilbyderne. Endelig har de to leverandørene som klaget anskaffelsen inn til KOFA under 
tilbudsperioden fått tilbud en til en møter.  
 

 

7. Status for 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 (sak 099-2022).  

Oppdraget krever betydelig koordineringsarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Utlendingsdirektoratet (UDI) og 

Skatteetaten. Medevac inngår som et element i EUs ordning for sivil beredskap. For å 

understøtte koordineringen på europeisk nivå har Norge sendt medisinske eksperter til 

Emergency Response Coordination Centre (ERCC) i EU.  

Helse- og omsorgsdepartementet har formidlet at kostnader for behandling av medisinsk 

evakuerte pasienter fra Ukraina vil bli dekket. Det er derfor arbeidet med løsninger for å 

registrere kostnader knyttet til pasienter som er transporter og behandlet innen rammen av 
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Medevac-ordningen. En første rapportering av kostnader fra helseforetakene i Helse Sør-Øst 

2022 er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 10. oktober 2022.  

Per 1. oktober 2022 er det gjennom Medevac-ordningen ankommet 98 pasienter til Norge, 

hvorav 42 pasienter til Helse Sør-Øst. Pasientene har alvorlig sykdom som er i behov av 

livreddende behandling. En andel av pasientene har også alvorlige skader og infeksjoner.  

Det ble lagt til grunn at man skulle oppsummere erfaringer etter de første 100 pasientene. Dette 

er blitt gjort, og det er pekt på forbedringspunkter knyttet til bl.a. informasjonsutveksling og 

ansvarsforhold. De regionale helseforetakene har konkludert med å videreføre ordningen, men 

at mottak av pasienter må avstemmes med kapasitet og fordeles noe jevnere på tvers av 

regionene.  

8. Forslag til statsbudsjett 2023 

Den 6. oktober 2022 la regjeringen fram forslag til statsbudsjett 2023. Regjeringen har følgende 
sentrale mål i 2023: 
 

 God helse og mestring i befolkningen, uavhengig av sosial bakgrunn  
 Gode pasientforløp og rask tilgang til tjenester i hele landet  
 Helse- og omsorgstjenesten er et attraktivt arbeidssted i et livslangt karriereløp  
 Bærekraftig og rettferdig ressursbruk  
 Helse- og omsorgssektoren er forberedt i møte med kriser og katastrofer 

 
Regjeringen varsler at krav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte for 2023 vil samles i 
følgende hovedområder: 
 

 Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
 Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet  
 Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 
 Teknologi og digitalisering  
 Organisasjon og økonomi 

 
Budsjettet skal legge til rette for en generell vekst i pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten 
på om lag 1,5 prosent, og til dette er det bevilget 702,5 millioner kroner i økt basisramme til 
Helse Sør-Øst RHF. Den demografiske veksten er anslått til 1,3 prosent. I tråd med etablert 
praksis er det forutsatt at økt aktivitet kan realiseres til 80 prosent av gjennomsnittlig 
behandlingskostnad.  
 
Regjeringen foreslår å øke grunnfinansieringen. For Helse Sør-Øst RHF innebærer det en økt 
tildeling på 281,7 millioner kroner som skal gi rom for vedlikehold, investeringer, 
beredskapsarbeid og satsing på intensivkapasitet. Videre er det bevilget 76,8 millioner kroner til 
døgnbehandling i psykisk helsevern for barn, unge og voksne.  
 
Regjeringen har avviklet avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, men innfører et 
generelt effektiviseringskrav på alle budsjettposter. For Helse Sør-Øst RHF er det anslått et 
effektiviseringskrav på om lag 140 millioner kroner i 2023.  Realveksten i budsjettet 
sammenlignet med anslag på regnskap 2022 (med regnskap menes saldert budsjett (inkl. RNB) 
korrigert for anslag på bevilgningsendringer gjennom året) er 1,4 prosent. Den økte prisveksten 
i 2022 kompenseres ikke i 2023. 
 
Andelen innsatsstyrt finansiering innenfor somatikken foreslås redusert fra 50 prosent til 40 
prosent fra 2023. Forslaget innebærer at det flyttes midler fra ISF-ordningen til basisramme, 
hvorav 4 611,3 mill. kroner til basisbevilgning for Helse Sør-Øst RHF. 
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Forslaget om å redusere ISF-andelen påvirker samlet inntektsfordeling mellom de regionale 
helseforetakene. Samlet får Helse Sør-Øst RHF en positiv effekt på 350,6 millioner kroner av 
ordinær oppdatering av inntektsmodell og effekter av endret ISF-andel. Den positive effekten av 
endret ISF-andel må sees i sammenheng med at Helse Sør-Øst RHF får en større reduksjon i 
aktivitetsbaserte inntekter enn andel tilbakeført basisramme. Helse Sør-Øst RHF har en høyere 
aktivitetsandel enn fordelingsnøkkelen i nasjonal inntektsmodell som er beregnet til 54,2 
prosent i 2023.  
 
Samlet foreslås det utbetalt om lag 4 861 millioner kroner i lån og 148 millioner i tilskudd til 
Helse Sør-Øst RHF i 2023.  

Administrerende direktør vil fremme en egen sak i styremøtet i november med en helthetlig 

framstilling av forslag til budsjett for 2023. 

 

9. 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    
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Sak og dato    Oppfølging    Tiltak    Status    

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  

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.    
 

Følges opp i 
tertialrapport for 
regionale 
byggeprosjekter 

 

 
Følges opp i 
styringen av 
prosjektene 

 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 

 Sak til 
interregionalt AD-
møte  

 Under 
oppfølging  
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Sak og dato    Oppfølging    Tiltak    Status    

Sykehusinnkjøp om 
prioriteringer av de 
samlede kostander i 
anskaffelser med bakgrunn 
i sak omtalt i Dagens 
Medisin.   

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  

103-2022 
Virksomhetsrapport per 
august 2022 
22. september 2022 

Styret er bekymret for 
utviklingen i ventetider og 
kvalitetsmål, og for den 
økonomiske situasjonen. 
Styret presiserer at 
sykehusene må prioritere 
psykisk helse for barn og 
unge, og psykiatri. Videre 
må det tas skritt for å 
håndtere de økonomiske 
utfordringene på kort og 
mellomlang sikt.  
 
Styret viser til at en enhet 
for spiseforstyrrelser ved 
Kristiansand sykehus i 
Sørlandet sykehus HF er 
lagt ned på kort varsel, 
hovedsakelig som følge av 
manglende rekruttering av 
psykologer og psykiatere. 
Styret ber administrasjonen 
komme tilbake med en 
oppdatering av saken ved 
neste styremøte, inkludert 
en redegjørelse av 
rekrutterings-situasjonen. 
Styret ber om at dette tas 
inn i vedtak. 
Styret peker på viktigheten 
av forebyggende tiltak for 
spiseforstyrrelser, samt at 
det gjøres tiltak for 

Følges opp i 
oppfølgingsmøter, 
og gjennom 
etablerte 
innsatsteam  
  
  
  
  
  
  
  
  
Oppdatering gis i 
orienteringssak til 
styret i oktober 

 

Under 
oppfølging 
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Sak og dato    Oppfølging    Tiltak    Status    

rekruttere og beholde 
psykologer. 

105-2022 
Innspill til statsbudsjett for 
2024 
22. september 2022 

Styret gir tilslutning til det 
videre arbeid og ber om at 
følgende innspill vurderes:  
 Anslag for behovsvekst 

psykisk helsevern 
eldre.  

 Økt antall utdannings-
plasser utløser et 
finansieringsbehov i 
spesialisthelsetjenesten 
som følge av behov for 
flere praksisplasser. 
Det kan overfor 
Kunnskaps- og 
utdannings-
departementet foreslås 
at kategori for 
helsefagene justerer 
opp fra kategori E slik 
at det reelle 
kostnadsbehovet 
knyttet til 
praksisplasser 
reflekteres.   

 Betydningen av 
helsekriser som treffer 
bredere enn beredskap.  

 Det er viktig at 
budsjettinnspillet 
utformes slik at det kan 
settes inn i en 
sammenheng med den 
samlede økonomien.  

 
Styreleder ber om å få bistå 
administrerende direktør i 
den videre utformingen og 
sluttføringen av 
budsjettinnspillet.   

Ny sak til styret i 
november  

Under 
oppfølging 

108-2022 
Oslo universitetssykehus HF 
– Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet, status 
forprosjekt og fullmakt til 
forberedende arbeider 
22. september 2022 

Videre prosess om 
beslutninger vedrørende 
helikopterlandingsplass må 
tydeliggjøres.  
Styret kommenterte 
medvirkningsprosessen i 
prosjektet. For øvrig tar 
styret saken til orientering.  

Følges opp i egen 
orienteringssak til 
styret  

Under 
oppfølging 

 

 

10. Skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller 

underliggende helseforetak besvart av helse- og omsorgsministeren 
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Følgende skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller underliggende 
helseforetak er besvart av Helseministeren: 
 

 
Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2942 (2021-2022) 
Innlevert: 19.09.2022 
Sendt: 20.09.2022 
Besvart: 29.09.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Gisle Meininger Saudland (FrP): Hvordan vil statsråden løse bemanningssituasjonen på Sørlandet 
sykehus, og hva vil statsråden konkret gjøre for å opprettholde traume- og akuttkirurgi i Flekkefjord både 
på kort og lang sikt? 
 
Begrunnelse 
Flekkefjord sykehus er et godt lokalsykehus plassert midt mellom Kristiansand og Stavanger. I en årrekke 
har funksjonene på sykehuset vært under press men et unisont lokalmiljø har slått ring om sykehuset, og i 
2017 bestemte daværende regjering å opprettholde bl.a akuttkirurgi for å skape stabilitet og 
forutsigbarhet. Til tross for dette har sykehusledelsen ved Sørlandet sykehus nylig valgt å ikke tilby 
traume- og akuttkirurgi i Flekkefjord helt fram til sommeren 2023. Det er uholdbart at det ikke vil være et 
slikt tilbud mellom Kristiansand og Stavanger. Sykehusledelsen sier imidlertid at mangel på personell gjør 
at disse funksjonene ikke kan tilbys, men vi må forvente at verdens rikeste land klarer å rekruttere kritisk 
personell til landets sykehus. 
Undertegnede har flere ganger tatt til orde for å styrke tilbudet på Sørlandet sykehus inkludert 
funksjonene i Flekkefjord. Det er viktig for innbyggerne i regionen samt besøkende at det opprettholdes et 
fullverdig og godt sykehus i Flekkefjord og regner med statsråden deler den oppfatningen ettersom det i 
Hurdalsplattformen står at regjeringen vil «Utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, 
flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen.» Dette 
står imidlertid i sterk kontrast til vedtaket fra Sørlandet sykehus om å ikke tilby traume- og akuttkirurgi. 
Selv om sykehusene er organisert som foretak så kan åpenbart statsråden som er øverste leder for 
sykehusene gripe inn i situasjonen for å sikre et godt tilbud i Flekkefjord. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Sørlandet sykehus HF har ansvar for å sikre forsvarlige tjenestetilbud. Helseforetaket 
opplever, som mange andre av landets sykehus, utfordringer med tilgang på spesialisert kompetanse. 
Spørsmålet som representanten stiller, gjelder faglige og organisatoriske vurderinger som er gjort av 
Sørlandet sykehus. I anledning spørsmålet fra representanten Meininger Saudland er det derfor innhentet 
en kommentar fra Helse Sør-Øst RHF, som har bedt Sørlandet sykehus om å opplyse om status og 
vurderinger som er gjort vedrørende deres traume- og akuttkirurgitilbud. 
 
Helseforetaket har siden 2017 arbeidet systematisk for å opprettholde tjenestetilbud innen akuttkirurgi 
og traumefunksjon ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Innenfor ortopediområdet har helseforetaket 
lyktes med å etablere ordninger med rotasjon av ortopeder fra Kristiansand til Flekkefjord. Dette har vært 
mulig fordi helseforetaket har hatt tilstrekkelig god tilgang på ortopeder. Ortopeder kan imidlertid ikke 
dekke akutt- og traumefunksjonene alene, da dette også krever spesialister i gastrokirurgi med 
traumekompetanse. Innen gastrokirurgi og generell kirurgi har Sørlandet sykehus arbeidet med 
rekruttering av spesialister med den nødvendige offentlige spesialistgodkjenning over lang tid, uten å 
lykkes. Også ved andre lokalisasjoner opplever helseforetaket rekrutteringsutfordringer innen 
gastrokirurgi og generell kirurgi. I Flekkefjord har akuttkirurgiske funksjoner siden 2017 blitt ivaretatt av 
to fast ansatte generelle kirurger, supplert med vikarer. 
 
Våren 2022 endret situasjonen seg ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, ved at antall faste generellkirurger 
i operativ virksomhet ble redusert, parallelt med at det har blitt vanskelig å få dekket tilstedeværelse av 
vikarer med riktig kompetanse. Sykehuset har gjennomført ulike former for rekrutteringsarbeid, inkludert 
annonsering og samarbeid med kommunen. Situasjonen i dag innebærer at de ikke har en bemanning som 
muliggjør en forsvarlig drift innen generell kirurgi og traume, og dette tilbudet er satt midlertidig på vent. 
I oktober igangsettes det arbeid med å vurdere fremtidens driftsmodell, hvor det arbeides for å kunne 
åpne opp akutt- og traumekirurgien igjen etter sommeren 2023. Sørlandet sykehus HF viser til at både 
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indremedisinsk avdeling, ortopedisk avdeling og gynekologisk-/fødeavdeling i Flekkefjord har tilbud både 
innen øyeblikkelig hjelp og elektiv drift, og de har etablert rotasjonsordninger for å muliggjøre dette. 
 
Helseforetaket har over flere år gjort en innsats for å opprettholde akuttfunksjoner i Flekkefjord, både 
gjennom rekruttering og rotasjons- og samarbeidsordninger. Innen gastrokirurgi og traumefunksjon har 
bemanningen vært marginal. Helseforetaket vurderer at det i den nåværende situasjonen ikke vil være 
mulig å yte forsvarlige akuttfunksjoner innen dette området ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. De 
arbeider videre med rekruttering og planlegging med mål om å gjenoppta funksjonen etter sommeren 
2023. Inntil da vil aktuelle pasienter tas imot ved Sørlandet Sykehus Kristiansand. Prehospitale tjenester 
vil legge til rette for at dette gjennomføres på en forsvarlig måte. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2896 (2021-2022) 
Innlevert: 14.09.2022 
Sendt: 14.09.2022 
Besvart: 26.09.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Sylvi Listhaug (FrP): Hvor mange medisiner/behandlingsmetoder som er gitt til norske pasienter av 
helseforetakene før etableringen av Beslutningsforum i 2013 ligger til vurdering eller har blitt avvist av 
Beslutningsforum? 
 
Begrunnelse 
Beslutningsforum for nye metoder ble etablert i 2013. Dessverre er Norge sen med å ta i bruk medisiner, 
spesielt for sjeldne sykdommer og også innenfor noen kreftdiagnoser. Medisiner som ble tatt i bruk før det 
nye systemet med Nye Metoder og Beslutningsforum ble tatt i bruk, sendes inn til en vurdering. Dette har 
innvirkning på saksmengden i Beslutningsforum. 
 
For liten kapasitet til saksbehandling bidrar til at prosessen med å få godkjent legemidler tar lang tid. 
Dette bidrar også til at norske pasienter ikke får likeverdige tjenester. De som har fått diagnosen før 
Beslutningsforum får medisiner, mens de som har fått den etter kan oppleve å få avslag med henvisning til 
vurderingen. Dette er ikke holdbart. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: De regionale helseforetakene har ikke eksakte tall på legemidler som ble tilbudt før 
etablering av system for Nye metoder i 2013, som er til vurdering eller har blitt avvist i Nye metoder. Det 
er få saker/legemidler som har fått markedsføringstillatelse før 2013 som har vært til vurdering i system 
for Nye metoder. Det er heller ikke disse saker som bidrar til den store saksmengden i Nye metoder. 
De regionale helseforetakene har i perioden 2006-2021 overtatt finansieringsansvaret for flere 
legemiddelgrupper som tidligere ble dekket på blå resept, i tråd med prinsippet om at finansieringsansvar 
som hovedregel skal følge behandlingsansvar, jf. spesialisthelsetjeneste-loven § 5. Dette gjelder blant 
annet kreftlegemidler som ble overført i 2017 og legemidler for behandling av sjeldne sykdommer som 
ble overført i 2019. 
Ved overføringen av finansieringsansvaret måtte de regionale helseforetakene ta stilling til om eventuelle 
eksisterende vilkår for dekning gjennom blåresept skulle videreføres eller justeres. I den forbindelse ble 
behov for en metodevurdering vurdert, og metodevurdering bestilt der det ble ansett som nødvendig. 
Dette var aktuelt for medikamenter hvor prisen var svært høy eller der den samlede budsjetteffekten for 
helseforetakene var svært stor. 
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For alle kreftlegemidlene, der finansieringsansvaret ble overført 1. mai 2017, ble det sendt likelydende 
brev til alle landets helseforetak om at gjeldende forskrivningspraksis ved overføringstidspunktet skulle 
videreføres inntil det eventuelt forelå en annen beslutning. Det betyr i praksis at det for legemidlene i 
denne overføringen ikke skal være pasienter som ikke får tilgang til behandlingen i påvente av en 
metodevurdering. Dette er aktuelt for relativt få av de legemidlene som lå i overføringen og de fleste 
legemidlene ble ikke prioritert for metodevurdering. For flere av legemidlene for sjeldne sykdommer er 
det ikke bare svært høy kostnad, men også tvil om effekten - hvilket gjør at det ville være feil ikke å 
prioritere utvalgte legemidler i den gruppen for metodevurdering. 
Det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i sykehusene er blant våre viktigste virkemidler for å 
sikre rask, kunnskapsbasert og likeverdig tilgang til ny, innovativ og ofte dyr behandling. Systemet sikrer 
også at de regionale helseforetakene forvalter fellesskapets ressurser rettferdig og bærekraftig. Siden 
fremleggelsen av evalueringsrapporten fra Proba samfunnsanalyse i fjor høst, har Regjeringen arbeidet 
med å følge opp anbefalingene i evalueringen og bidra til utviklingen av systemet. Jeg ga de regionale 
helseforetakene og medvirkende etater i oppdrag å arbeide for å redusere tidsbruken i system for Nye 
metoder. De regionale helseforetakene skal gi en underveisrapportering på arbeidet knyttet til 
oppfølgingen av evalueringen innen 1. oktober 2022. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2865 (2021-2022) 
Innlevert: 09.09.2022 
Sendt: 12.09.2022 
Besvart: 20.09.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Bård Hoksrud (FrP): Kan statsråden garantere at alle pasienter som mottar rusbehandling hos 
private/ideelle tilbydere gjennom fritt behandlingsvalg, vil ha et fullverdig tilbud i det offentlige fra 2023, 
som følge av avviklingen av fritt behandlingsvalg? 
 
Begrunnelse 
Regjeringen har avslørt at de vil avvikle fritt behandlingsvalg fra 2023, til stor fortvilelse for mange 
pasienter – særlig innen rus og psykisk helse. For mange pasienter betyr det at man i stedet for å få et godt 
tilbud tilpasset en selv, vil man møte byråkrati og helsekøer i det offentlige. 
Fremskrittspartiet ønsker å sette pasientene først. Det viktigste er at norske pasienter får et fullverdig 
tilbud, og det får vi gjennom tilbudsmangfold i det helsetilbudet vårt. Staten skal naturligvis alltid ta 
regningen. For regjeringen er det derimot viktigere hvem som tilbyr tjenestene, enn kvaliteten på 
tjenestene. For FrP er det uforståelig, og vil skape økt press på et allerede presset helsevesen. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: De regionale helseforetakene har et lovpålagt ansvar for å oppfylle befolkningens rett til 
nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, ved å tilby tjenester enten fra egne helseforetak eller 
etter avtale med private virksomheter. Opphøret av ordningen fritt behandlingsvalg skal derfor ikke gå 
utover pasientene. De skal fremdeles få oppfylt sine rettigheter. 
Det er svært viktig å både sikre gode tjenester og tilstrekkelig kapasitet i spesialisthelse-tjenesten til 
behandling av pasienter med ruslidelser og psykisk helseutfordringer. Jeg mener regjeringens forslag om 
å avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg vil kunne bidra til nettopp dette. Ordningen med fritt 
behandlingsvalg har hverken oppnådd formålet om å få ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer 
effektiv, samtidig som ordningen har betydelige negative konsekvenser. De offentlige sykehusene brukte 
over 500 millioner kroner på å betale fritt behandlingsvalg-leverandører i 2021. Dette er ressurser de får 
beholde når ordningen avvikles, og som kan brukes til å styrke tilbudet i de offentlige sykehusene eller til 
å inngå samarbeid med private gjennom langsiktige avtaler hvor behandlingskvalitet for pasientene 
vektlegges. 
Utgiftene til fritt behandlingsvalg-ordningen har økt betydelig år for år. Det betyr at de regionale 
helseforetakene har begrenset styring og kontroll med en økende del av behandlingstilbudet i 
spesialisthelsetjenesten og ressursbruken knyttet til dette. De regionale helseforetakene, som har  
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ansvaret for å sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen innen rammen av Stortingets 
bevilgninger, bør også ha kontroll med innholdet i behandlingstilbudet, kvaliteten på tilbudet og 
ressursbruken i den offentlige finansierte spesialisthelsetjenesten. 
Departementet har i 2022 gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å påse at pasienter som mottar 
behandling hos private leverandører gjennom godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg, får 
videreført det tilbudet de har behov for når ordningen avvikles. De regionale helseforetakene må selv 
vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å ivareta dette ansvaret, inkludert vurdere hva som skal 
leveres av egne helseforetak eller av private leverandører gjennom nye anskaffelser. 
Videre har jeg bedt de regionale helseforetakene om å vurdere hvorvidt godkjente virksomheter i fritt 
behandlingsvalg-ordningen i dag leverer tjenester som oppfyller et viktig nasjonalt eller regionalt behov 
og påse at slike tjenester også i fremtiden gjøres tilgjengelige. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:2851 (2021-2022) 
Innlevert: 08.09.2022 
Sendt: 09.09.2022 
Besvart: 20.09.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
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 
Ingvild Kjerkol: For å sikre gode, forsvarlige helsetjenester er det nødvendig med investeringer i nye 
sykehusbygg flere steder i landet. Nå er det Oslo universitetssykehus som er prioritert. Beregningene som 
representant Aydar viser til gjelder den fremtidige driftsøkonomien ved nye Oslo universitetssykehus og 
arbeidet med gevinstrealiseringsplaner. Oslo universitetssykehus oppgir i styresak 65/2022 den 25. 
august at de i gevinstarbeidet har fulgt kravene Helse Sør-Øst RHF har til en forprosjektfase. I Helse Sør-
Øst RHF sin veileder «Regionale retningslinjer for driftsøkonomiske analyser og vurdering av økonomisk 
bæreevne i investeringsprosjekter» er det satt opp retningslinjer for estimering av driftsøkonomiske 
effekter i investeringsprosjekter. Ifølge veilederen skal Oslo universitetssykehus HF utarbeide en 
gevinstrealiseringsplan, som blant annet innebærer en detaljert oversikt over estimerte driftsøkonomiske 
effekter og beskrivelser av hvordan de økonomiske gevinstene skal realiseres, samt hvem som er 
ansvarlig for realisering. 
I administrerende direktør sin redegjørelse til det nevnte styremøtet fremkommer det at det er foretatt en 
oppsummering av risikoene som avdelingslederne og klinikklederne har kommet frem til. Det er også 
beskrevet hvordan Oslo universitetssykehus HF vil følge opp gevinstrealiseringsarbeidet videre etter 
forprosjektfasen. 
Første fase av nye Oslo universitetssykehus er planlagt å stå ferdig i 2031. Oslo universitetssykehus har et 
årlig driftsbudsjett på om lag 27,5 mrd. kroner. Den framtidige driften må planlegges slik at ressurser og 
fagfolk brukes best mulig, og slik at nødvendige gevinster realiseres for å kunne håndtere framtidige 
investeringskostnader. 
 

 

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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