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1. Regionalt rådslag innen psykisk helsevern  
 
Antallet henvisninger til Helse Sør-Øst RHF har økt betydelig de siste årene. Det er en spesielt 
stor økning innen psykisk helsevern for barn og unge, men også økning innen psykisk helsevern 
for voksne.  
 
Helse Sør-Øst RHF inviterte til et regionalt rådslag innen psykisk helsevern 21. september 2022. 
Om lag 70 personer, klinikere og ledere fra helseforetak og sykehus, brukerrepresentanter, 
tillitsvalgte og profesjonsorganisasjoner deltok i rådslaget.  
Målsettingen med rådslaget var å få innspill fra tjenestene og brukerne om nødvendige tiltak for 
å sørge for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innen psykisk helsevern.  
Helse Sør-Øst RHF ba om innspill til tiltak innen fire forhåndsbestemte områder: kvalitet og 
innhold, samhandling mellom kommuner og bydeler, ledelse og organisering og hvordan 
beholde og rekruttere personell.  
 
Forslag til tiltak som ble omtalt er bl.a.: 

• Kunnskapsbasert behandling med riktig intensitet  
• Strukturert utredning og mer tid til behandling  
• Effektevaluering av behandling – innføre effektmål  
• Redusere koding og rapportering 
• Førstelinjen tar ansvar for milde til moderate tilstander 
• Samarbeide om pasienter som har behov fra ulike aktører (som ved FACT) 
• Behov for klinikknær ledelse  
• Tettere samhandling mellom somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling 
• Spesialister får drive behandling og terapi 
• Løse LIS 1-flaskehals, så flere LIS-leger får muligheten til å søke seg til psykisk helsevern 
• God og tett veiledning av LIS og psykologer 
• Fokusere mer på de som jobber her enn på de som slutter 
• Viktig med tverrfaglighet, ikke kun psykologspesialister og psykiatere 

 
Deltakerne uttrykte bekymring for konsekvenser av innleie og bruk av vikarbyråer, og 
fristbruddordningen ble også problematisert. Administrasjonen vil bruke innspillene i arbeidet 
med å styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern. Det vil utarbeides en egen rapport 
fra rådslaget.  
 
 

2. Nytt sykehus i Drammen – grunnerverv i forbindelse med behov for å anlegge 
flomsikker adkomst til sykehuset fra øst 

 
I forbindelse med detaljreguleringen for Nytt sykehus i Drammen fra 2019 ble det lagt et 
rekkefølgekrav om flomsikker adkomst til sykehuset fra øst. Dette omfatter heving av 
eksisterende vei (kalt Terminalen) fra Strandbrua inn på sykehusområdet. Veien er regulert som 
kommunal vei, og skal overtas av Lier kommune. Anleggsarbeidene i Terminalen er planlagt 
utført i 2023/2024. Detaljering og forberedelse til anbudskonkurranse har pågått i høst.  Siden 
regulert område, som pr i dag ikke eies av Lier kommune, går inn på flere eiendommer, er det 
behov for å erverve grunn fra private grunneiere for å anlegge veien. Heving av veien påvirker 
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tre grunneiere langs Terminalen, og vil gi endringer/ulemper i forhold til dagens situasjon i 
perioden frem til videre fjordbyutbygging. 
 
Lier kommune er grunneier og fremtidig anleggseier for vei og infrastruktur i det berørte 
området. De deltar i all detaljprosjektering, og skal selv ha byggeledelse i byggefasen.  
 
For å sikre at prosjektet får tilgang til de aktuelle eiendommene, har det vært ført dialog med de 
aktuelle grunneiere om en avtale om tiltredelse og avtaleskjønn for å hindre at en måtte gå til 
ekspropriasjon. Det er inngått avtaler med alle tre grunneierne, innenfor administrerende 
direktørs fullmakt. Det er foreløpig ikke startet forhandlinger om den konkrete erstatningen til 
de berørte grunneierne. Dette vil bli påbegynt i løpet av november/desember. Det antas 
foreløpig kostnader for erverv av det aktuelle arealbehovet basert på tidligere erverv i samme 
område, på i sum ca. 20 millioner kroner. 
 
 

3. Arbeid med å forberede avviklingen av godkjenningsordninger i fritt behandlingsvalg 
 
Styret har tidligere vurdert prinsipielle sider ved godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg 
(FBV-ordningen) i sak 038-2019 og behandlet i sak 075-2022 utkast til høringssvar til 
regjeringens forslag om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg fra 1.1.2023. 
Helse Sør-Øst RHF har støttet en avvikling av ordningen.  
 
Helse Sør-Øst RHF har i oppdragsdokumentet for 2022, i likhet med øvrige regionale 
helseforetak, fått i oppdrag å forberede en planlagt avvikling av godkjenningsordningen. 
Administrasjonen arbeider med planer for at pasienter og deres behov skal ivaretas på en god 
måte i forbindelse med en avvikling av FBV-ordningen.  
 
Hvis godkjenningsordningen avvikles, vil pasienter fortsatt ha mulighet til å velge mellom 
behandlingssteder i helseforetak og private sykehus og tjenesteleverandører med avtale med 
regionale helseforetak. Endringen innebærer at tjenesteleverandører ikke lenger kan søke 
godkjenning via Helfo, for siden å sende faktura for sin aktivitet til de regionale helseforetakene. 
Regjeringen har foreslått en overgangsordning som innebærer at pasienter som er under 
behandling, vil kunne få gjennomført denne innen en periode på 12 måneder fra 1. januar 2023.   
 
Samlet aktivitet innen rammen av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg forventes å 
summere seg til like under 500 millioner kroner i Helse Sør-Øst i 2022. Helse Sør-Øst RHF har 
god oversikt over aktiviteten for alle tjenesteleverandører innen FBV-ordningen som har 
behandlet pasienter fra Helse Sør-Øst. Om lag 62 prosent av aktivitet innen ordningen for 
pasienter i Helse Sør-Øst omfatter tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Helse Sør-Øst 
RHF har eksisterende og anbudsutsatte avtaler med 22 private tjenesteleverandører innen TSB 
til en samlet verdi på over 1,2 milliarder kroner årlig. Totalt er det anskaffet 260.779 
behandlingsdøgn, fordelt på 709 døgnplasser. Denne kapasiteten kommer i tillegg til 410 
døgnplasser innen TSB i helseforetakene. Kapasiteten i avtalene med de private leverandørene 
er ikke fullt benyttet, og restkapasiteten representerer om lag 55 døgnplasser. I tillegg er det en 
restkapasitet innen TSB i helseforetakene på om lag 45 døgnplasser. Volumet av fritt 
behandlingsvalg innen TSB utgjør om lag 200 døgnplasser. 
 
Ved en avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg vil Helse Sør-Øst RHF ivareta 
pasienters behov innen TSB gjennom å benytte ledig kapasitet hos avtaleparter og i helseforetak. 
Videre vurderer Helse Sør-Øst RHF å gjennomføre en anbudskonkurranse for å anskaffe 
ytterligere behandlingskapasitet begrenset til deler av regionen med et lavt antall private 
døgnplasser.   
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Når det gjelder psykisk helsevern, vil Helse Sør-Øst RHF benytte ledig kapasitet i 
helseforetakene og hos private tjenesteleverandører som i dag har avtale med RHF-et. Helse Sør-
Øst RHF vil forløpende vurdere om det er grunnlag for å utvide eksisterende ytelsesavtaler med 
eksisterende avtaleparter innen psykisk helsevern.  
 
Innen somatiske spesialisthelsetjenester har Helse Sør-Øst RHF i 2022 gjennomført en ny 
anskaffelsesprosess. Prosessen er nå i sluttfasen, og planlagt oppstart for de nye avtalene er 1. 
januar 2023. Denne anskaffelsen vil omfatte 10 ulike fagområder, med et samlet volum på inntil 
33 300 konsultasjoner/behandlinger. I tillegg kommer etterkontroller ved flere av 
behandlingsforløpene.  
 
Fagområdene som er inkludert i anskaffelsen omfatter de fleste av fagområdene som inngår i 
dagens godkjenningsordning innen fritt behandlingsvalg. De 10 fagområdene det nå anskaffes 
tjenester innenfor er: Fordøyelsessykdommer, gastrokirurgi, hjertesykdommer, hud, klinisk 
nevrofysiologi, nevrologi, ortopedi, urologi, øre-nese-hals og øyesykdommer.  
 
Den økonomiske rammen for de nye avtalene er økt sammenliknet med tidligere volum, noe som 
bl.a. er begrunnet i en forventning om avvikling av godkjenningsordningen innen fritt 
behandlingsvalg. Volumene er økt innen områder med stor aktivitet innen 
godkjenningsordningen. 
 
Det er flere titalls tjenesteytere i FBV-ordningen. Helse Sør-Øst RHF har et avtaleforhold med 
noen få av disse leverandørene ettersom de både er avtalepart og godkjente FBV-leverandører. 
Helse Sør-Øst RHF har ikke holdepunkt for at FBV-leverandørene tilbyr tjenester som oppfyller 
et viktig nasjonalt eller regionalt behov som ikke er dekket gjennom tilbudet i helseforetakene, 
sykehusene eller det eksisterende avtaleparter kan tilby.  
 
 

4. Tildeling av balanseførte midler til helseforetakene 
 
Det ble ved avlegging av årsregnskapet for 2020 avsatt 175 millioner kroner knyttet til et lavere 
kjøp av private helsetjenester enn budsjettert. Budsjettavviket skyldtes lavere aktivitet som 
følge av koronapandemien. Budsjetterte midler til kjøp av helsetjenester avregnes i 
basisrammen til helseforetakene ved inngangen til året basert på forventet forbruk per 
helseforetak. 
 
Besparelsen på 175 millioner kroner ble avsatt i regnskapet for å kunne inngå tilleggsavtaler 
med private aktører gjennom 2021, for å bidra til å øke aktiviteten og dermed å redusere lange 
ventetider. Som følge av at Helse Sør-Øst RHF i 2021 mottok tilleggsbevilgning fra Helse- og 
omsorgsdepartementet for kjøp av private helsetjenester, ble de tidligere avsatte midlene 
stående ubenyttet.   

 
På grunnlag av fullmakt gitt til administrerende direktør i sak 127-2021 Budsjett 2022 – 
fordeling av midler til drift og investeringer, til å «Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer 
gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i 
Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre.» vil 
administrerende direktør tilbakeføre midlene til helseforetakene og de private ideelle 
sykehusene med opptaksområde etter tilsvarende fordelingsnøkkel som da midlene opprinnelig 
ble trukket inn. 
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Midlene utbetales i november, og tabellen nedenfor viser fordelingen: 

 

 
 
 
 

5. Saker til oppfølging etter styremøter 
 
Oversikten blir oppdatert for hvert styremøte. Fra sist rapportering er oppfølgingspunkter som 
er satt opp i årsplanen eller fulgt opp på annen måte fjernet fra listen. 
 

Sak og dato    Oppfølging    Tiltak    Status    

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, 

  Under 
oppfølging    

Avregning budsjettavvik 
kjøp private helsetjenester 2020

Til fordeling

Akershus universitetssykehus HF -32 850             
Sykehuset Innlandet HF -23 850             
Oslo universitetssykehus HF -18 500             
Diakonhjemmet Sykehus -7 950               
Lovisenberg Diakonale Sykehus -7 750               
Sørlandet sykehus HF -11 050             
Sykehuset Telemark HF -9 400               
Sykehuset i Vestfold HF -11 250             
Vestre Viken HF -30 750             
Sykehuset Østfold HF -21 650             
Sum -175 000          
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Sak og dato    Oppfølging    Tiltak    Status    

samt ved valg av navn på 
sykehuset.   

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  

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  

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  
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Sak og dato    Oppfølging    Tiltak    Status    

105-2022  
Innspill til statsbudsjettet 
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 

utdanningsplasser utløser 
et finansieringsbehov i 
spesialisthelsetjenesten 
som følge av behov for 
flere praksisplasser. Det 
kan overfor Kunnskaps- 
og 
utdanningsdepartementet 
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.    

Følges opp i egen 
orienteringssak til 
styret  

Under 
oppfølging  

115-2022  
Virksomhetsrapport per 
september 2022  
21. oktober 2022  

Styret understreker at 
helseforetakene må klare å 
tilpasse driften med tanke på 
aktivitet og bemanning etter 
pandemien.  Samtidig er det 
behov for en grundig 
gjennomgang av de 
økonomiske forholdene i 
regionen som følge av en 
endret budsjettsituasjon 
fremover.   
   

  Under 
oppfølging  
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Sak og dato    Oppfølging    Tiltak    Status    

Styret fastholder at tilbudet 
innen psykisk helsevern til 
barn og unge skal prioriteres, 
samt at tilbud innen psykisk 
helsevern for voksne skal 
opprettholdes på en god 
måte.   
   
Styret tar til etterretning de 
utfordringer som adresseres 
på utdanningsområdet og 
viste for øvrig til 
behandlingen av styresak 
121-2022.  

117-2022  
Tertialrapport 2 2022 for 
regionale byggeprosjekter  
21. oktober 2022  

Styret viste til at 
drøftingsinnspill fra 
tillitsvalgte fremmer viktige 
perspektiver til styrets 
behandling av styresakene, 
men at det er en utfordring at 
drøftingsinnspillene kommer 
for sent til at de kan 
realitetsbehandles av styrets 
medlemmer i forkant av 
styremøtene. Styret ber om at 
administrasjonen sammen 
med de konserntillitsvalgte 
sørger for en saksbehandling 
som muliggjør utsending 
minimum 2 dager før møtet.   
   
Styret er positive til at 
oppfølging av H-verdier er 
tatt inn i rapporteringen, men 
peker på at det er behov for 
en videreutvikling. Styret ber 
videre om at den samlede 
økonomiske risikoen for 
porteføljen av 
byggeprosjekter ivaretas i 
rapporteringen.  

Følges opp i dialog 
med 
konserntillitsvalgte  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Følges opp i videre 
rapportering på 
status for regionale 
byggeprosjekter  

Under 
oppfølging  

118-2022  
Oslo universitetssykehus HF 
– status prosjekt Rokade 
rivning av C1 på 
Rikshospitalet  
21. oktober 2022  

Styret ber om at 
administrasjonen i sak om 
beslutning om oppstart av 
gjennomføringsfasen for Nye 
Rikshospitalet og Nye Aker 
redegjør for utviklingen av 
prosjektet fra inngåelse av 
lånesøknad og frem til 
behandling av 
forprosjektrapporten. Styret 
ber også om at planen for 
styringen av prosjektet 
beskrives i styresaken.   

Egen sak til styret  Under 
oppfølging  
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Sak og dato    Oppfølging    Tiltak    Status    

Styret la vekt på at Oslo 
universitetssykehus HF 
gjennom behandlingen av 
denne saken gis en foreløpig 
planleggingsramme for det 
videre utredningsarbeidet og 
ber om at dette presiseres i 
vedtakspunkt 2.  

119-2022  
Status for arbeidet med 
endringer i regional 
inntektsmodell  
21. oktober 2022  

Styret diskuterte bruk av den 
nasjonale Magnussen-
modellen sett i forhold til den 
regionale modellen. 
Magnussen-modellen er en av 
flere referanserammer for 
vurderingene som gjøres i 
revideringen av den regionale 
inntektsmodellen. Valg av 
løsning må være transparent.  

  Under 
oppfølging  

120-2022  
Regional utviklingsplan 
Helse Sør-Øst 2040 – status 
etter høringsrunde  
21. oktober 2022  

Styret tar status for arbeidet 
med regional utviklingsplan 
til orientering og ber om at 
følgende områder omtales i 
den endelige planen:  

• Ledelse  
• Samarbeid med 

kommunene  
• Sosial ulikhet i helse  

Regional 
utviklingsplan 
legges frem for 
styret i november  

OK  

122-2022  
Oppdatering av etiske 
retningslinjer  
21. oktober 2022  

Styret hadde enkelte 
merknader til utkast til etiske 
retningslinjer og ba om at 
disse tas med i ferdigstilling 
av retningslinjene.  

  OK  
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6. Skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller 
underliggende helseforetak besvart av helse- og omsorgsministeren 

 
Følgende skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller underliggende 
helseforetak er besvart av Helseministeren: 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:278 (2022-2023) 
Innlevert: 01.11.2022 
Sendt: 01.11.2022 
Besvart: 10.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Sveinung Stensland (H): Hva vil statsråden vil gjøre for at pasienter med alvorlig sykdom og sjeldne 
diagnoser der Rikshospitalet anbefaler en gitt behandling, får lik tilgang på nødvendig helsehjelp 
uavhengig hvilken helseregion pasienten bor i? 
 
Begrunnelse 
Dette handler om hvorvidt statsråden aksepterer forskjellig tilgang på anerkjent og anbefalt behandling til 
pasienter som bor forskjellige steder i landet. I september stilte jeg spørsmål om det var riktig at en 
pasient med tiltagende Pompes sykdom skal kunne nektes behandling når de fremste ekspertene i landet 
gir råd om å starte behandling. Spesialistene på Rikshospitalet har i likhet med vurderinger av de seks 
andre med denne diagnosen, uttalt at pasienten kan ha nytte av denne helsehjelpen og anbefaler denne. 
Etter denne utredningen har det lokale helseforetaket gitt pasienten avslag på å starte behandling som 
Rikshospitalet har anbefalt. Den faglige vurderingen fra vårt fremste fagmiljø er satt til side av et 
helseforetak uten egen erfaring om denne spesielle sykdommen. Dette samtidig som andre pasienter med 
samme diagnoser boende andre steder i landet får den anbefalte behandlingen. 
Dette handler ikke om at statsråden skal gi en individuell vurdering av pasienten – den foreligger allerede 
fra Rikshospitalet – men om å ta ansvaret for at vi har et system som forvalter de grunnleggende 
prinsippene om likhet og om retten til helse. Inndelingen av helsetilbudet etter regioner og i all hovedsak 
avgrenset til landet, er ikke holdbart når medisinen blir stadig mer spesialisert. Det samme gjelder 
restriksjonene for å oppnå medisinsk hjelp fra et annet land i EU/EØS. Norge fikk nylig sterkt formulert 
kritikk fra ESA for de begrensingene som finnes i loven når det gjelder rett til behandling fra andre land og 
for at vi har en ineffektiv klagesaksbehandling. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Fra 1. februar 2019 overtok de regionale helseforetakene finansieringsansvaret for en 
rekke legemidler til bruk ved sjeldne sykdommer, i tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret skal 
følge behandlingsansvaret. 
 
Jeg viser til mitt forrige svar (dokument nr. 15:3015 (2021-2022)) hvor jeg presiserte at det ikke er 
naturlig at jeg som helse- og omsorgsminister uttaler meg om hvilke medisinskfaglige og individuelle 
vurderinger som gjøres i enkeltsaker. Dette gjelder både den vurderingen som gjøres ved det 
helseforetaket som har behandlingsansvaret, og ved en fornyet vurdering ved et annet helseforetak. 
 
Behandlingsmetoder som er under pågående vurdering i system for Nye metoder skal i utgangspunktet 
ikke tas i bruk. Likevel er det etablert unntaksordninger som kan benyttes i tråd med bestemte kriterier, 
og det er helseforetaket med behandlingsansvaret som må gjøre en individuell vurdering om hvorvidt den 
enkelte pasienten oppfyller kriteriene for å gjøre unntak eller ikke. 
 
Dette handler derfor ikke om ulik tilgang på legemidler avhengig av hvor en pasient bor, men om 
individuell vurdering og vurdering av om den enkelte pasienten oppfyller kriteriene for 
unntaksordningene som skal benyttes hvis en metode er under pågående vurdering. 
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Jeg mener videre at Norge oppfyller sine forpliktelser etter EØS-retten til å dekke pasienters utgifter til 
helsehjelp i andre EØS-land. ESA har i en grunngitt uttalelse datert 20. oktober kommet med innsigelser til 
blant annet hvordan Norge har organisert vedtaks- og klage-behandlingen av søknader om dekning av 
utgifter til helsehjelp i utlandet. Vi vil gå nøye igjennom uttalelsen og vurdere om det foreligger behov for 
endringer. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:169 (2022-2023) 
Innlevert: 19.10.2022 
Sendt: 19.10.2022 
Besvart: 27.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Seher Aydar (R): Både tillitsvalgte og Løvemammaene har delt sine bekymringer om konsekvensene av 
helikopterplattform utenfor barneavdelinga på Rikshospitalet. Det bestrides hvor mange årlige landinger 
det vil være, og det er ikke gitt noen svar på hvordan barna og pasientene skal skjermes tilstrekkelig. 
Kan statsråden avklare hvor mange helikopterlandinger det vil være årlig på plattformen for hvert år fram 
til 2030, og hva dette innebærer for liv og helse? 
 
Begrunnelse 
Søknaden legger til grunn at det vil lande 35 helikopter årlig på den omsøkte plattformen. Disse tallene 
bestrides fra flere hold, inkludert fra en rekke ansatte ved sykehuset. Så sent som 27. september sendte 
tre tillitsvalgte leger fra Oslo universitetssykehus og HSØ informasjon om at man kan regne med totalt 700 
landinger årlig, der omtrent 200 vil være med de nye redningshelikoptrene SAR Queen. 
Den planlagte helikopterplattformen er tenkt plassert i et gårdsrom som ligger umiddelbart ved føde-, 
barsel- og observasjonsavdelingene og svært nær nyfødtintensiv. Flere barneavdelinger ligger også tett på 
dette området. Tillitsvalgte er dypt bekymret for hva dette vil bety for liv og helse for pasientene generelt, 
og for premature og kritisk syke nyfødte spesielt. Tillitsvalgte leger ved nyfødtavdelingen skriver: «Vi er 
mest bekymret for mulige skadelige konsekvenser for ekstremt premature barn født før uke 25 den første 
leveuken.» og videre «Utsettes de for stress (også støy) øker risikoen for hjerneblødning betydelig.» 
Helse Sørøst har søkt om dette som ordinær byggesak, noe som innebærer at det ikke har vært 
konsekvensutredet, og at kun nærmeste naboer er varslet og at det ikke er offentlig høring . 
Helikoptertilgang er en nødvendig del av sykehuset, men det er ikke bare en ordinær byggesak. Dette kan 
ha store helsemessige konsekvenser. 
Jeg understreker at jeg ikke lurer på hva helseforetaket mener, og stiller dette spørsmålet til 
helseministeren. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Etablering av landingsplass for det nye redningshelikopteret på Rikshospitalet er helt 
nødvendig. Det nye redningshelikopteret SAR Queen AW101 erstatter redningshelikopteret Sea King og 
vil bli benyttet til redningsoppdrag og annen transport til sykehus av akutte og kritiske syke/skadde 
pasienter. Landingsplassen som skal etableres nå, er midlertidig. Den permanente landingsplassen er en 
del av den samlede reguleringsplanen for Gaustad. 
AW101 gir betydelig bedre rekkevidde, hastighet og operativ funksjon enn dagens helikoptre. Kritisk syke 
og skadde pasienter trenger rask transport og direkte adkomst til videre behandling på sykehus. Landing 
utenfor sykehus med behov for omlastning vil øke risiko. Dette gjelder også kritisk syke nyfødte og 
premature fra andre deler av landet. Disse vil fraktes i transportkuvøse i AW101 til Oslo 
universitetssykehus når de trenger akutt behandling for livstruende tilstander etter fødsel. 
Sammenliknet med dagens redningshelikopter Sea King, vil AW101 gi en økning i utendørs støynivå og 
markant økning i rotorvind under landing og avgang. Helse Sør-Øst RHF har opplyst at plattformen er 
planlagt anlagt ca. 60-70 meter i horisontal avstand fra nyfødtavdelingen. Den er 31 meter høy og rager 11 
meter over eksisterende bygningsmasse. Konsekvensen for den berørte bygningsmassen på 
Rikshospitalet som inneholder pasientaktivitet, inkludert nyfødtintensiv, er grundig utredet. Det skal 
etableres ulike tiltak for å minimere effekten av støy for sykehusets pasienter og ansatte. Dette gjelder 
særlig for de mest sårbare pasientene på nyfødtintensiv. Grenseverdien for innendørs støynivå er satt til 
maksimalt 60 dB etter at planlagte tiltak er iverksatt. Dette tilsvarer det lydnivået som er ved høyeste 
lydnivå i ordinær intern aktivitet ved nyfødtintensiv på Rikshospitalet. Det er beregnet at tiltakene vil 
bidra til å redusere innendørs støy til et akseptabelt nivå. 
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Det opplyses at tiltakene blant annet omfatter: 
 
- Utskifting av glass i vinduer for å øke lyddemping 
- Ekstra lag vindu i særskilt utsatte arealer (nyfødtintensiv) 
- Montering av gips innvendig på yttervegg 
- Balkonger i nærhet av plattform stenges 
- Vinduer som kan åpnes blir omgjort til vinduer som ikke kan åpnes 
- Lyddempende tiltak på utvendige ventilasjonskanaler 
 
Løsningen som nå er under etablering ved Rikshospitalet vil stå klar til pasienttransport når AW101 
begynner å operere fra Rygge i desember 2023, og Helse Sør-Øst RHF vurderer at den vil gi god 
beskyttelse mot støy for de mest sårbare pasientene på nyfødtintensiv. Jeg mener det vil ivareta det 
representanten spør om. 
Ved beregning av antall landinger med AW101 per år frem til 2030 er det tatt utgangspunkt i antall 
landinger med Sea King i perioden 2015-2019, med et snitt i antall landinger på 25. Det er i søknaden 
anslått 35 landinger årlig med AW101. Den midlertidige helikopterlandingsplassen for AW101 kan også 
benyttes til ordinære ambulansehelikoptre. Dette vil øke bruken av helikopterlandingsplassen, men 
støynivået er lavere for denne type mindre helikoptre. Samtidig viser Helse Sør-Øst RHF til at direkte 
transport med landing på sykehuset uten omlastning er avgjørende for pasientsikkerheten også for disse 
transportene. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:131 (2022-2023) 
Innlevert: 16.10.2022 
Sendt: 17.10.2022 
Besvart: 20.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Erlend Wiborg (FrP): FrP og undertegnende har tidligere tatt opp behovet for gratis parkering på 
sykehuset Østfold Kalnes, noe statsråden og AP/SP-regjeringen sa nei til. Mange mennesker har siden da 
fått vesentlig dårligere økonomi som følge av regjeringens motvilje til å gjøre noe med de skyhøye prisene 
på strøm, drivstoff og mat. 
Vil statsråden og regjeringen nå snu og støtte FrPs ønske om gratis parkering på sykehuset Østfold 
Kalnes? 
 
Begrunnelse 
Det at alle mennesker uavhengig av økonomi skal sikres gode og forsvarlige helsetjenester er et 
grunnleggende prinsipp i Norge. Nå når flere sliter med å få "endene til å møtes" vil dyre 
parkeringskostnader på sykehusene ramme hardt. Spesielt personer som jevnlig har behov for å besøke 
sykehuset kan kostnadene være for store. Det er mulig å lage praktiske ordninger som dette ved at 
nummerskilt registreres ved ankomst, knyttet til timeavtaler osv. Så det er fint mulig å unngå at personer 
som ikke skal på sykehuset benytter parkeringsplassene. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Jeg er enig i at alle mennesker i Norge, uavhengig av økonomiske forutsetninger, skal ha 
tilgang til god og forsvarlig behandling ved våre helseinstitusjoner, og jeg mener at vår organisering av 
helsetilbudet sikrer akkurat det. Behandlingen ved sykehusene koster ikke pasientene noe, og det eneste 
de eventuelt må betale er en egenandel. 
Når det gjelder parkeringstilbudet ved sykehusene, så skal inntektene fra dette kun gå til dekning av 
kostnadene sykehusene har til organiseringen av dette tilbudet. På denne måten sikrer vi lave utgifter for 
pasienter og pårørende til parkering, samtidig som vi bruker de bevilgede pengene til pasientbehandling 
og ikke til parkeringstilbud. 
Jeg vil avslutningsvis minne om muligheten til å få rekvirert en pasientreise til sykehuset dersom man har 
rett på det. Det er dessuten mulig å benytte seg av det etablerte offentlige transporttilbudet som går til 
sykehuset. 
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Skriftlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:66 (2022-2023) 
Innlevert: 10.10.2022 
Sendt: 11.10.2022 
Besvart: 14.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Turid Kristensen (H): Kan statsråden gjøre rede for status for opparbeidelse av regionale 
behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens, og når slik tilbud vil være etablert i alle 
helseregioner, samt om tilbud medfører samarbeid med lokale/regionale kompetansemiljøer? 
 
Begrunnelse 
I 2020 gav daværende helseminister Bent Høie spesialisthelsetjenesten i oppdrag å etablere regionale 
behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens. Det ble senere utarbeidet retningslinjer for slike 
tilbud. 
I tillegg har Helsedirektoratet innført WHOs Diagnosemanual IDC11 som fjernes kravet til psykiatrisk 
utredning, og stadfester at behandling på visse nivåer etter vurdering kan utføres også utenfor 
spesialisthelsetjenesten. 
Ut fra den informasjonen som er gjort kjent for meg har arbeidet med etableringsprosessen med regionale 
behandlingstilbud kommet lengst i Helse Sør-Øst med opprettelse av et regionalt senter ved Sykehuset i 
Vestfold hvor det foreløpig er iverksatt et samtale- og veiledningstilbud. Behandlingstilbud var i 2021 
under opprettelse Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest, og det ble i mars i fjor anslått av de første 
pasientene skulle kunne tas inn i løpet av 2021. 
På denne bakgrunn spør jeg statsråden om en status og videre fremdrift i arbeidet med regionale 
behandling. Det ønskes også informasjon om mulighetene for samarbeid med kompetansemiljøer utenfor 
spesialisthelsetjenesten er med i vurderingene. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Det er riktig, som representanten Kristensen skriver, at arbeidet med å etablere regionale 
behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens har kommet lengst i Helse Sør-Øst. I denne 
regionen er det opprettet to sentre for pasientgruppen. Regionalt senter for kjønnsinkongruens ved 
Sykehuset i Vestfold HF åpnet 1. oktober 2020 og har i hovedsak tilbud til voksne. Ved Akershus 
universitetssykehus HF er det etablert to geografisk adskilte tilbud for henholdsvis barn/unge og voksne. 
Det regionale tilbudet for voksne ved Nedre Romerike DPS ble formelt åpnet den 1. mai 2021 og tilbudet 
til barn og unge ved Kongsvinger BUP åpnet 1. januar 2021. I Helse Sør-Øst vil Oslo universitetssykehus 
også ha en regional funksjon, i tillegg til overnevnte tilbud. Helse Sør-Øst RHF har bidratt til å styrke 
utredningskapasiteten innen kjønnsinkongruens gjennom ekstra tildelinger i rammen til helseforetaket. 
I Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord vil innholdet i tjenesten defineres og konkretiseres gjennom 
det pågående prosjektet «Helhetlig behandlingstilbud for barn og unge med kjønnsinkongruens», hvor 
kompetansenettverket InnoMed bistår og hvor de regionale helseforetakene involverer brukere, 
kommuner, helseforetak og den nasjonale behandlingstjenesten for kjønnsinkongruens. Målet er et 
helhetlig og målrettet pasientforløp som integrerer de nye regionale sentrene, regionale aktører som i dag 
utreder pasienter og kommunal helsetjeneste. Pasientforløpene skal også sikres faglig veiledning fra 
Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens ved Oslo universitetssykehus HF. 
I alle helseregioner vil nettverksbygging og informasjons- og kunnskapsutveksling i samarbeid med lokal 
spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjenesten være sentralt. 
Som jeg viser til i mitt svar på spørsmål nr. 1 fra representanten Kristensen, arbeider de regionale 
helseforetakene nå med å avklare innholdet i det regionale behandlingstilbudet for personer med 
kjønnsinkongruens, jf. oppgave gitt fra departementet i det reviderte oppdragsdokumentet for i år. Denne 
avklaringen er viktig for framdriften i etablerings-prosessene. Når tilbakemeldingene om dette foreligger 
(svarfrist 1. desember), vil vi også få større innsikt i hva som gjenstår av arbeid frem mot ferdigstillelse av 
det regionale tilbudet. 
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Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:30 (2022-2023) 
Innlevert: 05.10.2022 
Sendt: 05.10.2022 
Besvart: 13.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Tone Wilhelmsen Trøen (H): Hvordan vil statsråden sikre at den særskilte situasjonen grunnet behov for 
rehabilitering av Covid-19 pasienter skal håndteres uten at det går direkte ut over andre kronisk syke 
lungepasienter med f.eks. alvorlig KOLS-sykdom, stiller statsråden seg bak forslaget fra Helse Sør-Øst om 
at behandlingstiden for rehabiliteringspasientene bør kuttes fra 4 til 3 uker, og foreligger det en 
helsefaglig begrunnelse for forslaget fra Helse Sør-Øst om at behandlingstiden for intensiv 
lungerehabilitering bør reduseres fra 4 til 3 uker? 
 
Begrunnelse 
En andel av pasienter som har gjennomgått Covid-19, får alvorlige senskader med behov for intensiv 
lungerehabilitering. I et intervju med NRK 5. oktober 2022 melder LHL-sykehuset på Gardermoen at de 
har så stor pågang av Covid-19 pasienter at det fortrenger andre kronisk hjerte- og lungesyke med stort 
rehabiliteringsbehov. 
LHL-sykehuset har kapasitet til å behandle flere pasienter, men økt kapasitet ligger ikke i avtalen med det 
offentlige. I rammeavtalen som LHL-sykehuset har med Helse Sør-Øst, er det ikke tatt hensyn til det økte 
behovet for lungerehabilitering som Covid-pandemien har medført. Det innebærer at Covid-19 pasientene 
i realiteten fortrenger mange kronisk syke lungepasienter med behov for rehabilitering. Iflg. NRK 5.1.22 er 
har LHL et halvt års ventetid for stadig mer alvorlig kronisk syke pasienter. Å stå lengre på venteliste for 
helt nødvendig rehabilitering, medfører store helsemessige utfordringer for den enkelte. I et intervju med 
NRK peker Helse Sør-Øst på at de har foreslått til LHL-sykehuset at behandlingstiden for 
rehabiliteringspasienter kan reduseres fra 4 uker til 3 ukers behandling. Foreligger det en helsefaglig 
begrunnelse for forslaget fra Helse Sør-Øst om at behandlingstiden for intensiv lungerehabilitering bør 
reduseres fra 4 til 3 uker, eller er dette kun økonomisk begrunnet. Hvilke helsemessige konsekvenser vil 
en reduksjon i behandlingstiden fra 4 til 3 uker kunne ha for de lungesyke pasientene. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Jeg har bedt Helse Sør-Øst RHF om informasjon for å besvare representantens spørsmål. 
Helse Sør-Øst RHF sier i sitt svar til departementet at LHL-sykehuset for tiden har lange ventelister til 
rehabiliteringstilbud innen intensiv lungerehabilitering, og at ventetidene bør reduseres slik at pasientene 
ikke må vente unødig lenge før de får nødvendige rehabiliteringsopphold. 
Helse Sør-Øst RHF har derfor bedt LHL-sykehuset gjøre en faglig vurdering av om det vil være mulig å 
bidra til å redusere ventetidene gjennom å tilby opphold av tre ukers varighet fremfor fire ukers opphold. 
Helse Sør-Øst RHF har så langt ikke fått en tilbakemelding fra LHL-sykehuset på denne henvendelsen. 
Helse Sør-Øst RHF har et overordnet sørge-for-ansvar og vil eventuelt ta initiativ til at pasienter får dekket 
sine behov for spesialisert rehabilitering ved regionens helseforetak eller i private 
rehabiliteringsinstitusjoner som har ledig kapasitet. Verken LHL-sykehuset eller andre 
rehabiliteringsinstitusjoner i regionen rapporterer ifølge Helse Sør-Øst RHF om en økning i antall 
henvisninger av pasienter med behov for rehabilitering etter covid-19, og per i dag er det ikke planlagt 
økning av den økonomiske rammen for kjøp av rehabiliteringstjenester. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:23 (2022-2023) 
Innlevert: 04.10.2022 
Sendt: 05.10.2022 
Besvart: 13.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Det har vært kraftige reaksjoner fra pårørende etter varselet om nedleggelsen 
av døgnbemannet enhet for spiseforstyrrelser ved Sørlandet sykehus i Arendal. Det er et frivillig tilbud 
der innlagte får livsviktig hjelp. Det holder ikke med hjelp bare på dagtid, pasientene trenger hjelp hele 
døgnet. Det mister de nå. Samtidig vet vi at det er ventetid for pasienter. 
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Hva gjør statsråden for å sikre et forsvarlig behandlingstilbud for personer med spiseforstyrrelser 
generelt og ved Sørlandet Sykehus spesielt? 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Det har vært en økning i antall pasienter med spiseforstyrrelser som har blitt henvist til 
psykisk helsevern barn og unge de senere årene. Dette har forsterket seg under pandemien, og mange 
henvises med mer alvorlig tilstand enn tidligere. Dette er bekymringsfullt. 
Barn og unge bør primært få hjelp for sine psykiske helseplager nærmest der de bor og så langt det er 
mulig få behandlingen på en slik måte at de kan ha kontakt med familie, venner, skole mv. Men noen vil 
trenge døgnbehandling i perioder. Dette gjelder særlig de sykeste pasientene, herunder personer med 
alvorlig spiseforstyrrelser. 
Jeg viser også til mitt svar på spørsmål nr. 14 fra representanten Ingvild Wetrhus Thorsvik. 
Representanten viser konkret til varselet om nedleggelse av en døgnbemannet enhet for 
spiseforstyrrelser ved Sørlandet sykehus i Arendal. De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge 
for en riktig dimensjonering av helsetilbudet i spesialisthelsetjenesten, og de må selv vurdere hvilke tilbud 
og tiltak som må styrkes i sin region for å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på alle nivå. Jeg har 
derfor forelagt spørsmålet fra representanten Ropstad sammen med tilsvarende spørsmål 14 fra 
representanten Ingvild Wetrhus Thorsvik for Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst har bedt Sørlandet 
sykehus HF om en redegjørelse, og svaret fra Helse Sør-Øst RHF gjengis under: 
 
«Sørlandet sykehus behandler spiseforstyrrelser både hos barn, ungdom og voksne. Barn og ungdom har 
sin behandling i Avdeling for barn og unges psykisk helse med poliklinisk behandling, dagbehandling og i 
særskilte tilfeller døgnbehandling. Voksne mottar behandling ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller i 
Psykiatrisk sykehusavdeling i Sørlandet sykehus. Sørlandet sykehus HF viser til at Enhet C ved Psykiatrisk 
sykehusavdeling, ikke er nedlagt. Driften av enheten er midlertidig lagt om, på bakgrunn av at 
helseforetaket mangler kvalifisert personell til å bemanne denne enheten. Sørlandet sykehus vil med 
endringene, som er gjort midlertidig, ha fire færre sengeplasser i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. 
Det bemerkes at klinikken tidligere i 2022 har styrket kapasiteten med tre nye sengeplasser for ungdom. 
Sørlandet sykehus HF opplyser at de 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. 
Basert på tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2022 (juni 2022) har det pågått, og pågår fremdeles, 
en grundig utredning i Sørlandet sykehus HF for å optimalisere behandlingen av spiseforstyrrelser basert 
på nasjonale retningslinjer og med støtte bl.a. fra Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP). Sørlandet 
sykehus vil ferdigstille dette arbeidet i november 2022. Forholdene omkring Enhet C vil tas med i 
utredningen av den endelige løsningen, og ses i sammenheng med det totale antallet sengeplasser, 
inkludert nye plasser i Nybygg psykisk helse som vil tas i bruk fra mars 2023. 
Sørlandet sykehus HF viser til at nasjonale retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser og 
internasjonale retningslinjer er sammenfallende i at det er poliklinisk behandling og dagbehandling som 
representerer tyngden av behandlingen for denne pasientgruppen. Døgninnleggelse kan være nødvendig 
for noen få pasienter, spesielt i situasjoner hvor vekttapet har vært så stort og raskt at de trenger ekstra 
oppfølging. En spiseforstyrrelse er ofte en kronisk lidelse, og det å ta en pasient ut av sitt dagligliv kan få 
betydelige konsekvenser for pasientens evne til å mestre egen sykdom. 
Helse- og omsorgsdepartementet ga et tilleggsoppdrag til Helse Sør-Øst RHF i juni 2022 om at alle 
helseforetak og private ideelle sykehus med avtale med Helse Sør-Øst RHF «skal prioritere tilbudet til 
mennesker med spiseforstyrrelser gjennom å videreutvikle og styrke tilbudet for barn, unge og unge 
voksne». Helse Sør-Øst RHF følger med på hvordan helseforetakene etterlever denne føringen, blant annet 
i de faste oppfølgingsmøtene med helseforetakene». 
 
Jeg har tillit til at Helse Sør-Øst følger dette opp på en god måte. Avslutningsvis vil jeg vise til at psykisk 
helse er et prioritert område for denne regjeringen og at jeg vil legge frem en opptrappingsplan for 
psykisk helse i 2023 
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Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:14 (2022-2023) 
Innlevert: 04.10.2022 
Sendt: 04.10.2022 
Besvart: 13.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Ingvild Wetrhus Thorsvik (V): Hvordan vil statsråden sørge for at det er et tilstrekkelig antall 
døgnbehandlingsplasser for personer med spiseforstyrrelser i hele landet og hvordan vil hun sørge for at 
helseforetakene har tilgang på nok helsepersonell med tilstrekkelig og riktig kompetanse? 
 
Begrunnelse 
I slutten av september ble det kjent at heldøgnstilbud for pasienter i Agder med alvorlig spiseforstyrrelse 
legges ned og omgjøres til et dagtilbud, jf. https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/2B8VPa/paaroerende-i-
sjokk-legger-ned-doegntilbud-for-pasienter-med-alvorlige-spiseforstyrrelser Det er seks heldøgns 
sengeplasser ved avdelingen, som er lokalisert til klinikk for psykisk helse i Arendal. Flere av pasientene 
måtte ut kun to dager etter at de fikk varsel om nedleggelsen. 
Nedleggelsen av tilbudet skyldes ifølge saksfremlegget til styremøtet til Sørlandet Sykehus HF mangel på 
spesialister. Det er altså ikke begrunnet i faglige vurderinger eller ut fra pasientenes behov. 
Ifølge framskrivinger innen psykisk helsevern forventes det en sterk økning av personer som vil ha behov 
for hjelp knyttet til spiseforstyrrelser. Vi vet også at dette er en utfordring som har økt under pandemien, 
og at menneskene som arbeider med dette, sier at de som søker hjelp, blir stadig yngre. For mange 
pasienter er det ikke tilstrekkelig med poliklinisk behandling og oppfølging, og det er helt klart behov for 
døgnbehandlingsplasser for enkelte. Ved denne nedleggelsen risikerer man også å rive opp et allerede 
etablert miljø i Agder, som kan være vanskelig å gjenoppbygge. 
I spørretimen 23. mars i år spurte jeg statsråden hva hun ville gjøre for å sikre at personell med riktig og 
tilstrekkelig kompetanse innenfor spiseforstyrrelser er tilgjengelig for helseforetakene. Statsråden viste til 
helsepersonellkommisjonen og sykehusbudsjettet, som legger opp til at sykehusene har ansvaret for å 
utdanne spesialistene, men kom ikke med noen konkrete kortsiktige tiltak fra regjeringens side. Jeg spurte 
videre hva helseministeren ville gjøre for å sikre tilstrekkelig antall behandlingsplasser for barn som sliter 
med spiseforstyrrelser. Statsråden svarte da at «[regjeringen] har også sagt at vi ikke skal fortsette den 
nedbyggingen av døgnplasser som vi har sett de siste 20 årene. Den stopper på vår vakt. Målet er å øke 
kapasiteten.» Likevel ser vi nå at døgnbehandlingsplasser legges ned, nettopp på denne regjeringens vakt. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Regjeringen har vært tydelig i Hurdalsplattformen på at det er behov for å stanse 
nedbyggingen av sengeplasser innen psykisk helsevern. Dette er fulgt opp gjennom oppdragsdokumentet 
til de regionale helseforetakene. Med bakgrunn i den bekymringsfulle økningen i henvisninger om 
spiseforstyrrelser, har jeg også bedt de regionale helseforetakene om å prioritere tilbudet til mennesker 
med spiseforstyrrelser gjennom å videreutvikle og styrke tilbudet for barn, unge og unge voksne. I 
regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er det foreslått en økning i sykehusenes basisbevilgning på 
700 mill. kr. Av denne bevilgningen er det foreslått at 150 millioner kroner skal gå til å styrke 
døgnbehandling i psykisk helsevern for barn, unge og voksne. 
Representanten viser konkret til planer om nedleggelse av seks døgnplasser ved klinikk for psykisk helse i 
Arendal. Jeg viser også til mitt svar på spørsmål 23 fra representanten KjellI Ingolf Ropstad. De regionale 
helseforetakene har ansvar for å dimensjonere og planlegge tjenester fra spesialisthelsetjenesten, og 
vurdere hvilke tilbud og tiltak som må styrkes i sin region for å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse 
på alle nivå. Dette gjør de blant annet med støtte i analyser og framskrivinger av fremtidige behov for 
tjenester fra psykisk helsevern. Jeg har derfor forelagt spørsmålet fra representantene for Helse Sør-Øst, 
som har bedt Sørlandet sykehus HF om en redegjørelse, og fått følgende svar: 
 
«Sørlandet sykehus behandler spiseforstyrrelser både hos barn, ungdom og voksne. Barn og ungdom har 
sin behandling i Avdeling for barn og unges psykisk helse med poliklinisk behandling, dagbehandling og i 
særskilte tilfeller døgnbehandling. Voksne mottar behandling ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller i 
Psykiatrisk sykehusavdeling i Sørlandet sykehus. Sørlandet sykehus HF viser til at Enhet C ved Psykiatrisk 
sykehusavdeling, ikke er nedlagt. Driften av enheten er midlertidig lagt om, på bakgrunn av at 
helseforetaket mangler kvalifisert personell til å bemanne denne enheten. Sørlandet sykehus vil med  
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endringene, som er gjort midlertidig, ha fire færre sengeplasser i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. 
Det bemerkes at klinikken tidligere i 2022 har styrket kapasiteten med tre nye sengeplasser for ungdom. 
Sørlandet sykehus HF opplyser at de 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. 
Basert på tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2022 (juni 2022) har det pågått, og pågår fremdeles, 
en grundig utredning i Sørlandet sykehus HF for å optimalisere behandlingen av spiseforstyrrelser basert 
på nasjonale retningslinjer og med støtte bl.a. fra Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP). Sørlandet 
sykehus vil ferdigstille dette arbeidet i november 2022. Forholdene omkring Enhet C vil tas med i 
utredningen av den endelige løsningen, og ses i sammenheng med det totale antallet sengeplasser, 
inkludert nye plasser i Nybygg psykisk helse som vil tas i bruk fra mars 2023. Sørlandet sykehus HF viser 
til at nasjonale retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser og internasjonale retningslinjer er 
sammenfallende i at det er poliklinisk behandling og dagbehandling som representerer tyngden av 
behandlingen for denne pasientgruppen. Døgninnleggelse kan være nødvendig for noen få pasienter, 
spesielt i situasjoner hvor vekttapet har vært så stort og raskt at de trenger ekstra oppfølging. En 
spiseforstyrrelse er ofte en kronisk lidelse, og det å ta en pasient ut av sitt dagligliv kan få betydelige 
konsekvenser for pasientens evne til å mestre egen sykdom. 
Helse- og omsorgsdepartementet ga et tilleggsoppdrag til Helse Sør-Øst RHF i juni 2022 om at alle 
helseforetak og private ideelle sykehus med avtale med Helse Sør-Øst RHF «skal prioritere tilbudet til 
mennesker med spiseforstyrrelser gjennom å videreutvikle og styrke tilbudet for barn, unge og unge 
voksne». Helse Sør-Øst RHF følger med på hvordan helseforetakene etterlever denne føringen, blant annet 
i de faste oppfølgingsmøtene med helseforetakene». 
 
Representanten spør hvordan jeg vil sikre tilgang på nok helsepersonell med tilstrekkelig og riktig 
kompetanse. Fagfolkene er den aller viktigste ressursen vi har for å gi god hjelp til personer med psykiske 
vansker og lidelser. Å utdanne, rekruttere og beholde helsepersonell til vår felles helsetjeneste er derfor 
en våre viktigste oppgaver framover. 
Det er krevende å rekruttere spesialister, herunder psykiatere. Svaret fra Helse Sør-Øst viser at det er 
utfordringer knyttet til rekruttering av spesialisert helsepersonell enkelte steder i landet. Å utdanne egne 
spesialister viser seg å være en god måte å rekruttere på. Regionale helseforetak har derfor fått i oppdrag 
å øke antall stillinger for leger i spesialisering i psykiatri. 
Det er utviklet retningslinjer for en masterutdanning i psykisk helse og rusarbeid for sykepleiere, og for en 
tverrfaglig videreutdanning innen psykisk helse og rusarbeid. Begge utdanningene er innrettet mot 
behovene både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. 
Helsepersonellkommisjonen ble oppnevnt like før jul 2021. Den skal gi oss et godt og samlet 
kunnskapsgrunnlag og foreslå tiltak om hvordan vi kan utdanne, rekruttere og beholde personell i ulike 
deler av tjenesten i hele landet. Kommisjonen skal levere sin rapport i februar 2023. 
Regjeringen skal også legge frem en opptrappingsplan for psykisk helse. I den forbindelse har jeg bedt de 
regionale helseforetakene om å gjøre en fornyet helhetlig analyse og framskriving av behov for tjenester, 
personell og kompetanse innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt foreslå 
konkrete tiltak for å styrke spesialisthelsetjenestens innsats innen disse to fagområdene. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:3045 (2021-2022) 
Innlevert: 30.09.2022 
Sendt: 30.09.2022 
Besvart: 05.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Tone Wilhelmsen Trøen (H): Ifølge NRK Trøndelag (28.09.22) viser klinisk forskning at psykisk syke som 
må vente på behandling blir sykere. Samtidig som ventetidene øker i alle helseregioner, melder 
behandlingsinstitusjoner godkjent gjennom Fritt behandlingsvalg at de har ledig kapasitet. 
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at all ledig behandlingskapasitet tas i bruk slik at ventetidene kan 
reduseres for psykisk syke pasienter? 
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Begrunnelse 
Alle de fire helseregionene har i snitt fått lengre ventelister for psykisk syke som trenger behandling i 
spesialisthelsetjenesten. Samtidig som det er lange ventetider og fristbrudd for pasienter med rett til 
behandling innen psykisk helsevern, melder godkjente leverandører av de samme behandlingstjenesten 
gjennom Fritt behandlingsvalg, at de har ledig kapasitet. 
Det kan derfor se ut til at i stedet for å forsøke å gi raskere psykisk helsehjelp ved å ta i bruk den 
kapasiteten som er ledig hos ideelle og private aktører gjennom fritt behandlingsvalg, henvises pasientene 
til å stå i kø på venteliste i det offentlige. Dette til tross for at det er satt en øvre grense for hvor lenge 
mennesker med psykisk sykdom skal vente på å få hjelp. For barn og unge, 35 dager. For voksne er målet 
40 dager. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Det er bekymringsfullt at ventetidene til psykisk helsevern har økt i forbindelse med 
pandemien. Regjeringen er opptatt av å sikre gode tjenester og tilstrekkelig kapasitet i 
spesialisthelsetjenesten til behandling av pasienter med psykisk helseutfordringer. Jeg mener 
regjeringens forslag om å avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg vil kunne bidra til nettopp dette. De 
offentlige sykehusene brukte over 500 millioner kroner på å betale fritt behandlingsvalgleverandører 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. 
I 2020 mottok om lag 256 000 personer helsehjelp i psykisk helsevern i regi av den offentlige 
spesialisthelsetjenesten. Til sammenlikning mottok hhv. 280 og 309 personer psykisk helsehjelp gjennom 
fritt behandlingsvalgordningen i 2020 og 2021. Evalueringen av ordningen viste at den hverken har 
oppnådd formålet om å få ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv. Det er dermed lite som 
tilsier at en avvikling av ordningen vil ha vesentlig betydning for ventetidene i psykisk helsevern. 
Regjeringen arbeider for at flere får riktig psykisk helsehjelp raskere. Vi har et langsiktig mål om at alle 
som blir henvist til psykisk helsevern skal få tilbud om en vurderingssamtale. I 2022 har vi lagt vekt på at 
de regionale helseforetakene skal legge til rette for det innen psykisk helsevern for barn og unge. Det kan 
bidra til at pasientene får riktig helsehjelp til riktig tid og bedre prioritering. Noen vil ha bedre utbytte av 
behandling og oppfølging i kommunen. Derfor vil vi i opptrappingsplan for psykisk helse blant annet se på 
styrking av lavterskeltilbud i kommunene. 
Jeg vil samtidig understreke at personer med behov for akutt psykisk helsehjelp, ikke har ventetid. 
 
 
 
Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren 
Dokument nr. 15:3039 (2021-2022) 
Innlevert: 29.09.2022 
Sendt: 29.09.2022 
Besvart: 05.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 
Spørsmål 
Bård Hoksrud (FrP): Hvordan har statsråden og helseforetakene jobbet for å sikre forutsigbarhet og 
avtaler med private/ideelle tilbydere etter avviklingen av fritt behandlingsvalg fra 2023? 
 
Begrunnelse 
Statsråden har bekreftet at fritt behandlingsvalg vil avvikles fra 2023. Det betyr at man ikke lenger har 
godkjenningsmodellen for private og ideelle tilbydere av helsetjenester, og at helseforetakene selv må 
inngå avtaler. Derimot er det en rekke private og ideelle tilbydere som ikke vet om de fortsatt kan 
opprettholde driften sin fra neste år. Det er snakk om mange tusentalls brukere, pasienter og ansatte, som 
frykter for tilbudet sitt, eller arbeidsplassen sin, som ikke har fått noen avklaring. 
Et eksempel på dette er Mestringshusene på Notodden, der 52 ansatte står i fare for å miste jobben. 
Institusjonen med fokus på rusbehandling har gitt behandling til 332 rus- og psykiatripasienter siden 
starten i februar 2018. Dette er ikke realiteten for bare Mestringshusene på Notodden, men noe som 
rammer flere titalls behandlingsinstitusjoner i hele landet. 
Tilbydere av helsetjenester gjør en viktig jobb for samfunnet, gjennom å gi gode tjenester av høy kvalitet 
til mennesker som trenger hjelp. Mange av tilbyderne har gjort enorm innsats over flere år, og spilt en 
viktig rolle for mange pasienters liv. Da er det uverdig at aktørene ikke enda har fått en avklaring på om de 
må legge ned driften sin eller ikke. 
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Svar 
Ingvild Kjerkol: Helseregionenes kjøp av helsetjenester fra private aktører utgjorde over 17 milliarder 
kroner i 2021. Dette inkluderer både ideelle og kommersielle samarbeidspartnere. Private aktører yter 
med andre ord et vesentlige bidrag i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Regjeringen er positiv til at 
helseforetakene samarbeider med private aktører, så lenge samarbeidet 
skjer på vår felles helsetjenestes premisser. Vi ønsker ikke at private aktører skal kunne etablere seg fritt, 
og tappe lokalsykehus for ressurser – slik vi har sett eksempler på med fritt behandlingsvalgordningen. 
Samarbeid med private skal reguleres gjennom langsiktige avtaler hvor behandlingskvalitet for 
pasientene vektlegges. Helseregionene skal til enhver tid sørge for tilstrekkelig kapasitet, enten gjennom 
etablering av egne tilbud eller gjennom avtaler med private. 
Regjeringen har foreslått å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg med virkning fra 2023. 
Dette tidspunktet annonserte jeg i sykehustalen i januar i år. Da var det allerede kjent at regjeringen ville 
avvikle ordningen, blant annet gjennom Hurdalsplattformen. Dette ble også tydelig trukket fram som en 
viktig helsepolitisk sak av Arbeiderpartiet og Senterpartiet før stortingsvalget i 2021. 
Forslaget om avvikling av godkjenningsordningen ble sendt på høring 1. april i år, med frist for uttalelser 
den 1. juli. I forkant av utsendelsen av høringsnotatet hadde departementet møter med 
arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke og Spekter, samt enkelte av de godkjente aktørene i ordningen 
for å innhente deres innspill og synspunkter. 
I oppdragsdokumentet for 2022 ble de regionale helseforetakene bedt om 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. 
I tilleggsdokumentet etter Stortingets behandling av Prop. 115 S (2021-2022) («revidert 
oppdragsdokument») ba jeg videre om at de regionale helseforetakene vurderer hvorvidt godkjente 
virksomheter i fritt behandlingsvalgordningen i dag leverer tjenester som oppfyller et viktig nasjonalt 
eller regionalt behov og påse at slike tjenester også i fremtiden gjøres tilgjengelige. 
 
 
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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