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Møteinnkalling
for
Styret i Vestre Viken

Til: Styret ved Vestre Viken
Dato utsendt: 20. februar
Vår ref. Styresekretær
Møtetype:
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
PROGRAM
Kl.11.30

Kl.12.00

Ca kl.16.00

Møte1. 2017

Styremøte
27. februar
kl. 12.00-17.00
Drammen, Habiliteringsavdelingens konferansesal

Lunsj for styret

Behandling av styresaker

Styreevaluering 2016
(møtet er lukket/forvaltningslovens §13 1. ledd)

Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet.
Ved forfall vennligst gi beskjed til:
Styresekretær: Elin Onsøyen
Telefon: 958 12 504
E-post:
elin.onsoyen@vestreviken.no

Alternativt til:

Cecilie Monsen
Telefon: 928 64 147
Epost: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no

Med vennlig hilsen
For styreleder Torbjørn Almlid
Styresekretær: Elin Onsøyen
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Saksliste:
GODKJENNINGSSAKER
Saksnr.

1/2017

Sak
Møteinnkalling styremøte 27. februar
Godkjenning av styreprotokoll19. desember
Vedlegg:
1. Foreløpig styreprotokoll 19. desember

BESLUTNINGSSSAKER
Saksnr.

Sak
Årlig melding 2016 for Vestre Viken

2/2017

Vedlegg:
1. Årlig melding Vestre Viken 2016
2. Årlig melding Brukerutvalget
3. Årlig melding klinikkene
Medarbeiderundersøkelsen 2016
Eksterne tilstyn – status pr 3. tertial Vedlegg:
Vedlegg:
1. Oversikt over eksterne tilsyn pr 3. tertial 2016
Oppdrag og bestilling 2017
Vedlegg:
1. Oppdrag og bestilling 2017
2. Styringsmål HSØ 2017
Virksomhetsrapportering pr 31. januar
Vedlegg:
1. Virksomhetsrapportering pr 31. januar
Godkjenning av prosjektmandat, Strategi og utviklingsplan 2035
Vedlegg:
1. Prosjektmandat Vestre Viken HF Strategi og utviklingsplan 20135
Høring – NOU 2016: Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
Vedlegg:
1. NOU organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
Konsernrevisjonens revisjonsrapport om korridorpasienter i foretaket
(rapport 10/2016)
Vedlegg:
1. Revisjonsrapport 10/2016
2. Handlingsplan – Drammen sykehus
3. Handlingsplan – Ringerike sykehus

3/2017
4/2016

5/2017

6/2017
7/2017
8/2017

9/2017

10/2017
11/2017
12/2017

Avhending av eiendommen i Dr. Schmidts vei 3, GNR 80, 60/74 av BNR. 32
i 0219 Bærum kommune
Investeringer Blakstad – finansiering av overskridelse
Etablering av Sykehusinnkjøp HF
Virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Vestre Viken HF

ORIENTERINGSSAKER
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Orienteringer

13/2017

EVENTUELT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Referat fra Brukerutvalget 16. januar 2017
Brev fra Venner av Bærum sykehus 30. desember 2016
Oversendelsesbrev fra HSØ datert 1. februar
Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 2. februar 2017
Brukerutvalg referat 13.februar 2017
HAMU referat 14. februar 2017
Sentralt kvalitetsutvalg referat 14.februar 2017
Foretaksprotokoll for Vestre Viken HF 15. februar 2017
Nye vedtekter for Vestre Viken 15. februar 2017
Oversikt over planlagte saker til styret pr 20. februar 2017

Styreevaluering 2016 - (møtet er lukket/forvaltningslovens §13 1. ledd)
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Dato:
Saksbehandler:

20.02. 2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Godkjenning av styreprotokoller fra 19. desember 2016
Møte
Styremøte

Saksnr.
1/2017

Møtedato
27.02. 2017

Forslag til vedtak
Protokollen fra styremøte 19. desember godkjennes.

Drammen 20. februar 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

1. Foreløpig protokoll fra 19. desember 2016

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Dato:
Saksbehandler:
Direkte telefon:

19. desember 2016
Elin Onsøyen
95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Drammen, habiliteringavdelingens konferansesal
19. desember 2016
Kl. 12.00 – 16.05

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Torbjørn Almlid
Ingeborg Sivertsen
Margrethe Snekkerbakken
Geir Kåre Strømmen
Hildur Horn Øien
Line Spiten
John Egil Kvamsøe
Harald Bergan

Funksjon
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Brukerrepresentanten Anne Helene Lindseth og Toril Krogsund deltok som observatør med møte
og talerett.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Funksjon
Nils Fr. Wisløff
Administrerende direktør
Marit Lund Hamkoll
Viseadministrerende direktør
Halfdan Aass
Fagdirektør
Ørjan Angel Sandvik
Økonomidirektør
Finn Egil Holm
Direktør kommunikasjon
Rune Abrahamsen
Prosjektdirektør mottaksprosjekt
Cecilie S. Monsen
Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen
Spesialrådgiver/styresekretær

Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
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Godkjenningssaker
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 50/2016

Styrets enstemmige
Vedtak:
Protokollene fra styremøtet 5. desember 2016 godkjennes.

Beslutningssaker
Sak 51/2016 Nytt sykehus i Drammen
Styrets enstemmige
Vedtak:
1.
2.
3.
4.

5.

Styret anbefaler Helse Sør-Øst RHF å videreføre planarbeidet for nytt sykehus i Drammen til
forprosjektfase.
Styret forutsetter at tiltakene, som er fremkommet gjennom i Samlerapport –
Optimalisering av nytt sykehus i Drammen datert 30.11.2016, legges til grunn for det videre
arbeidet i forprosjektet.
Styret anbefaler ikke en trinnvis utbygging av nytt sykehus.
Styret tar til orientering at gjennomførte undersøkelser av forurensing og grunnforhold,
ikke gir grunnlag for endring av forutsetningene for nytt sykehus på Brakerøya.
Styret ber administrerende direktør å komme tilbake til styret med konkretisering og
implementering av endringer innen fag- og funksjonsfordelinger i forbindelse med arbeidet
med Utviklingsplan i 2017.

Protokolltilførsel fra de ansattes representanter i styret:
Vi er fortsatt bekymret for de dimensjonerende faktorer som er lagt til grunn i prosjektet og
arbeidsforholdene for de ansatte i det nye sykehuset. Vi har hele veien uttrykt vår bekymring for at vi
nå planlegger et nytt sykehus som er for lite den dagen det åpner. Vi viser til erfaringer fra AHUS og
Østfold.
En enstemmig gruppe av tillitsvalgte fraråder på det sterkeste å gå inn for etappevis utbygging av nytt
sykehus i Vestre Viken. Dette vil, som beskrevet i samlerapporten om optimalisering av det nye
sykehuset, få alvorlige konsekvenser for arbeidsmiljø, andre investeringer i foretaket, samt foretakets
generelle økonomiske bærekraft. I tillegg understreker vi risikoen for en forsinket og mulig manglende
satsning på psykisk helsevern dersom dette blir prioritert som siste trinn.
For å realisere Nytt sykehus og BRK-prosjektet er det lagt opp til betydelige innsparinger de neste
årene. Dette har betydelige potensielle konsekvenser for pasientbehandling og arbeidsmiljø. De
tillitsvalgte vil derfor oppfordre til kontinuerlig oppfølging og monitorering av de konsekvensene
innsparingstiltakene får på disse områdene, samt at tillitsvalgtgruppen løpende orienteres og
involveres i denne prosessen.
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Sak 52/2016 Budsjett og mål 2017
Styrets enstemmige
Vedtak:
1. Styret slutter seg til de mål og prioriteringer for budsjett 2017, som fremkommer i
administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med et totalbudsjett
på 8 695 MNOK, hvorav 5 267 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. Styret vedtar
budsjettet med et overskudd på 265 MNOK.
2. Basisrammetildeling på 5 267 MNOK fra HSØ fordeles mellom klinikkene som
følger:
Basisramme

Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus
Intern Service
Psykisk helse og rus
Prehospital tjeneste
Medisinsk Diagnostikk
Stabene
Fellesområdet
SUM

415 194
241 231
148 717
88 618
818 888
1 411 950
313 811
402 671
323 569
1 102 725
5 267 375

Øvrige
inntekter

1 262 225
707 849
403 345
201 435
87 172
184 013
46 770
227 171
25 020
282 263
3 427 263

SUM
inntekter

1 677 419
949 080
552 062
290 053
906 060
1 595 963
360 581
629 842
348 589
1 384 988
8 694 638

3. Budsjett og mål for 2017 angir foretakets mål og økonomiske rammer for
virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor
de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers
krav, helseforetakets egne mål, herunder å bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.
4. Det etableres en vaktordning for dialysebehandling i foretaket i 2017.

5. Det etableres i 2017 barnepoliklinikk ved Bærum sykehus.

6. Prioriterte mål 2017 er:
• Gode og effektive pasientforløp ved kreftbehandling (pakkeforløp)
• Gjennomsnittlig ventetid skal være i tråd med nasjonale føringer, men ikke
øke fra nivå 2016. Ventetidene innen psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling forutsettes redusert.
• Det skal være høyere vekst i pasientbehandlingen innen psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatiske sykehus.
• Psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern.
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7. Administrerende direktør gis fullmakt til å fordele investeringsrammene på enkelte
prosjekter i samsvar med vedtatte fullmakter.

Innenfor en investeringslikviditet på 417 MNOK fastsettes følgende
investeringsrammer for 2017:
Investeringsrammer
Budsjett 2017
Psykisk helse og rus
90
BRK-prosjektet
90
Sum bygg
180
Medisinteknisk utstyr
90
Behandlingshjelpemidler
18
Grunnutrustning
10
Sum utstyr
118
IKT
10
Overskuddsdisponering klinkker
13
EK-innskudd pensjon
25
Prehospitale tjenester
2
Ikke ferdigstilte prosjekter 2016
14
Buffer
15
Sum øvrige investeringer
79
Finansiell leasing
40
Total investeringsramme
417

8.

Det forutsettes at alt omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes
organisasjoner og vernetjenesten. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn i
dette samarbeidet, og denne dialogen. Likeledes legges de 13 prinsipper for
brukermedvirkning til grunn for dialogen med brukerne og deres organisasjoner.

9. Styret gir administrerende direktør fullmakt 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.

Protokolltilførsel fra de ansattes representanter i styret:
Budsjettdokumentet beskriver på en god måte utfordringer og risikofaktorer knyttet til budsjett 2017.
I den forbindelse viser vi til drøftinger og risikovurderinger i de enkelte klinikkene. Det beskrives en
gjennomgående bekymring for den økonomiske omstilling som kreves i forbindelse med budsjett 2017,
og hvilke konsekvenser dette gir for de ansatte.
For å nå de overordnede målsettinger for pasientbehandlingen i Vestre Viken HF, kreves det at vi har
kontinuerlig fokus på de ansattes arbeidsforhold, arbeidsbelastning og arbeidsmiljø.
Ved sykehusene i Vestre Viken har vi over flere år hatt en økning i aktivitet uten tilsvarende økning i
bemanning. Dette medfører en stor belastning for de ansatte med mulige påfølgende konsekvenser for
pasientbehandling og sykefravær.
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Arbeidstakerorganisasjonene krever en tett oppfølging og involvering av tillitsvalgte og verneombud i
arbeidet med gjennomføring av de omstillinger som kreves for budsjett 2017.
Ved stadig økt fokus på effektivisering ses økt dreining mot kontrollorientert ledelse som forskning
viser kan være demotiverende for kunnskapsmedarbeidere. God oppfølging og opplæring av ledere vil
være viktig i videre budsjettoppfølging.
Kompetanseutvikling for den enkelte, rett kompetanse på rett plass i tråd med foretakets behov
forventes ytterlige fokus i 2017.
Det kreves innsats på flere områder for å møte krav om reduserte liggetider i sykehus. Hensiktsmessig
drift, god planlegging på tvers av avdelinger og mellom sykehusene våre er viktig for å sikre god
utnyttelse av tilgjengelig kompetanse og kapasitet.
Mulighetsstudien vedrørende outsourcing av tjenester i klinikk for intern service vil foreligge i mars
2017. Foretakstillitsvalgte ser med bekymring på dette, og ber arbeidsgiver heller vurdere
“insourcing” av disse tjenestene tilbake til de forskjellige klinikkene, da vi mener disse tjenestene er en
helhetlig del av pasientbehandlingen.
Mangel på kapasitet og kompetanse i kommunehelsetjenesten gir utfordringer for drift i sykehusene.
Det er viktig at det er et etablert samarbeid mellom sykehusene og kommunen, slik at utfordringer
kan sees på i fellesskap og jobbes aktivt med å finne løsninger på.
”Den gylne regel” krever større vekst i psykisk helse og rus enn i somatikk målt i kostnader, ventetid,
aktivitet og årsverk. Vi mener budsjettet, slik det foreligger, ikke innfrir ”den gylne regel”. SAMdatas
oversikt de siste 3 år viser at somatikken øker mer enn psykisk helse og rus når det gjelder budsjett, og
med foreliggende budsjett er det fare for at dette også vil skje i 2017.

Sak 53/2016 Virksomhetsrapport per 30. november
Styret gir ros og anerkjennelse til foretakets ansatte for arbeidsinnsatsen i 2016.

Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per 30.november til orientering.

Sak 54/2016 Oppnevning av nye representanter til Brukerutvalget
Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret for Vestre Viken HF oppnevner for perioden 1.1. 2017 til 31.12. 2018 følgende
representanter til Brukerutvalget i Vestre Viken HF:
Kjell Jensen, FFO Buskerud (gjenvalg)
Rune Hansen Gunnerød, FFO Buskerud (gjenvalg)
Lillemor Sandberg, FFO Buskerud (ny)
Heidi Hansen, RIO (ny)
Franck Tore Larsen, SAFO TVB (gjenvalg)

Sak 55/2016 Oppnevning av valgstyre – ansattes representanter til helseforetakets
styre
Styrets enstemmige
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Vedtak:

Styret for Vestre Viken HF oppnevner følgende valgstyre for gjennomføring av valg av ansattes
medlemmer til helseforetakets styre:
Fra foretakets ledelse:
• Sine Kari Braanaas, advokat/spesialrådgiver HR. Vara: Janne Hjelm- Gabrielsen.
• Eli Årmot, seksjonsleder HR. Vara: Kari-Anne Sælebakke.
• Finn Egil Holm, direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt. Vara: Elin
Onsøyen.

Fra de ansatte:
• Eva-Britt Farbu, klinikktillitsvalgt Fagforbundet. Vara: Lise Gundersen.
• Geir Bye Gundersen, foretakstillitsvalgt Norsk Fysioterapeutforbund. Vara: Anne Cathrine
Norsted.
• Espen Bjørknes, klinikktillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund. Vara: Anita Haugland Gomnes.
Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder.

Orienteringssaker

Sak 56/2016 Orienteringer
Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret tar de fremlagte sakene til orientering.

Sak 57/2016 Salg/leie av tomt til fotballbane/klubbhus
Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å forhandle med Asker kommune om å
selge/leie ut tomt på Blakstad til Asker kommune med formål om å anlegge fotballbane med
klubbhus.
2. I henhold til fullmaktsreglementet oversendes saken til Helse Sør-Øst.
3. Styret vil ha en eventuell endelig fremforhandlet avtale til godkjenning.

Andre orienteringer

1. Bruk av tvang innen psykisk helse og rus
Styret ber om at revisjonen som er planlagt innen bruk av tvang innen psykisk helse og rus
blir gjennomført tidlig i 2017, og at styret blir forelagt rapporten når den foreligger.
2. Samarbeid Kongsberg og Drammen – akuttkirurgi.
3. Høring – Kvinnslandutvalet: NOU 2016: 25 Organisering og styring av
spesialisthelsetjenesten.

Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under dette punktet.

Styreevaluering 2016 – utsettes til styresamlingen 15. -16. februar.
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Drammen, 19. desember 2016
Torbjørn Almlid
styreleder
Ingeborg Sivertsen

Margrethe Snekkerbakken

Hildur Horn Øien

Geir Kåre Strømmen

Harald Bergan

Line Spiten

John Egil Kvamsøe
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Dato:
Saksbehandler:

06.02.2017
Martin
Stolzenbach Olsen

Saksfremlegg
Årlig melding 2016 for Vestre Viken
Møte
Styremøte

Saksnr.
2/2017

Møtedato
27.02.17

Forslag til vedtak
Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding for 2016 for Vestre Viken, med de endringer som
fremkom i styremøtet.

Drammen, 20. februar 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Bakgrunn
Ifølge § 14 i vedtektene for foretaket skal styret i Vestre Viken hvert år sende en melding til
Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for
foregående år. Frist for Årlig melding 2016 er 28. februar 2017. Meldingen utarbeides etter mal
gitt av Helse Sør-Øst RHF.

Årlig melding fra helseforetakene danner grunnlag for Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF til
Helse- og omsorgsdepartementet. Det inngås årlige driftsavtaler mellom administrerende
direktør og hver av klinikkdirektørene. Klinikkene har utarbeidet årsmeldinger hvor det er
rapportert på grad av måloppnåelse i forhold til de måleparametre som er satt i driftsavtalene.
Klinikkenes årsmeldinger er også vedlagt saken.

Saksutredning
Styret får nå vedlagte Årlig melding for 2016 til behandling. Plandelen bygger på tidligere
utarbeidede planer i Strategi 2025, Økonomisk langtidsplan og vedtatt budsjett og mål for 2016,
i tillegg til de regionale føringer om mål og årlig oppdrag.
Årlig melding for 2016 er utarbeidet i samsvar med eiers føringer. Etter styrets behandling vil
meldingen vil deretter bli sendt inn til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 28. februar 2017.

I tillegg til innledning inneholder Årlig melding to deler:
• Rapporteringsdel (del II) hvor det rapporteres på hvordan helseforetaket har svart opp
mål for 2016 i ”Oppdrag og bestilling” og øvrige bestillinger/pålegg gitt i foretaksmøter.
• Styrets plandokument (del III) skal være av strategisk og overordnet karakter og vise
hovedtrekkene i fremtidig drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av det
regionale foretaket som eier.
En foreløpig rapportering (del II) ble avgitt til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 20. januar 2017.

Årlig melding forutsettes utarbeidet med medvirkning fra ansattes representanter og
brukerutvalget. Prosess ved utarbeidelse av Årlig melding 2016 er gjennomført i henhold til
følgende plan:

18.11.2016

Oppstartmøte
med
Helse
Sør-Øst

uke
48/2016

Utsendelse
mal for
del II
(rappor
tering)

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

20.01.2017

del II
/rapportdel
sendt
Helse
Sør-Øst

09.02.2017

Gjennomgang
med
ansatterepresentanter

13.02.2017

Gjenno
m-gang i
Brukerutvalg

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

14.02.2017

Gjennom
-gang i
Ledermøte

27.02.2017

Styrebehandling

28.02.2017

Endelig
frist for
oversend
else til
Helse
Sør-Øst

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Utkastet til Årlig melding 2016 for Vestre Viken er gjennomgått med de foretakstillitsvalgte og
foretakshovedverneombud i dialogmøte, og det er mottatt innspill til dokumentet.
Brukerutvalget har fått gjennomgått utkastet med mulighet til å fremme innspill.
Brukerutvalgets årsmelding for 2016 er vedlagt Årlig melding.
I rapporteringsdelen av Årlig melding bevarer foretaket krav gitt i Oppdrag og bestilling 2016
som ble gitt i foretaksmøte i februar 2016. Oppdrag og bestilling 2016 har hatt tre hovedmål:
• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
• Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Vestre Viken har nådd ventetidsmålet. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var 58
dager i 2016, betydelig bedre enn det nasjonale målet om ventetid kortere enn 65 dager. Andel
fristbrudd har vært lavt.

Det har vært en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og rus på 4.5 % fra 2015 til
2016, men aktivitetsmålet ble ikke nådd i 2016. Etter iverksatte tiltak ble aktivitetsmålet
oppnådd de siste månedene av året.

Innen kvalitet og pasientsikkerhet har foretaket levert godt på mange områder. Andel i
korridorpasienter er imidlertid relativt høyt. Prevalens av sykehusinfeksjoner var 3,6 % i 2016
som i 2015. Selv om dette er relativt lavt i landsmålestokk, er det høyere enn det regionale målet
på lavere enn 3 %.
Regnskapet for 2016 er ikke avsluttet ennå, men foreløpig resultat viser et overskudd på 137
MNOK, som er 13 MNOK lavere enn styringsmålet.

For øvrig henvises til rapporteringen i Årlig melding og de klinikkvise vedleggene.

Administrerende direktørs vurderinger
Virksomheten i 2016 har etter administrerende direktørs vurdering gitt gjennomgående gode
resultater. Oppdrag og bestilling 2016 er fulgt opp. De tre hovedmålene i Oppdrag og bestilling
viser høy grad av måloppnåelse. Det mest utfordrende området har vært aktiviteten innen
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Der er ikke målet nådd, men etter
iverksatte tiltak bedret dette seg betydelig i løpet av annet halvår 2016.

Regnskapet fro 2016 er ikke avsluttet ennå, men ser ut til å gi et overskudd på 137 MNOK, som
er 13 MOK lavere enn budsjettet. Den manglende målopppnåelsen kan relateres til underskudd i
Klinikk for psykisk helse og rus. Administrerende direktør mener resultatet totalt sett er
tilfredsstillende.

Administrerende direktør foreslår at styret vedtar det fremlagte forslag til Årlig melding 2016
for Vestre Viken, med de endringer som eventuelt fremkommer under styrets behandling av
meldingen.
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DEL I:
1.

INNLEDNING OG SAMMENDRAG

INNLEDNING

1.1. Vestre Vikens oppgaver og organisering
Vestre Viken helseforetak ble opprettet 1. juli 2009. Vestre Viken yter nå spesialiserte
helsetjenester til befolkningen i 26 kommuner fordelt på 4 fylker. Prehospitale tjenester ytes også
med unntak av prehospitale tjenester for kommunene Asker og Bærum som fortsatt utføres av
Oslo universitetssykehus.
Den somatiske aktiviteten er fordelt på Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus med
Hallingdal sjukestugu, . Aktivitet innen psykisk helse og rus fordeler seg mellom
sykehusavdelinger som ligger i Lier og på Blakstad, 5 distriktspsykiatriske sentre (Asker, Bærum,
Drammen, Ringerike og Kongsberg DPS), Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, samt
Avdeling for rus og avhengighet med 5 lokasjoner.
Foretaket er organisert med 8 klinikker samt sentrale stabsavdelinger. Fire klinikker er organisert
med utgangspunkt i de fire somatiske sykehusene, mens fire klinikker – klinikk for henholdsvis
medisinsk diagnostikk, psykisk helse og rus, prehospitale tjenester og intern service – er
organisert ut fra funksjoner på tvers av lokalisasjonene. Organisasjonskartet fremgår av figuren
nedenfor.
Vestre Viken hadde 9401 ansatte i gjennomsnitt for 2016. Tallet inkluderer alle som hadde gyldig
arbeidsavtale med foretaket (inkluderer også timelønnede). Brutto månedsverk var i gjennomsnitt
7153.
Involvering av ansatte i virksomheten skjer gjennom foretakets tillitsvalgte og hovedverneombud
på alle nivåer, som er valgt av organisasjonene innenfor avtalt ramme. Involvering skjer gjennom
informasjon, drøfting og forhandlinger.
Vestre Vikens Brukerutvalg har i 2016 arbeidet i henhold til mandatet, som er i samsvar med
regionale føringer. Leder og nestleder møter på styremøter og styreseminarer med møte- og
talerett. Ungdomsrådet ble etablert i slutten av 2015, og har hatt aktivitet hele driftsåret 2016.
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1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag
Styret for Vestre Viken vedtok en strategiplan, Strategi 2025, i desember 2011. Strategiplanen,
med enkelte senere justeringer har vært førende for utviklingen av foretaket.
Vestre Viken legger eiers visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag til grunn for sin virksomhet.
Visjonen er: ”Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder,
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi”
Verdigrunnlaget er de tre nasjonale verdier for helsetjenesten:
•
Kvalitet
•
Trygghet
•
Respekt
1.3. Mål for Vestre Viken i 2016
De overordnede mål for virksomheten i 2016 har vært:
• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
o Tildeling av rett til helsehjelp skjer i henhold til prioriteringsveiledere og nasjonale
faglige retningslinjer.
o Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 65 dager.
o Ingen pasienter skal oppleve fristbrudd.
o Ingen langtidsventende over ett år innen 01.05.2016.
• Konsolidering av alle pakkeforløp kreft, slik at for hele året er
o Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp 70 %.
o Andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert standard forløpstid,
uavhengig av type pakkeforløp 70 %.
o Klinikken er organisert med forløpskoordinator(-er) for kreftpasienter, med
nødvendige fullmakter.
4

•

Det skal drives forbedringsarbeid for å forebygge og redusere helsetjenesteassosierte
infeksjoner og etablerer egne mål for forbedringer i resultatene som inngår i
prevalensundersøkelsen og Nasjonal Overvåking av Infeksjoner i Sykehus.
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning
o Andel pasienter skal ha timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning
må være 90 %
• 95 % av epikriser skal være sendt ut innen sju dager
• 20 % av pasienter i aldersgruppen 18 år til og med 80 år med akutt hjerneinfarkt skal være
behandlet med intravenøs trombolyse
• Klinikken skal delta i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og rapportere data som
etterspørres i dette
Nasjonale kvalitetsindikatorer skal gjennomgås når de publiseres, og brukes i forbedringsarbeid.
1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll
Kvalitetssystemet i Vestre Viken er i samsvar med krav i Internkontrollforskrift for helse- og
omsorgstjenesten og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Hensikten med
kvalitetssystemet er å sikre god styring og kontroll med virksomheten. Det gjennomføres
Ledelsens gjennomgang (LGG) en gang per år for å vurdere om system for internkontroll er
virksomt, hensiktsmessig og effektivt. Klinikkene vurderer på avdelings- og klinikknivå om
elementene i kvalitetssystemet fungerer som forutsatt. På foretaksnivå sammenfattes klinikkenes
LGG-rapporter og det gjøres en overordnet risikovurdering om elementene i kvalitetssystemet er
i henhold til krav og interne behov.
Internkontroll inngår i administrerende direktørs organisering av virksomhetsstyringen.
Det revideres årlig en 3-årsplan for overordnede revisjoner. Planen bygger på resultater i
kvalitetssystemet og kilder er avvik, klager, risikovurderinger, tilsyn og innspill fra klinikker og
staber. All revisjonsvirksomhet innen områdene kvalitet, HMS og legemiddelhåndtering blir
koordinert.
Fullmaktstruktur for de ulike ledernivåene er implementert.
Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle kultur for åpenhet, samt for å avdekke og
forebygge feil og mangler. Det er god meldekultur i virksomheten og det meldes avvik og
forbedringsområder fra alle klinikker og avdelinger. Vestre Viken har etablert en elektronisk
tilbakemeldingsmulighet for pasienter/pårørende og samarbeidspartnere på internett som skal
bidra til lav terskel for å melde feil og mangler. Systemet er en del av avvikssystemet og bidrar til
at uønskede hendelser håndteres raskere og mer systematisk.
Det rapporteres tertialvis til styret om eksterne tilsyn som er gjennomført og oppfølgingen av
disse. Spesielle tilsyn presenteres i tillegg med handlingsplaner.
Det rapporteres regelmessig til styret om styring og kontroll med budsjettoppfølging, mål for
pasientbehandling mv.
Klinikkene har regelmessige møter med administrerende direktør med oppfølging av elementene
i driftsavtalene. Driftsavtalen konkretiserer den enkelte klinikks mål med utgangspunkt i Oppdrag
og Bestilling for Vestre Viken.
Det gjennomføres i klinikkene hvert tertial risikovurderinger i forhold til måloppnåelse av
Oppdrag og bestilling fra HSØ. Resultatene sammenfattes i en overordnet risikovurdering for
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Vestre Viken. Risikovurderingene er en del av tertialvis rapportering til styret og er et
gjennomgående verktøy i virksomhetsstyringen.
1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte
Brukerutvalget (BU) har vært etablert i overkant av sju år og har i samarbeid med ledelsen i
Vestre Viken utviklet gode arbeidsformer. Utgangspunktet for dette arbeidet har vært de 13
punktene for brukermedvirkning vedtatt i HSØ. BUs egen årsmelding for 2016 er vedlagt
Vestre Viken har et aktivt Brukerutvalg bestående av 10 personer, 7 kommer fra FFO, 1 fra
SAFO, 1 fra kreftforeningen og 1 fra rusorganisasjonene. Det har i 2016 vært møte ca. 1 gang i
måneden og to ekstraordinære møter knyttet til arbeidet med nytt sykehus, samt utviklings- og
oppgraderingsprosjekt for sykehusbyggene Bærum, Ringerike og Kongsberg (BRK-prosjektet).
Det har til sammen vært gjennomført 12 møter. Leder og nestleder møter på styremøter og
styreseminarer med møte- og talerett.
BU er representert sentralt i alle 8 klinikker med 2 personer i hver klinikk, i klinikkens
kvalitetsutvalg, i utvidede klinikkledermøter, samt i Vestre Vikens større prosjekter.
BU er også representert i Vestre Vikens sentrale kvalitetsutvalg, pasientsikkerhetsprogrammet,
styringsgruppe for digital samhandling, forskningsutvalget og kvalitets- og helsefaglig
læringsnettverk.
BU vier samhandlingsarbeidet oppmerksomhet og har representanter i overordnet
kommunehelsesamarbeid og er representert i de lokale samarbeidsutvalg.
I november 2015 etablerte Vestre Viken sitt ungdomsråd, som er organisert med koordinator og
kontaktpersoner til avdelinger som behandler pasienter i ungdomsfasen. Ungdomsrådet har
representasjon fra somatikk, inklusive habilitering og fra barne- og ungdomspsykiatri.
Ungdomsrådet har i 2016 hatt 8 ordinære møter og et arbeidsseminar over tre dager der
målsetningen var utarbeidelse av en budskapsplattform som etter planen skal lanseres innen
påske 2017.
Vestre Viken arbeider for å sikre de ansattes medvirkning på alle nivåer i organisasjonen.
Medvirkning fra ansatte er organisert gjennom fagforeningene og vernetjenesten sin
representasjon, ved ansattvalgte representanter i Vestre Viken sitt styre samt gjennom direkte
deltakelse i prosjekt- og arbeidsgrupper i utviklings- og omstillingsprosesser.
Det er inngått lokale samarbeidsavtaler med henholdsvis fagforeningene og med vernetjenesten.
De respektive avtalene klargjør hvordan Hovedavtalens bestemmelser om informasjon,
samarbeid og medbestemmelse skal praktiseres i Vestre Viken. Avtalene regulerer også hvordan
ordningene skal være organisert samt hvor stort frikjøp er for den enkelte fagforening. For
vernetjenesten er det utarbeidet en prosedyre og en samarbeidsavtale. Disse regulerer områder
som ikke er omtalt i arbeidsmiljøloven, samt frikjøp og utgifter til kurs og møter. I tillegg
beskriver den hvordan Arbeidsmiljølovens krav om informasjon, drøfting og medvirkningsplikt,
samt de 12 prinsipper for medvirkning i omstilling, skal oppfylles. Møtestruktur, deltakelse i
styringsgrupper, arbeidsgrupper, prosjektgrupper med videre er satt i system.
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2.

SAMMENDRAG

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer
Vestre Viken har lykkes i å nå mål om reduserte ventetider. Gjennomsnittlig ventetid for
avviklede pasienter var 58 dager i 2016. Således er målet om kortere ventetid enn 65 dager nådd
med god margin. Andel fristbrudd er lavt med 0,8 % for 2016. Det er et mål om at det skal være
noe lavere, men resultatet er noe påvirket av kapasitetsproblemer knyttet til arbeidskonflikten
med Akademikerne høsten 2016.
Innen pakkeforløp for kreft nådde foretaket målet om at minst 70 % av pasienter med kreft skal
være inkludert i pakkeforløp (resultat 72 %), mens andel behandlet innen normert forløpstid lå
noe under mål med 67 %. For enkelte kreftformer nås forløpstidene hos en lavere andel av
pasientene, slik at det her må gjøres et forbedringsarbeid. Ordningene med forløpskoordinatorer
fungerer gjennomgående godt.
Prevalens av sykehusinfeksjoner har ligget på et lavere nivå enn tidligere de to siste årene, men
ligger fortsatt noe over målet.
Andel korridorpasienter var 1,7 % i 2016. Det var en lett reduksjon fra 2015, men det er et
utfordrende mål å unngå korridorpasienter. Det er gjort noen tiltak for å redusere andelen med
noe effekt. Konsernrevisjonen gjennomførte en revisjon av foretakets arbeid med
korridorpasienter. Deres vurdering er at Vestre Viken har gjennomført flere tiltak for å forebygge
korridorpasienter. Det er etablert prosedyrer, men de etterleves ikke alltid. Foretaket vil følge opp
anbefalinger fra konsernrevisjonen i 2017.
Aktiviteten i pasientbehandlingen har vært høy. Innen somatikken har den vært betydelig høyere
enn budsjettert. Innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har foretaket
imidlertid ikke nådd aktivitetsmålene. Det ble gjort ekstra tiltak høsten 2016 for å øke aktiviteten
innen psykisk helsevern og rus. Disse tiltakene videreføres og videreutvikles i 2017.
Vestre Viken nådde ikke det økonomiske resultatet som var budsjettert. Det er iverksatt tiltak for
å oppnå styringsfart i tråd med budsjett for 2017.

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering
Organisasjonen i Vestre Viken med lokal ledelse ved de somatiske sykehusene og noen klinikker
organisert på tvers er videreført. Den vurderes å fungere gjennomgående godt. Det er etablert
lederutviklingsprogram for både nivå 3- og nivå 4- ledere. Programmene har bred sammensetning
av deltakere på tvers av profesjon, avdeling og klinikk. Programmene bidrar til å styrke
organisasjonen.
Den største omstillingsprosessen i foretaket i 2016 har vært arbeidet med samling av all
sykehuspsykiatri ved Blakstad med fraflytting av Lier. Samlingen vil bli fullført tidlig i 2018.
Samlingen på Blakstad gjøres midlertidig fram til ferdigstillelse av nytt sykehus i Drammen.
Arbeidet med nytt sykehus i Drammen er videreført. Konseptrapport ble oversendt til Helse SørØst i 2016. Videreføring av arbeidet til forprosjekt ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF
02.02.17.
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II:
3.

RAPPORTERINGER

RAPPORTERING FOR OVERORDNEDE MÅL

3.1. Oppfølging av ventetider, fristbrudd og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Ventetid
Vestre Viken har oppfylt det nasjonale målet om at gjennomsnittlig ventetid for avviklede
pasienter skal være mindre enn 65 dager fra slutten av 2015. Ventetiden er ytterligere redusert i
løpet av 2016. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter har således vært 58 dager i 2016
mot 68 dager i 2015 og 76 dager i 2014. Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern er
kortere enn for somatikk med henholdsvis 47 dager og 60 i 2016. Mens antall ventende ble
redusert med 25 % i løpet av 2015, fra om lag 20.000 til 15.000, har antallet vært nokså stabilt
gjennom 2016. Ventetid for ventende er betydelig redusert gjennom året, slik at mål for ventetid
fortsatt vil bli oppfylt.
Det har også vært et mål om at ingen pasienter skal ha ventetid på over ett år. Dette målet er ikke
helt nådd, da det ved utløpet av året er 32 pasienter som har ventet over ett år. Det forventes at
det ikke er langtidsventende etter 01.05.17.
Fristbrudd
Målet er at ingen pasienter skal oppleve fristbrudd i Vestre Viken. Det kan dog ikke forventes at
tallet blir helt null. Andel avviklede fristbrudd har vært lavt, men har forbigående økt litt de siste
månedene av året på grunn av arbeidskonflikten med akademikerne. Uten denne ville andel
fristbrudd vært lavere. Samlet har andel fristbrudd vært 0,8 % i 2016 mot 0,9 % i hele 2015 og 1,7
% i 2014. Andel fristbrudd vurderes som akseptabelt, men bør ytterligere noe ned.
Venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
• Variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse
• Variasjonen i andel dagbehandlinger innen utvalgte fagområder
Vestre Viken er kjent med arbeidet som har pågått regionalt og nasjonalt med hensyn til å
utvikle nye indikatorer for variasjoner i effektivitet og kapasitetsutnyttelse, herunder
variasjon i andel dagbehandlinger. Foretaket arbeider generelt med å øke effektivitet og
utnytte kapasitet som et generelt oppdrag til driftsorganisasjonen. Regionale mål for
produktivitet viser høy produktivitet for Vestre Viken. For øvrig har foretaket avventet
videre indikatorer på områdene, og oppdrag i denne forbindelse.
Registrering av ventetid i spesialisthelsetjenesten (journalgjennomgang)
Vestre Viken har ikke registrert noe oppdrag knyttet til oppfølging av Helsedirektoratets arbeid
med å se på ulike problemstillinger innen registrering av ventetid i spesialisthelsetjenesten
(journalgjennomgang). Foretaket er opptatt av korrekt ventelisteregistrering.
Prioriterte fagområder (ortopedi og psykisk helsevern)
Vestre Viken har god kapasitet innen de fleste områder innen ortopedi. Gjennomsnittlig ventetid
for avviklede pasienter innen ortopedi var 49 dager i 2016. Det har vært en økning i polikliniske
konsultasjoner på 4,5 % i 2016 sammenliknet med året før innen psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. Antall konsultasjoner er imidlertid 3,6 % lavere enn budsjett, slik at
den budsjetterte aktivitetsøkningen ikke ble oppnådd. Ventetid for avviklede innen psykisk
helsevern ble imidlertid redusert fra 50 dager i 2015 til 47 dager i 2016.
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Postbariatrisk kirurgi
Antall inngrep innen postbariatrisk kirurgi er økt i 2016 sammenliknet med året før. Det ble uført
148 inngrep i 2016 (målt ved bruk av diagnosekode L 98.7, mye eller overflødig hud og
underhudsvev), som er en økning på om lag 20 %. Det er noe lavere enn planlagt på grunn av at
tre overleger ble tatt ut i streik i det aller meste av streikeperioden i arbeidskonflikten med
Akademikerne. Dessuten er et høyt antall pasienter med maligne melanomer prioritert behandlet.
Ventetid til poliklinisk vurdering for den postbariatriske pasientgruppen er nå om lag 2 uker.
Ventetid for dagkirurgisk behandling er om lag 8 uker. For operativ behandling ved innleggelse er
ventetid mellom 9 og 11 måneder, avhengig av type inngrep. Det vurderes som akseptabelt, jfr.,
prioriteringsveilederen for plastikkirurgi.
Forhold omtalt i Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 viste at Vestre Viken
økte antall dagkirurgiske inngrep med 10 % i perioden 2010-2014. Vestre Viken var ett av 7
foretak som økte antall dagkirurgiske inngrep i denne perioden. Om lag 60 % av elektive
kirurgiske inngrep gjøres dagkirurgisk. Vurdering av hvilke inngrep som kan gjøres dagkirurgisk
gjøres i det faglige utviklingsarbeidet.
3.2. Oppfølging av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
• Gjennomsnittlig ventetid for avviklede innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) ble redusert fra 50 dager i 2015 til 47 dager i 2016. Dette er
prosentvis en mindre reduksjon enn i somatikken, og må ses i sammenheng med at
ventetid innen psykisk helsevern og rus er betydelig kortere enn innen somatikk.
• Polikliniske konsultasjoner fremgår av tabell nedenfor. Antall polikliniske konsultasjoner
er totalt økt med 4,5 % innen psykisk helsevern og TSB sammenliknet med 2015. Dette
er imidlertid 3,6 % lavere enn budsjettert. Økningen innen somatikk har vært høyere, og
betydelig over budsjett. I budsjett for 2017 er det budsjettert med høyere vekst for
psykisk helsevern og TSB enn for somatikk, og Klinikk for psykisk helsevern og TSB er
styrket økonomisk for å kunne oppnå dette, jfr. omtale under «pkt 4.3 Aktivitet i 2016».
Polikliniske konsultasjoner
2016
2015
Somatikk
379 175 349 527
VOP
121 279 117 204
BUP
88 177 86 770
TSB
30 667 25 704
Sum Psykisk helse og TSB (PHR) 240 123 229 678

•

Endr i %
8,5 %
3,5 %
1,6 %
19,3 %
4,5 %

Kostnader innen somatikk sammenliknet med kostnader innen psykisk helsevern og TSB
fremgår av tabell nedenfor. I kostnadsbildet for PHR er også trukket fra endringer i
kostnader ved drift av Strandveien boliger for Asker og Bærum kommune da den
finansieres av kommunene. Som det fremgår, har kostnadene til somatikk økt relativt noe
mer enn innen psykisk helsevern og rus PHR). Resultat innen somatikk er påvirket av
høyere aktivitet enn budsjettert, delvis finansiert ved høyere ISF-inntekter.
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Kostnader
Sum PHR eks avskrivninger, legemidler og pensjon og
Strandveien
Totale kostnader innen sum PHR
Herav avskrivninger
Herav avskrivninger SLA Sykehuspartner
Herav legemidler (kontogruppe 400)
Herav pensjon (kontogruppe 541 ex 5413)

2016

2015

Endr i %

Strandveien eks avskrivninger, legemidler og pensjon

1 578 644 1 524 552
1 809 489 1 741 769
653 122
635 776
24 245
22 189
12 485
11 387
30 266
29 091
32 610
41 027

3,5 %
3,9 %
2,7 %
9,3 %
9,6 %
4,0 %
-20,5 %

Somatikk eks. avskrivninger, legemidler og pensjon
Totale kostnader innen somatikk
Herav avskrivninger
Herav avskrivninger SLA Sykehuspartner
Herav legemidler (kontogruppe 400)
Herav pensjon (kontogruppe 541 ex 5413)
Herav pensjon (kontogruppe 541 ex 5413)

4 641 891 4 462 176
6 109 820 5 968 817
163 611
152 368
57 257
49 559
567 775
417 630
679 286
887 084
679 286
887 084

4,0 %
2,4 %
7,4 %
15,5 %
36,0 %
-23,4 %
-23,4 %

•

Årsverksutvikling fremgår av tabell nedenfor. Det har vært noe økning innen somatikk,
mens det har vært en lett reduksjon innen psykisk helse og rus, som skyldes reduksjon i
driften ved Strandveien, jfr. over.

Brutto årsverk
Somatikk
Sum psykisk helse og rus (PHR)

2016
4 737
2 066

2015
4 653
2 055

Endr
1,8 %
0,5 %

Det har således vært en økning i aktivitet innen psykisk helsevern og rus, men foretaket har ikke
oppnådd målsettingen med at denne økningen har vært større enn for somatikk. For 2017 er det
budsjettert med høyere aktivitetsøkning innen psykisk helsevern og rus. Klinikken arbeider med å
kartlegge sengekapasitet og utnyttelse, og har til hensikt å forsterke vridningen av
behandlingstilbudet fra døgn- til poliklinisk behandling i løpet av 2017.
Distriktspsykiatriske sentre (DPS) og psykisk helsevern for barn og unge
Andel årsverk ved DPS-ene versus sykehuspsykiatrien har økt noe i 2016 sammenliknet med
2015. I 2016 var forholdet 50,4/49,6 % mot 50,0/50,0 % i 2015. Andel årsverk innen barne- og
ungdomspsykiatrien versus voksenpsykiatri økte også noe med forholdet 22,1/77,9 % i 2016 mot
21,4/78,6 % i 2015. Klinikk for psykisk helse og rus gjennomgår betydelige omstillinger med
samling av sykehuspsykiatrien i én avdeling på Blakstad. Det arbeides også med å øke ambulant
og poliklinisk aktivitet i barne – og ungdomspsykiatrien og ved DPSene.
Desentralisert behandlingstilbud
Målsetting har vært å styrke desentralisert behandlingstilbud (ambulant/poliklinikk/samarbeid
med 1. linjen innen psykisk helsevern og rus):
o Poliklinisk virksomhet er økt fra 2015 til 2016.
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o I løpet av 2016 er det startet et aktivitets- og forløpsprosjekt med formål å dreie
virksomhet fra døgn til poliklinisk/ambulant behandling. Konkrete tiltak
identifiseres medio februar 2017 og iverksettes i løpet av første halvår 2017.
Tvangsinnleggelser
o Andel tvangsinnleggelser 2016: 19,9 % (2015: 19,4 %)
o Antall tvangsinnleggelser 2016: 726 (2015: 711)
Vestre Viken har ikke lyktes med å redusere antall/andel tvangsinnleggelser fra 2015 til 2016,
andel og antall har vært relativt konstant. Klinikk for psykisk helse og rus har fortsatt fokus på
tiltak for å øke frivillighet og redusere alle former for tvang, både innleggelser, behandling og
bruk av tvangsmidler. Dette arbeidet fortsetter i 2017. Det er utarbeidet e-læringskurs om bruk av
tvang, retningslinjer er under revisjon og det gjøres erfaringsinnhenting fra Lovisenberg sykehus
som har lykkes med å redusere tvangsbruk.
Rapportering for bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern til NPR
Det rapporteres konkrete og korrekte data om tvangsmiddelbruk og det er utarbeidet nye
retningslinjer for oppfølging og kvalitetssikring av registreringspraksis. Særlig fokus på dette er
nødvendig også fordi virksomheten, i likhet med de øvrige foretak, fortsatt opererer med
håndskrevne protokoller.
OCD-team
Krav om å ta i bruk OCD-team er ivaretatt både innen VOP og BUP.
Tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler
Foretaket har 4 fengsler i sitt opptaksområde: Hassel fengsel får tjenester fra Kongsberg DPS,
Ringerike fengsel fra Psykiatrisk avdeling Lier, Ila fengsel fra Bærum DPS og Drammen fengsel
fra Drammen DPS.
Alle har samarbeidsavtaler med sine respektive fengsler og gir tilbud både innen psykisk helse og
rus.
I tillegg til ambulant tjeneste i fengslene får innsatte også poliklinisk behandling ved DPSet, og
ved behov har de tilgang til behandling på sykehusnivå ved Lier/Blakstad.
Avvisningsrate ved poliklinikker
Andel avslåtte henvisninger var 26,2 % i 2016 mot 24,5 % i 2015. Ny
prioriteringsforskrift/veileder ble innført 01.11.15. Denne gir mindre mulighet for å innhente
supplerende opplysninger ved mangelfulle henvisninger. Sannsynligvis førte dette i en
overgangsperiode inn i 2016 til noe høyere avvisningsrate. Det er arbeidet med dette, og andelen
rett til utredning er økt i de tilfeller opplysningene i henvisningen vurderes som mangelfulle i
forhold til å gi rett til behandling. Når henvisninger avslås, gis det råd til henviser om videre
oppfølging av pasientene.
Kommunale akutte døgnplasser og utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern/rus
Alle DPSene er sammen med kommunene i sitt opptaksområde i prosess for utarbeidelse av
samarbeidsavtale som skal ligge til grunn for kommunens etablering og drift av kommunale
akutte døgnplasser fra 01.01.17. Avtalene beskriver målgrupper, samhandlingsrutiner, felles
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kompetansehevingstiltak og møtearenaer for utvikling/evaluering. Korrekt registrering av
utskrivningsklare pasienter vil være et forbedringsområde i 2017.
Valg mellom ulike behandlingstiltak
Vestre Viken starter opp drift av prioriterte døgnplasser for medikamentfri behandling fra
01.01.17 ved følgende enheter: Bærum DPS – 4 plasser, Kongsberg DPS – 1 plass, Psykiatrisk
avdeling Lier – 1 plass.
I 2017 skal foretaket gjennomføre et omfattende prosjekt med tema riktig og redusert bruk av
psykofarmaka. Dette organiseres som et kontinuerlig forbedringsprosjekt i samarbeid mellom
klinikken og kvalitetsavdelingen i foretaket. Alle de kliniske avdelinger vil delta.
Det gjennomføres allerede mange behandlingsforløp uten bruk av medikamenter, både på
poliklinikk og ved døgnbehandling.

3.3. Oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet
Pasientbehandling
• Timeavtale
Beskjed om timeavtale sammen med svar på mottatt henvisning tilstrebes. I 2016 fikk vel 80
% av pasientene slik timeavtale. Det er en økning sammenliknet med året før. Vestre Viken
har imidlertid ikke nådd målet som var på 90 %. I 2017 må forbedringsarbeidet fortsette, og
målet da er fortsatt over 90 % timeavtale sammen med svar på mottatt henvisning.
• Korridorpasienter
Andel korridorpasienter i somatikk var 1,7 % i 2016. Det innebærer en reduksjon fra 2,0 %
året før, men er fortsatt relativt høyt. Ringerike sykehus har som regel hatt den største
andelen i av sykehuset i foretaket. Her har det vært en reduksjon i de siste månedene av året.
Omlegging av drift ved Hallingdal sjukestugu ved innflytting i nye lokaler i september 2016
synes å ha bidratt til dette i tråd med planene. Ved Bærum sykehus har mer korrekt
registrering av korridorpasienter bidratt til en nedgang. Konsernrevisjonen gjennomførte i
perioden juni til november 2016 en revisjon av foretakets arbeid med korridorpasienter.
Konsernrevisjonens vurdering er at Vestre Viken har gjennomført flere tiltak for å forebygge
korridorpasienter. Det er etablert prosedyrer som bekreftes kjent i enhetene. De etterleves
imidlertid ikke alltid, og det er derfor et forbedringsområde. Prosedyrer for korrekt
registrering er også etablert og kjente, men etterleves heller ikke alltid. Foretaket vil følge opp
anbefalinger fra konsernrevisjonen i 2017.
• Pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender 24-7"
Alle innsatsområdene er spredt til alle relevante enheter/avdelinger. Det arbeides videre med
oppfølging og prosessmål. Vestre Viken deltar med team i nye innsatsområder.
• Sykehusinfeksjoner
Andel sykehusinfeksjoner målt ved fire prevalensundersøkelser var gjennomsnittlig 3,6 % i
2016, slik det også var i 2015. Det er således fortsatt en del over målet i Helse Sør-Øst på 3
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%. For å nå målet arbeider foretaket kontinuerlig med bekjentgjøring av infeksjonsforekomst,
der hvor det praktiske smittevernarbeidet utøves. Tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet
følges opp. Implementering av infeksjonskontrollprogrammet i hele organisasjonen er
sentralt for forbedring i 2017.
• Antibiotikastyringsprogram
Vestre Viken har startet arbeid med antibiotikastyringsprogram i helseforetaket, i tråd med
Helse- og Omsorgsdepartementets handlingsplan mot antibiotika resistens. Implementering
blir et viktig innsatsområde i 2017.
• Fire prevalensmålinger per år av sykehusinfeksjoner
Det er gjennomført 4 prevalensmålinger av sykehusinfeksjoner som tidligere år. Resultat av
målinger inngår i styrerapporteringen.
• Pakkeforløp for kreftpasienter
Samlet for alle pakkeforløp for kreft blir 72 % av kreftpasientene i Vestre Viken inkludert i
pakkeforløp, slik at målet om minst 70 % oppfylles. 67 % av pasientene er behandlet innen
normert forløpstid (data fra NPR pr. november 2016), således noe under målet. En del av
pasientene i pakkeforløp henvises til videre behandling ved Oslo universitetssykehus. Det er
en utfordring for registreringene at koding ved OUS er mangelfull.
Tabellen under viser andel i pakkeforløp og behandling innen normert forløpstid samlet og
for de fire største pasientgruppene. Som det fremgår er måloppnåelsen for brystkreft høy.
For tykk- og endetamskreft nås også målet, mens forløpstidene for lungekreft og
prostatakreft er et godt stykke unna målet. Det arbeides videre både med korrekt registrering
og med å forbedre forløpstidene.
Pakkeforløp kreft
organspesifikk
Brystkreft
Lungekreft
Prostatakreft
Tykk- og
endetarmskreft
Totalt Vestre Viken

Inkludert i
pakkeforløp
94
69
71
73

Innen
normert
forløpstid
samlet
86
49
48
71

72

67

•

Sosialpediatere i barneavdelinger og tilbud om medisinsk undersøkelse til alle
barn som avhøres ved Statens barnehus
Vestre Viken har etablert et sosialpediatrisk team ved barne- og ungdomsavdelingen på 2
overleger og 2 LIS leger. Det er et tidkrevende arbeid og økende behov for denne
spesialkompetansen. Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus har nå utlyst
nyopprettet overlegestilling for sosialpediater for å styrke arbeidet i 2017. Vestre Viken
samarbeider med sosialpediatrisk team ved Ullevål sykehus, i saker med mistanke om
seksuelle overgrep. Ved vold og mishandling av barn/unge undersøkes pasientene ved Barneog ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus.
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• Tilbud til voksne og barn utsatt for seksuelle overgrep
Helseforetaket har med virkning fra 1. januar 2016 videreført drift av de to overgrepsmottak i
henholdsvis Drammen og Bærum gjennom avtale med Legevakta Drammensregionen IKS og
Bærum kommune. Overgrepsmottakene dekker befolkningen i hele Vestre Vikens område.
Barn utsatt for seksuelle overgrep henviser fra barne- og ungdomsavdelingen i Drammen
sykehus til Oslo universitetssykehus
•

Helsedirektoratets nasjonale opplysningskampanje i 2016 for symptomer på
hjerneslag
Sykehusavdelinger i helseforetaket med særlig ansvar for hjerneslagpasienter har deltatt i den
nasjonale opplysningskampanjen for symptomer på hjerneslag, gjennom bruk av
brosjyremateriell og temadager om emnet, i tråd med Helsedirektoratet føringer.
• Samarbeid med kommunene om helsetilbud til asylsøkere og flyktninger
Alle klinikker har tett dialog med samarbeidskommunene om disse gruppene. Samarbeidet er
avhengig av situasjonen i den enkelte kommune, om kommunen har mottak og hvilken type
flyktninger kommunen tar i mot. Spørsmålet tas opp regelmessig i møter med ordførere og i
lokale samarbeidsutvalg, og det er etablert et praktisk situasjonsbestemt samarbeid der det er
utfordringer. Det er først og fremst behov for et samarbeid knyttet til store transittmottak og
for personer som trenger psykisk helsehjelp. I 2016 har antall asylsøkere og flyktninger blitt
mye lavere enn forventet, og flere mottak er lagt ned.
• Samarbeid mellom helsetjenesten og Arbeids- og velferdsetaten
Helseforetaket har ikke i inneværende år vurdert det som hensiktsmessig å inngå egne
samarbeidsavtaler med Arbeids- og velferdsetaten, delvis i påvente av at det foreligger en
regional ramme for hvilket innhold og hvilke tiltak som skal følge av en slik avtale. I arbeidet
med kommunene og brukere om å utvikle gode pasientforløp legger partene stor vekt på å
utvikle samhandlingsrutiner som gir god oppfølging i nærmiljøet for arbeidsføre pasienter
med komplekse og sammensatte lidelser. NAV-kontorer i kommuner og bydeler er naturlige
samarbeidspartnere i dette arbeid. Det vises også til senere omtale av de pågående
behandlingstilbud helseforetaket har innen “Raskere tilbake”.
Støttefunksjoner
• Nasjonal nødmeldingstjeneste
I forbindelse med forbedring og videreutvikling av den nasjonale nødmeldetjenesten
igjennom “tverretatlige program for forbedring av nødmeldetjenesten» har Helse- og
omsorgsdepartementet gjennomført en utredning for å se på sentrale elementer vedrørende
organiseringen av AMK-sentralene. Utredningen ble ferdigstilt september 2016. Under
arbeidet besøkte utredningsgruppen AMK Vestre Viken, hvor den fikk orientering om
hvordan AMK Vestre Viken er organisert, hvordan det jobbes med internkontroll,
fagutvikling og bedret samvirke med de to andre samlokaliserte nødetatene. Det ble også
informert om utviklingsprosjektet SAMWEB hvor det arbeides med å utvikle et elektronisk
system for håndtering av trippelvarslinger.
Ledelse, bemanning, arbeidsmiljø og HMS
• Riksrevisjonens undersøkelse av pleieressursene i helseforetakene
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Det har vært gjort betydelig arbeid knyttet til på bemanningsplanlegging og ressursstyring.
GAT er virksomhetens gjennomgående elektroniske ressurs- og arbeidsplanleggingsverktøy.
Modulen GAT-analyse er et verktøy som kan bidra til mer effektiv styring av ressursene, er
tatt i bruk. Forprosjekt pleiekategorisering er gjennomført på Drammen sykehus. Det
arbeides videre med tilrettelegging for pilotering.
Det vises for øvrig til punktet om bemanningsplaner og kompetanseutvikling og punktet om
bemanning tilpasset aktiviteten.
Ledelse og lederutvikling
Det er gjennomført 3 lederutviklingsprogram for nivå 4 ledere i løpet av 2016. Programmene
har bred sammensetning av deltagere på tvers av profesjon, avdeling og klinikk. I tillegg har
det vært gjennomført lederutviklingsprogram i Klinikk for prehospitale tjenester (PHT) på
stasjonsledernivå.
•

Planarbeidet med å utvikle en pilot for et nettverksbasert lederprogram med deltagende
kommuner er ferdigstilt i 2016 med oppstart januar 2017. Bærum kommune, Bærum sykehus
og Bærum DPS er målgruppen for piloten.
Faste stillinger, heltid og vikarer
Fast ansettelse benyttes som hovedregel for alle stillingsgrupper. Da Vestre Viken er en
døgnkontinuerlig høyspesialisert virksomhet vil det imidlertid alltid være behov for å benytte
midlertidig ansatte/vikarer på grunn av kontinuerlig behov for å erstatte både kompetanse og
personell ved fravær, både av kortvarig og langvarig art. Unntaksvis benyttes midlertidig
tilsetting i påvente av at kvalifisert personell skal søke og tilsettes fast.
•

Heltid
Gjennom flere år har Vestre Viken arbeidet for å redusere bruken av deltid og fremme
heltidskultur. Å kunne tilby hele stillinger blir stadig viktigere for å sikre god rekruttering og
beholde kvalifisert arbeidskraft. Heltidskultur er også et viktig ledd i arbeidet med å fremme
kvalitet i pasientbehandlingen og øke pasientsikkerhet. I 2016 er det blant annet gjort
følgende:
o Lagt ut oppfordring i GAT og på Intranett, om at alle ansatte i deltidsstillinger
registrerer og oppdaterer opplysninger om dette i personalportalen, slik at nærmeste
leder til enhver tid har oppdatert oversikt over hvem som ønsker seg større
stillingsstørrelse. Tilsvarende informasjon har vært gitt i ledermøter og personalmøter.
o Økt bruk av kombinasjonsstillinger, eksempelvis poliklinikk i uken og
sengepost/akuttmottak i helgen.
o Ved ledighet i stillinger vurderes om det er mulighet for å utvide stillingsbrøk for å
redusere deltid.
o Budsjettmidler for variabel lønn er omgjort til faste stillinger, enten ved prosjekter
eller på permanent basis for å øke stillingsstørrelser. Et av prosjektene som kan
nevnes særskilt er i Ambulansetjenesten hvor alle deltidsansatte i 2016 har hatt
mulighet til å utvide sin stillingsbrøk til 100 % stilling ved å ha del av stillingen i
overtallsbemanning, dvs. i en intern vikarpool. Tilbudet har vært godt mottatt og
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avdelingen har nå mer enn 90 % av sine ansatte i 100 % stilling. Prosjektet er
fullfinansiert ved at overtid og merarbeid er redusert.
Bemanning tilpasset til aktiviteten
God ressursstyring er viktig, og det er gjennomført ulike tiltak innen dette området i 2016:
o Systematisk opplæring av ledere i arbeidstidsplanlegging, herunder turnuskurs,
veiledning og rådgivning
o Kalenderplaner (fraværs- og aktivitetsplanlegging) er implementert ved mange
avdelinger/enheter
o Det er arbeidet med ressursstyring som kompetanseområde
o GAT Analyse er implementert som nytt ressursstyringsverktøy for alle ledere.
Opplæring er gjennomført høsten 2016.
•

Tiltakene er beskrevet under punktet om bemanningsplanlegging og kompetanseplaner og
punktet om Riksrevisjonens undersøkelse av pleieressursene i helseforetakene.
Nasjonal bemanningsmodell for strategisk planlegging av personell- og
kompetansebehov
Arbeidet med å ta i bruk ny nasjonal bemanningsmodell for strategisk planlegging av
personell- og kompetansebehov er i tidlig startfase. Vestre Viken har deltatt på
presentasjonsmøter om emnet. Videre opplæring vil initieres av Helse Sør-Øst og utføres av
kandidater fra Helse Vest. Plan vedrørende fremdrift og implementering av modellen i
foretaket vil bli lagt i løpet av våren 2017.
•

•

Bemanningsplanlegging og kompetanseplaner
o Bemanningsplaner og kompetanseplanlegging er en del av lederopplæringen.
o I klinikk psykisk helse og rus (PHR) er det et pågående arbeid med innføring av
kalenderplaner som et verktøy for langtidsplanlegging og for å ta høyde for kjent
fravær.
o Det er innført nye rutiner for planlegging og organisering av arbeidstid i Vestre Viken.
Rutinene beskriver aktivitetsplan, bemanningsplan, arbeidsplan og den enkelte leders
ansvar. Det er gjennomført kurs knyttet til dette.
o Det er etablert rutiner og en rammeavtale med organisasjonene (NSF, FF, Delta,) for
bruk av kalenderplaner som har en bemanningsplan der aktivitet, sesongsvingninger
og alt fravær som ferie, kurs mv planlegges, for å sikre riktig bemanning med rett
kompetanse. Det arbeides aktivt med å bredde løsningen til seksjoner med
turnusarbeid og på poliklinikker når det gjelder støttepersonell.
o Arbeidet med kompetanseplaner er krevende. Det etterspørres verktøy som egner seg
for dette. Det er behov for et sterkere fokus på dette arbeidet i 2017.

•

Pasientsikkerheten og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
o Det er etablert faste samarbeidsmøter mellom kvalitetsavdelingen og HMS-avdelingen
o Det er felles oppfølging av avviksbehandling knyttet til pasientsikkerhet og HMS.
Avvik som er meldt som pasientrelatert sees i sammenheng med helse- miljø og
sikkerhet.
o Det er planlagt opplæring av ansatte og ledere for å tydeliggjøre og bevisstgjøre
sammenhengen mellom pasientsikkerhet og HMS
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o En arbeidsgruppe med deltakere fra kvalitetsavdelingen og HMS-avdelingen arbeider
med helhetlig risikostyring i Vestre Viken
o Det pågår kontinuerlig arbeid med å forbedre meldekultur med tilbakemelding til
avdelingene
Rekruttering av kvinnelige ledere
Vestre Viken tilstreber å sikre kvinnelig deltagelse på det nasjonale topplederprogrammet.
Rekruttering av kvinnelige ledere vil også være et sentralt element når Vestre Viken
ferdigstiller sin rekrutteringspolicy i 2017.
•

Medarbeiderundersøkelsen
Vestre Viken gjennomførte medarbeiderundersøkelsen i perioden 22.09.16-16.10.16. Årets
svarprosent var på 75 % som er en svak oppgang fra i fjor da svarprosenten var 74
%. Svarprosenten i 2014 var 75 %. Det er ingen signifikante endringer fra 2015 til 2016 på
Vestre Viken-nivå. Det var det heller ikke i fjor. I rapporten for Vestre Viken på totalnivå er
det en svak positiv økning (+1) i skår innenfor 7 av 18 temaer sammenlignet med i
fjor. Ingen temaer har nedgang. 57 % av dem som har svart på medarbeiderundersøkelsen
svarer at de har vært involvert i oppfølgingen av forrige medarbeiderundersøkelse. Ledere
mottok rapporter med resultatene for sin enhet 28.10.16 og arbeider med oppfølging som en
del av det lokale forbedringsarbeidet fram til handlingsplan skal ferdigstilles senest 01.03.17. I
tillegg til tilgjengelige e-læringskurs, gis det tilbud om opplæring og bistand i oppfølgingen for
ledere.
•

Forskning, innovasjon og utdanning
• Synliggjøring av utdanningsaktivitet
Vestre Viken arbeider kontinuerlig med å utvikle nye praksisplasser for å møte det økende
studenttallet. I 2016 er det veiledet om lag 1500 bachelorstudenter i deres praksisperioder i
sykehusene. Det arbeides systematisk med å øke veiledernes veielederkompetanse for å sikre gode
praksisplasser.
Vestre Viken har i 2016 hatt rundt 25 utdanningsstillinger i AIO. Det legges til rette for at
sykepleiere og andre med bachelorutdanning får mulighet til å ta mastergrader dersom dette er
relevant og ønsket kompetanse. Her nevnes spesielt pilotering av masterutdanning av avanserte
kliniske sykepleiere til akuttmottaket på Drammen sykehus.
Vestre Viken veileder medisinerstudenter og psykologistudenter.
Vestre Viken har ved utgangen av året 25 helsefaglærlinger og 28 lærlinger i ambulansefag.
Virksomheten har også lærlinger innen kokke- og kjøkkenfaget.
I tillegg legges det til rette for hospitering og praksis for utenlandsstudenter i medisinerutdanning.
Det er også gjennomført en vellykket pilot med praksisperioder for nederlandske
sykepleierstudenter på Ringerike sykehus.
•
•

Leger i spesialisering
Ny spesialitetsstruktur for leger i 2017
Vestre Viken har samarbeidet godt med det nasjonale, tverregionale prosjektet som
forbereder implementering av ny ordning for spesialistutdanning for leger. Vestre Viken
har også avgitt høringsuttalelse til den nye forskriften og deltatt i arbeidet med å utforme
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•

nye nasjonale læringsmål. Det forberedes nå et arbeid for å sikre god implementering i
helseforetaket av del 1 i den nye spesialistutdanningen med virkning fra september 2017.
Kompetanseutvikling, videre- og etterutdanning
Som ledd i helseforetakets oppgaver med utdanning av helsepersonell er pågår
kontinuerlig utdanningsaktivitet blant virksomhetens mange profesjoner. Det gjelder
spesialiseringsprogrammer for blant annet psykologer. Aktiviteter innen videreutdanning
skjer innen alle profesjoner, sett i lys av avdelingenes behov og pasientgrunnlag. Av tiltak
innen kompetanseutvikling og videre- og etterutdanning skal også nevnes at:
o Det arbeides med strategisk kompetanseplan.
o Det er utarbeidet en rekke sjekklister i læringsportalen som bidrar til å
dokumentere kompetanse.
o En partssammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet et mandat for klinisk
kompetanseprogram for sykepleiere.
o Det er etablert utdanningsstillinger for videreutdanning av sykepleiere i anestesi,
intensiv og operasjonssykepleie. Det er lagt til rette for utdanningsstillinger i
barnesykepleie.
o Akuttmottaket på Drammen sykehus deltar i utvikling av utdanning for avanserte
kliniske sykepleiere.
o Det er systematisk opplæring i ambulansefaget for ambulansepersonell
o E-læring er gjort tilgjengelig på pc, nettbrett og mobiltelefon. Det er utviklet ni
nye kurs i 2016, blant kurs knyttet til pasient- og brukerombudsordningen.
o Det er gjennomført instruktørkurs i simulering “Train the trainer” for ca. 25 nye
instruktører
o Det er gjennomført flere fagseminar for barn som pårørende
o Det er gjennomført fagseminar for alle helsesekretærer og merkantilt ansatte
o Utdanning av renholdsoperatører
o Det er gjennomført lederopplæring
o Det gjennomføres en rekke kurs og opplæring innenfor sentrale tema, for
eksempel kommunikasjon

Forskning
Vestre Viken bidrar til realisering av regional forskningsstrategi og har en lokal infrastruktur
for egen forskning. Forskere i Vestre Viken benytter seg av tjenester fra regional
forskningsstøtte. Foretaket har nå 5 kombinerte stillinger tilknyttet Universitetet i Oslo
•

Brukermedvirkning i forskning
Vestre Viken har brukerrepresentant i forskningsutvalget. Brukermedvirkning er tilstede i
mange forskningsprosjekter. Brukermedvirkning er vurdert i alle forskningsprosjekter. For
tildeling av interne forskningsmidler er brukermedvirkning et av vurderingskriteriene.
•

• Kliniske studier
Vestre Viken deltar i mer enn 50 multisenterstudier med andre helseforetak. I tillegg
inkluderer Vestre Viken pasienter i mange oppdragsstudier. Gjennom regionale
forskningsnettverk som Vestre Viken leder eller er deltakende i er det fokus på samarbeid om
kliniske studier mellom foretakene.
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4.

RAPPORTERING FOR KRAV OG RAMMER 2016

4.1. Organisatoriske krav og rammer
Innkjøp og logistikk
• Analyse av praksis for vareforsyning
GAP – analyse for sentrallager Vestre Viken er gjennomført og overlevert HSØ desember
2015. Helseforetaket fikk i mai 2016 informasjon om at en del av analysen ikke var
gjennomført. Resultat av dette ble overlevert 2. kvartal 2016.
• Endring i helseforetaket, basert på funnene i analysen
Arbeid startet opp 1. kvartal 2016, og de endringer Vestre Viken har kunnet gjøre, er fullført.
GAP – analyse påviste ingen områder hvor endringer av kun lokale prosesser vil føre til
forbedringer, eller områder hvor ressursbruk ved innføring av felles praksis vil gi noen
kvantitativ eller kvalitativ gevinst. Mindre endringer ble vurdert, men ikke gjennomført- som
for eksempel endring av tittel på de som jobber med logistikk fra Logistikkmedarbeider til
Forsyningsportør.
• Tap på forsinket avtaleimplementering
Det har ikke vært mulig å gjennomføre vurdering av dette i 2016. Det gjenstår regional
tilrettelegging av “Innkjøpsportal”, og Sykehuspartner har ikke startet rapportering av
nødvendige data.
• Videreutvikling av felles måleparametre
Vestre Viken har bidratt i felles arbeid med videreutvikling av måleparametre, blant annet
med dedikerte ressurser i Prosjekt VINN-VINN, og deltagelse på FIL.
Melding av alvorlige hendelser
Antall meldepliktige hendelser ligger på samme nivå som tidligere år (1050). Antall hendelser som
førte til betydelig skade var det en nedgang i 2015 (133) og denne nedgangen har fortsatt i 2016
(118).
Oppfølging av avvikene påpekt i Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes
ivaretakelse av informasjonssikkerhet
o Vestre Viken har deltatt i regionalt arbeid med regionalt styringssystem for
informasjonssikkerhet – implementeres 2017.
o Implementering av IAM/IDM som regional løsning for identitet- og tilgangsstyring for
elektronisk journal vil svare opp avvikene i Riksrevisjonens rapporto Det er gjennomført intern revisjon og forbedring av delplan svikt i IKT og telefoni som
del av beredskapssystem Vestre Viken
Sykehusbygg HF
Vedlikeholdsplaner for eiendomsmassen i Vestre Viken
Kategori 1.
De eiendommene som skal avhendes ved etablering av Nytt Drammen Sykehus i 2024 er det ikke
prioritert å lage vedlikeholdsplan på. Drammen sykehus er oppgradert og vedlikeholdt de 4 siste
årene for å kunne bestå frem til 2024.
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Ved Psykiatrisk avdeling, Blakstad er det ikke vedlikeholdsplan pr dags dato. Det pågår imidlertid
byggeaktivitet knyttet til midlertidig samlokalisering av all sykehuspsykiatri på Blakstad tidlig i
2018 fram til ferdigstillelse av nytt sykehus i Drammen.
Kategori 2.
BUP og DPS vil få utarbeidet vedlikeholdsplaner på lik linje som for sykehusene Bærum,
Ringerike og Kongsberg.
Dette arbeidet er foreløpig utsatt, jfr styresak der idéfase for vedlikeholdsprosjekt BRK (Bærum,
Ringerike, Kongsberg) ble vedtatt.
Kategori 3.
Sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg har fått utarbeidet vedlikeholdsplaner.
Planene er kvalitetssikret av ekstern konsulent og vedtatt i styret for Vestre Viken 09.05.16 (sak
22/2016). Mandat for detaljering av planene ble vedtatt av styret 20.06.16 (sak 28/2016). En
detaljert plan skal ferdigstilles i 2017.
Bruk av Sykehusbygg HF i prosjekter over 500 millioner.
Måloppnåelse: 100 %.
Multimap-registrering 2016.
Måloppnåelse: Hele databasen for Vestre Viken vil bli oppdatert pr 31.12 16 i løpet av juni 2017.
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4.2. Økonomiske krav og rammer
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer
Regnskapet viser et overskudd på 137 MNOK. Dette er 13 MNOK bak kravet i OBD på 150
MNOK. Om lag 7 MNOK av det negative avviket skyldes forhold knyttet til tidligere
regnskapsår for manglende fakturering internt i Helse Sør-Øst RHF for Granheim Lungesykehus
i Sykehuset Innlandet HF og Nordagutu Rehabilitering i Sykehuset Telemark HF. Dette er en
justering av overskudd mellom foretak i Helse Sør-Øst og har ingen virkning på foretaksgruppens
totalresultat. Korrigert for dette er det et avvik fra resultatkrav i OBD på 6 MNOK.
Basisramme i OBD 2016 er 288 MNOK høyere enn regnskapet viser. I forbindelse med
behandling av revidert nasjonal budsjett (RNB) i mai 2016, ble basisramme i helseforetakene
redusert som følge av redusert pensjonskostnader. Basisramme i 2016 resultat er i tråd med
revidert budsjett etter RNB.
ISF inntekter er om lag 50 MNOK høyere enn budsjettert i 2016. Lønnskostnadene samlet viser
et positivt avvik på 3 MNOK i forhold til vedtatt budsjett. Det har som tidligere år også i 2016
vært en forbedring i arbeidsproduktiviteten(2,8 %) i Vestre Viken HF. Styringsfarten inn i 2017 er
god og foretaket følger planlagt utvikling i resultatkrav for å sikre nødvendig handlingsrom som
sikrer nødvendige investeringer.
Årsresultat 2016
Beløp i 1000 kroner
Basisramme
herav kvalitetsbasert finansering
Forskning
Statlige tilskudd
ISF-refusjoner
Inntekter i alt 2016

Beløp i 1000 kroner
Årsresultat
Korrigert for Nordagutu og Granheim
Avvik fra resultatkrav

Vedlagstabell i
Foreløpig
OBD 2016
regnskap 2016
5 778 996
34 911
4 490
3 327
2 211 575
7 998 388

5 490 486
34 911
4 490
3 327
2 260 126
7 758 429

Vedlagstabell i
Foreløpig
OBD 2016
regnskap 2016
150 000
-7 000
143 000

-288 510
0
0
0
48 551
-239 959

Avvik

137 000

-13 000

137 000

-6 000

Forutsetninger for driften i 2016
• Tilgjengelig driftskredittramme
Driftskredittrammen til Vestre Viken har gjennom 2016 vært på 1.615 MMNOK. Foretakets
likviditet har vært godt innenfor denne avtalte kreditrammen i hele år med et gjennomsnittlig
trekk på 1.060 MMNOK. Fortsatt overskudd og sparing har bidratt til stadig lavere trekk på
driftskreditten.
• Behov for driftskreditt ut over gjeldende ramme i 2016
Forhold nevnt over har gjort at det ikke har vært nødvendig for Vestre Viken å søke om
utvidet kassekreditt de siste årene.
• Fakturaer for ordningen “Fritt behandlingsvalg“
I prognosen for 2016 er det kostnadsført 2,5 MNOK knyttet til fritt behandlingsvalg (FBV).
• “Raskere tilbake”
I prognose er det estimert totale inntekter knyttet til raskere tilbake på 43,1 MNOK. Dette er
0,6 MNOK mindre enn budsjettert for året.
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Raskere tilbake er videreført i henhold til rammebetingelser gitt av Helse Sør-Øst. Der hvor
aktivitet har vært lavere enn forutsatt er dette rapportert til eier, og den økonomiske ramme
blir justert.
• Styring av samlet likviditet
Vestre Viken styrer likviditet i tråd med konsernets retningslinjer. Dette innebærer at:
1. Helseforetaket skal styre total likviditet innenfor tilgjengelige rammer til drift og
investeringer
2. Likviditet generert gjennom realiserte positive resultater fra drift eller lavere
investeringsnivå enn planlagt, kan disponeres i senere år:
a. Til nedbetaling av kortsiktige lån (driftskreditt)
b. Som en buffer for resultatrisiko
c. Til investeringer
Tilsvarende vil negative resultater eller høyere investeringsnivå enn planlagt medføre
tilsvarende reduksjon i bruk av likviditet.
3. Egen sparing som følge av realisert overskudd fra drift kan benyttes til investeringer
når helseforetaket har tilstrekkelig sikkerhet for sitt resultat
a. Disponering innad i samme kalenderår skjer etter dialog med det regionale
helseforetaket
4. Likviditetseffekter fra pensjon, hensyntatt premiefondsmidler, kan forutsettes å være
nøytrale for helseforetaket
5. Helseforetaket skal ta hensyn til risiko for
a. resultatavvik i drift og
b. i pågående investeringsprosjekter før etablering av nye investeringsforpliktelser
6. Gjennomføring av investeringsprosjekter skal tilpasses og periodiseres i samsvar med
faktisk likviditetsmessig handlingsrom
7. Helseforetaket skal etablere hensiktsmessige rapporterings- og oppfølgingsrutiner for
likviditetsutviklingen gjennom året
a. Detaljeringsgrad og hyppighet må gjenspeile risiko
8. Helseforetaket må budsjettere likviditet på en måte som gir rom for tilstrekkelig
likviditetsbuffer gjennom året
9. Likviditet fra salg kan benyttes til investeringer eller nedbetaling av gjeld dersom
helseforetaket viser et regnskapsmessig overskudd minst tilsvarende gevinst ved salg av
eiendom
10. Dersom helseforetakene har opparbeidet trekk på driftskreditt som følge av
resultatmessige underskudd, skal denne nedbetales etter avtale, normalt over 3-5 år
Det er etablert praksis at overskudd inneværende år kan benyttes til investeringer i etterfølgende
år, og at egenkapitalinnskuddet til pensjonsinnretning salderes innenfor tilgjengelig
investeringsmidler.
• Oppfølging av prinsipper for likviditetsstyring
Se punkt over
• Etablering av nye investeringsforpliktelser
Vestre Viken har etablert månedlig rapportering på investeringsprosjekter inklusive
fastsettelse av prognose. Prognosen benyttes for å sikre at totale investeringer for året ikke
overskrider finansieringsrammer, og på denne måten ta høyde for resultatrisiko ved pågående
investeringsprosjekter før etablering av nye.
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4.3. Aktivitet i 2016
Aktivitet i 2016

Somatikk

VOP

BUP

TSB

DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm. legemidler) i henhold til " sørge
for" -ansvaret
• Krav i oppdrag og bestilling 2016
• Oppnådd resultat 2016
• Avvik fra krav
Pasientbehandling

105 110
106 493
1 383

• Krav i oppdrag og bestilling 2016
• Oppnådd resultat 2016
• Avvik fra krav

67 620
68 846
1 226

3 480
3 512
32

125
111
-14

530
492
-38

• Krav i oppdrag og bestilling 2016
• Oppnådd resultat 2016
• Avvik fra krav

243 425
245 545
2 120

84 000
83 564
-436

4 050
5 177
1 127

17 200
16 088
-1 112

• Krav i oppdrag og bestilling 2016
• Oppnådd resultat 2016
• Avvik fra krav

32 723
30 318
-2 405

0
0
0

0
0
0

0
0
0

• Krav i oppdrag og bestilling 2016
• Oppnådd resultat 2016
• Avvik fra krav

358 921
379 175
20 254

128 910
121 279
-7 631

92 000
88 177
-3 823

28 200
30 667
2 467

Antall utskrivninger døgnbehandling

Antall liggedøgn døgnbehandling

Antall oppholdsdager dagbehandling

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner

Somatikk
Somatisk aktivitet er totalt sett høyere enn kravet i OBD. Aktivitet innenfor somatikk målt som
antall DRG-poeng er 1383 poeng foran krav i OBD. Antall liggedøgn er over OBD, mens antall
dagbehandlinger er noe lavere enn krav i OBD. Polikliniske virksomhet er ca. 6 % over krav i
OBD.
Psykisk Helse og Rus
Aktivitet innenfor psykisk helse og rus er noe bak kravet i OBD. Det har vært en vekst i
poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og rus på 4,5 % fra 2015 til 2016. Dette er likevel 3,6 %
under budsjett. Spesielt for BUPA var det en betydelig vekst i 2015, og ved inngangen til 2016 var
det utfordrende å øke aktiviteten ytterligere. Før sommeren ble det iverksatt tiltak for å øke
behandlerkapasiteten på poliklinikkene. Samtidig var det et ytterligere fokus på produktivitet.
Dette medførte at foretaket i løpet av høsten 2016 oppnådde aktivitet som budsjettert pr måned.
For 2017 er det satt et vekstkrav på 6 % i forhold til prognose pr november på poliklinisk
aktivitet innen områdene VOP, BUP og tverrfaglig rusbehandling (TSB). For 2017 vil det bli
helårseffekt av de tiltakene som ble iverksatt høsten 2016 samt at virksomheten vil dreies i ennå
større grad fra døgn til poliklinikk/ambulant på DPS-ene.
Vekst polikliniske konsultasjoner - prioriteringsregel
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner innenfor somatikken og TSB er mer enn kravet
i oppdrag og bestilling. Voksen psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri har lavere antall
konsultasjoner enn kravet i oppdrag og bestilling.
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Alle områder viser vekst i antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner i 2016 i forhold til
2015. Vekst i somatikken er imidlertid større enn innenfor voksen psykiatri, og barne- og
ungdomspsykiatri. Det er TSB som har største vekst i 2016 i forhold til 2015.
Vekst polikliniske konsultasjoner
Antall polikliniske konsultasjoner 2016
Antall polikliniske konsultasjoner 2015
Vekst 2015-2016
prosent vekst

Somatikk
379 175
349 551
29 624
8,5 %

VOP
121 279
117 204
4 075
3,5 %

BUP
88 177
86 770
1 407
1,6 %

TSB
30 667
25 704
4 963
19,3 %

For å styrke aktivitet innenfor psykisk helse og rus, er klinikken bevilget 15 MNOK i friske
midler i 2017 budsjett. Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) arbeider med å kartlegge
sengekapasitet og utnyttelse, og har til hensikt å forsterke vridning av behandlingstilbud fra døgntil poliklinisk behandling i løpet av 2017. Det er i budsjett 2017 budsjettert med større vekst
innenfor PHR enn somatikk.
Vekst polikliniske konsultasjoner
Antall polikliniske konsultasjoner 2016
Antall konsultasjoner budsjett 2017
Vekst 2016-B2017
prosent vekst

5.

Somatikk
379 175
389 935
10 760
2,8 %

VOP
121 279
129 590
8 311
6,9 %

BUP
88 177
92 540
4 363
4,9 %

TSB
30 667
32 170
1 503
4,9 %

ANDRE RAPPORTERINGER

5.1. Oppfølging av det systematiske arbeidet med beredskap og forebyggende
sikkerhet
•

•

Status for helseforetakets beredskapsplaner
–

Systemer for å forebygge, oppdage og varsle hendelser, effektiv og koordinert
ressursdisponering ved kriser: På virksomhetsnivå er arbeidet med beredskap koordinert av
sentralt beredskapsutvalg – med representanter oppnevnt fra samtlige klinikker. Sentralt
beredskapsutvalg gjennomgikk våren 2016 Vestre Vikens planverk på bakgrunn av 10
scenarier for en samfunnskrise i foretakets område. Koordinert varsling av hendelser er definert i
helseforetakets nøkkelvarslingsplan for både eksterne og interne hendelser.

–

Samordning/koordinering i forhold til berørte parter (sentrale
samarbeidspartnere): Samordning og koordinering av beredskapsplaner i forhold til sentrale
samarbeidspartnere skjer gjennom de lokale samarbeidsutvalgene som er etablert i hvert av
virksomhetens 4 sykehusområder. Det er videre arbeid med samordning av planverk gjennom
SAMØV – et formalisert nettverk mellom redningsetatene og virksomheter som er regulert
gjennom storulykkeforskriften. Sekretariatet for SAMØV ivaretas av Sivilforsvaret i
Buskerud.

Øvingsaktiviteter
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•

–

Øvingsaktiviteter internt: Øvingsaktiviteter internt er regulert i den enkelte klinikks eget
planverk. Innen kritisk infrastruktur som strøm og IKT foretas regelmessig test av
reserveløsninger i henhold til intern plan.

–

Øvingsaktiviteter i samarbeid med andre: Det vises til SAMØV hvor deltakende
virksomheter har etablert et regime med fullskalaøvelser annet hvert år. Det legges opp til ett års
planleggingshorisont med felles og egne øvingsmål. Alle øvelser følges opp av handlingsplan for
forbedringsområder. Rapportering skjer årlig på Redningsfaglig Samling, andre torsdag i
februar. Fullskalaøvelsene benevnes “Øvelse Bjørn 2010, 2013, 2015…2017” etc. Arbeidet
med “Øvelse Bjørn 2017” ble initiert februar 2016. Videre har Bærum sykehus, barne- og
ungdomsavdelingen i Drammen samt helseforetaket på overordnet nivå i inneværende år
gjennomført en “papirøvelse” (table top) i samarbeid med Asker og Bærum kommuner, hvor
hendelsen gjaldt stor forekomst av salmonellasmittede barn. Det foreligger også rapport med
handlingsplan fra denne øvelsen.

–

Observatøraktiviteter: Observatøraktiviteter gjennomføres i forbindelse med øvelser kun som
evaluator- og controlleraktivitet på fullskalaøvelser.

Oppfølging av sikkerhetsloven
–

•

Kort status for arbeidet med etablering av sikkerhetsorganisasjon mv.: Arbeidet
med innføring av sikkerhetsklareringer i henhold til sikkerhetsloven gjennomføres i tråd med
felles retningslinjer for HSØ.

Oppfølging av Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående
livstruende vold (PLIVO)
Status for implementering og øving: De aller fleste av operativt personell på både AMK
og i Ambulansetjenesten har gjennomført e-læring og fagdag med operativ trening på PLIVO i
henhold til nasjonal prosedyre. For 2017 planlegges det gjennomføring av trening på PLIVO
for nyansatte samt for de få som ikke fikk dette med seg i 2016 på grunn av sykdom, permisjon
eller annet fravær.
Reserveløsning AMK
–

•

–

•

Oppfølging av rapport om nasjonal legemiddelberedskap
–

•

Status for etablering og mandat for legemiddelkomité: Vestre Viken etablerte sin
legemiddelkomité med eget mandat første kvartal 2013.

Risikoanalyser og sikring av god beredskap for kritisk infrastruktur
–

•

Status for etablering, prosedyrer/avtaler og øving: Vestre Viken har i flere år hatt en
etablert reserveløsning for helseforetakets AMK, lokalisert ved AMK på OUS. Løsningen er
ikke testet “live” med reelle 113-linjer, men gjennomgang av prosedyrer, koder, køer etc.
gjennomføres årlig i mai-juni måned. Det er på tilsvarende måte etablert på Vestre Vikens
AMK en reserveløsning for AMK Telemark/Vestfold som er testet og funnet i orden.

Status for risikoanalyser (bl.a. for vann, strøm og IKT): Enkeltanalyser på hver
lokasjon er gjennomført og arbeidet med å sammenstille disse blir sluttført i Q1-17.

Oppfølging av rammeverk for helse, miljø- og sikkerhet (HMS) i Helse Sør-Øst
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–

Kort om arbeidet med sikkerhet i sykehus, sikringsrisikoanalyse mv.: Arbeidet med
sikkerhet i sykehus følger den utarbeidete veilederen og en sikkerhetsorganisering er foreslått og
vedtatt av foretaket. Sikringsrisikoanalyser planlegges utført i løpet av første ½-år 2017.

5.2. Oppfølging av andre oppdrag
Kvalitet i rapporteringen til nasjonale medisinske kvalitetsregistre
Oppdrag om rapportering til de nasjonale medisinske kvalitetsregistre er gitt de ulike
avdelinger/klinikker. Det er behov for ytterligere forbedringer for å sikre komplette data for
registrene. Det vil bli fulgt opp videre i 2017.
Ambulansetilbud psykisk helse
Helseforetaket har i tråd med oppdraget fra eier gjennomført prosjektet «Trygg og god transport
av psykisk ustabile pasienter». Prosjektet har vært et samarbeid mellom Klinikk for prehospitale
tjenester og Klinikk for psykisk helse og rus. Ansatte fra de to klinikkene bemannet en
spesialinnredet ambulanse i driftsperioden fra 01.02.16 til og med 31.08.16. Ambulansen var
bemannet 12 timer daglig 5 dager i uka i denne perioden. Før oppstart av tjenesten ble
ambulansepersonell kurset i håndtering av psykisk ustabile pasienter og psykiatripersonell kurset i
ambulansearbeid. Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i driftsperioden. Sluttrapport fra
prosjektet er utarbeidet. Funnene i brukerundersøkelsen viser at psykiatriambulansen ble
opplevd som et tryggere og bedre tilbud enn transport med ordinær ambulanse og politi.
Foreliggende dokumentasjon viser ikke at psykiatriambulansen førte til færre innleggelser i
akuttmottak eller at politiet opplevde å få færre psykiatrioppdrag. Selv om politiet ikke fikk færre
psykiatrioppdrag viser brukerundersøkelsen at pasientene opplevde mindre maktbruk når
psykiatriambulansen ble brukt. Erfaringene fra dette prosjektet og andre prosjekter i Helse SørØst blir tatt med i videre arbeid i 2017.
Videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen
Konseptrapporten for nytt sykehus i Drammen ble ferdigstilt i 2016. I styremøte i Vestre Viken
09.05.16 (sak 21/2016) anbefalte styret at sykehuset blir bygget på Brakerøya. I styremøte i Helse
Sør-Øst 16.06.16 (sak 54/2016) godkjente styret konseptrapporten med noen forutsetninger og
bad om at nytt sykehus legges til Brakerøya. Styret forutsatte at prosjektet ble tilpasset en
styringsramme på 8,2 millarder kroner (prisnivå 2015) ved tiltak knyttet til generell optimalisering
av foreliggende skisseprosjekt, revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og
kapasiteter, vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger og større grad
av egenfinansiering. Tiltakene skal legges fram for styret i egen sak før oppstart forprosjekt kan
godkjennes. Styret vedtok også at stråleterapi skal innlemmes i prosjektet. Kostnadsrammen på
8,2 milliarder omfatter ikke erverv av tomt, parkeringshus, «ikke-byggnær» IKT eller stråleterapi.
Disse kostnadene kommer i tillegg. Styret bad også om at arbeid med tomteerverv ble videreført.
Foretaksmøte i Helse Sør-Øst 22.06.16 stadfestet styrets vedtak om at nytt sykehus planlegges på
Brakerøya.
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Helse Sør-Øst RHF overtok fra sommeren 2016 ansvaret for prosjektet. Det regionale foretaket
utarbeidet et mandat for videre arbeid, som ble tatt til orientering av foretaksmøte i Vestre Viken
18.08.16. Det ble etablert en Oppfølgingsgruppe med medlemmer fra Helse Sør-Øst
RHF/Sykehusbygg HF og Vestre Viken for videre arbeid med optimalisering av prosjektet og
kostnadsreduksjon.
Arbeidet har omfattet optimalisering av skisseprosjektet ved å redusere byggets fotavtrykk ved å
bygge høyere, i større grad skille arealer/bygg for «lette» og ikke-medisinske aktiviteter fra tunge
medisinske funksjoner, mer gunstig plassering av bygget på tomten og optimalisering av
konstruksjonsmessige og tekniske forhold. Det er foreslått justering av opptaksområdet for
lokalsykehusfunksjonen ved at deler av Røyken kommune i fremtiden får Bærum som “sitt”
lokalsykehus. Det er videre foreslått flytting av noen medisinske diagnostiske funksjoner fra
Drammen sykehus til Bærum sykehus. Ved Bærum sykehus utvikles nevrologisk poliklinikk
videre og poliklinikk for barn- og ungdom etableres. Deler av elektiv ortopedisk virksomhet
flyttes til Kongsberg sykehus. Alderspsykiatrisk poliklinikk flyttes til distrikspsykiatriske sentre.
Disse endringene samt optimalisering av arealbruk og tekniske løsninger har medført at
kostnadsrammen er blitt redusert til 8,2 milliarder kroner i tråd med forutsetningene.
Styret for Vestre Viken anbefalte på sitt møte 19. desember 2016 (sak 51/0216) Helse Sør-Øst
RHF å videreføre planarbeidet for nytt sykehus i Drammen til forprosjektfase med de tiltak som
optimaliseringsrapporten har tilrådt.
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT
6.

UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER

6.1. Faglig og demografisk utvikling
Demografisk utvikling og behov for spesialisthelsetjenester
Vestre Viken leverer spesialisthelsetjenester til ca. 487 000 innbyggere fordelt på 26 kommuner i
4 fylker. Kommunene har meget ulik størrelse. De tre kommunene Asker, Bærum og Drammen
utgjør vel halvparten av innbyggerne i Vestre Viken. Befolkningen vil øke til ca. 535.000
innbyggere i 2025 og til ca. 551.000 innbyggere i 2030. Samtidig vil befolkningen bli eldre.
Behovet for spesialisthelsetjenester vil derfor øke mer enn befolkningsøkningen. Det forventes
samtidig at utviklingen med kortere liggetider, dreining fra døgnbehandling til dag- og poliklinisk
behandling vil fortsette.
For å møte økt behov, er det i økonomisk langtidsplan 2017-2020 forutsatt en total
aktivitetsvekst målt i DRG-poeng på om lag 3 % pr år innen somatisk behandling. Veksten er
relatert til en økning i antall behandlede pasienter, og gir uttrykk for samlet vekst innen alle
omsorgsnivåer. Det er i tillegg forutsatt en videre dreining i behandlingsaktiviteten fra døgn- til
dag- og poliklinisk behandling. Vekst i antall pasienter som behandles poliklinisk forventes å øke
med gjennomsnittlig 3 % pr år.
Innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling planlegges en årlig vekst på vel 3
% pr. år i perioden 2017-2020. Det er planlagt en høyere vekt i årsverk innen psykisk helsevern
og rus (2,0 %) enn innen somatikk (1,3 %). Det forutsettes en videre dreining mot økt
ressursbruk ved de distriktspsykiatriske sentrene og innen barne- og ungdomspsykiatrien.
Polikliniske og ambulante tjenester skal styrkes.
Økt aktivitet må finansieres innen de tilgjengelige ressurser. Det vil stille krav til fortsatt
produktivitetsforbedringer i årene fremover.
Aktivitetsøkningen i Vestre Viken vil bli møtt innenfor dagens strukturer i foretaket. Det er ikke
planlagt nye funksjonsfordelinger mellom klinikkene i foretaket i de nærmeste årene.
Samhandlingsreformen har nå vært effektiv i 5 år. Den har ført til at antall liggedøgn for
utskrivningsklare pasienter er blitt betydelig redusert. Kommunale plasser for øyeblikkelig hjelp er
nå lovpålagt for somatisk sykdom og fra 2017 også for lidelser innen psykisk helsevern og rus. De
kommunale øyeblikkelig hjelp-plassene innen somatikk har variabel og som regel relativt lav
utnyttelse. Videre samarbeid med kommunene for å sikre gode pasientforløp og optimal
oppgavedeling er viktig i årene som kommer. Samhandlingsreformen skal medføre redusert antall
innleggelser og redusert behov for polikliniske tjenester i spesialisthelsetjenesten, ved at flere
pasienter tas hånd om i kommunene.
Medisinske behandlingsformer endres i tråd med både økt medisinsk kunnskap og teknologiske
fremskritt. Det forventes en stadig utvikling av diagnostiske og terapeutiske metoder. Nye
legemidler, særlig knyttet til kreftbehandling, utvikles stadig. Utviklingen stiller krav til
kompetanseutvikling, organisatorisk utvikling og økonomisk handlingsrom for investeringer i takt
med nyvinningene.
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6.2. Forventet økonomisk utvikling
Resultatutvikling Økonomisk Langtidsplan 2017 – 2020(36)
ØLP 2017 - 2020

Ordinært resultat
Resultatgrad
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2 024

2 025

2 026
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2 028

200
2%

230
3%

280
3%

300
3%

360
4%

360
4%

380
4%

-190
-2 %

-70
-1 %

-50
-1 %

-40
0%

0
0%

Tabellen over viser resultatutviklingene i gjeldene ØLP for Vestre Viken.
Resultatambisjonene i økonomisk langtidsplan viser at det vil bli et behov for en generell
reduksjon av kostnader for å dekke inn økte kostnader til høykostmedisiner og avskrivninger
knyttet til investeringer i nye bygg. I tillegg vil investeringer i regionale IKT- løsninger gi økte
avskrivningskostnader og behov for kostnadstilpasninger for Vestre Viken, samtidig som det gir
muligheter for gevinstuttak. Frem mot 2024 planlegges det med et overskudd på 4 % av brutto
driftsinntekter(resultatgrad). Dette er om lag en dobling i forhold til planlagt resultatgrad for
2017.
I foretakets innspill for ØLP 2017-2036 til Helse Sør-Øst inngikk investeringer i DPS’er med 1,5
mrd. og konseptfaserapportens investeringsnivå på 8,8 mrd. I tabellen over fremgår det at
foretaket med disse forutsetningene lagt til grunn får en “resultathengekøye” i en overgangsfase
på 4 år etter at nytt sykehus tas i bruk.
Innarbeidelse av styrets vedtak om å utsette DPS’er og tiltakseffekter utredet for å redusere
investeringene fra 8,8 mrd. til 8,2 mrd. vil redusere “hengekøyen” som fremgår av overstående
tabell. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak at DPS’er tas ut og gir mindre avskrivninger og
rentekostnader som belaster regnskapet til Vestre Viken. De økonomiske beregningene viser at
det er marginale endringer i driftsresultat før avskrivninger og finans, noe som viser at endringene
som følge av kostnadsreduserende tiltak i liten grad påvirker driftsøkonomien.
Nye forhold tilkommet etter ØLP 2017 – 2020
I Helse Sør-Øst RHF styresak 069-2016 Infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst fremgår det
at en kontrakt med en ekstern partner vil gi bedret økonomisk bærekraft og en raskere
modernisert IKT-infrastruktur i regionen enn gjennomføring i egenregi. ØLP 2017-2020 for
helseforetaket (Vestre Viken) bygger på dagens planer i Digital fornying, foretakets andel av
gevinster ved overgang til ekstern partner er derfor ikke hensyntatt.
I kost-nytteanalysen for moderniseringsprogrammet for IKT-infrastruktur er det lagt til grunn
perioden fra oppstart 2017 til og med 2023 som innebærer en periode på 7 år og 3 måneder.
Gevinstene er forutsatt realisert mot slutten av innfasingsperioden. Dette betyr at gevinstene
knyttet til eksternt partnerskap vil komme om lag samtidig som nytt sykehus i Drammen tas i
bruk. Det er følgelig betydelig gevinster for foretaket som ikke er hensyntatt i de beregninger som
er foretatt.
Gevinster knyttet til konkurranseutsetting IKT vil kunne påvirke foretakets bærekraft positivt og
vil bli innarbeidet når Helse Sør-Øst velger å innfase dette i helseforetakenes arbeid med rullering
av ØLP.
Nærmere om budsjett 2017
Styret i vestre Viken har vedtatt et resultat for 2017 på 265 MNOK. Dette er inkl.
engangsgevinster ved salg av eiendom på 75 MNOK.
Balanse i foretaksøkonomien de siste årene har gjort det mulig å foreta noe justering av rammene
for klinikkene for å ivareta særskilte satsninger.
Følgende disponeringer er foretatt i budsjettet for 2017:
• Det er satt av 1,5 MNOK for etablering av en dialysevakt i foretaket, samt 1,5 MNOK for
etablering av pediatrisk poliklinikk på Bærum sykehus.
• Klinikk for Psykisk Helse og Rus er gitt økt ramme på 15 MNOK.
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I budsjettopplegget for 2017 er det ovenfor klinikkene er produktivitetskravet redusert
sammenlignet med forutsetningene i økonomisk langtidsplan for 2017-2020, hvor det var lagt til
grunn en kostnadseffektivisering på 1,5 %.
For å oppnå målet i ØLP om å frigjøre likviditet gjennom økende overskudd til økt
investeringsnivå, må foretaket likevel gjennomføre ytterligere økonomiske omstillinger i 2017.
For budsjett 2017 er det lagt til grunn krav om økt kostnadseffektivitet i klinikkene og
stabsområdet ved reduksjon i inntekter på om lag 0,8 %.
Investeringsbudsjettet har en ramme på 417 MNOK i 2017. Totalt investeringsnivå er 9 MNOK
mer enn forutsatt i ØLP. Investeringsrammen for 2017 inkluderer 25 MNOK i midler overført
fra 2016 til 2017 som følge av forsinkelser i investeringsprosjekter. Dette betyr at
investeringsnivå reelt er redusert fra ØLP 2017 -2020. Finansieringsplanen for 2017 viser en
overskuddslikviditet på om lag 80 MNOK.
Den økonomiske situasjonen for foretaket er ved inngangen til 2017 i samsvar med budsjettet for
2016.
Sammenhengen mellom økonomisk langtidsplan og årsbudsjett er med på å øke graden av
forutsigbarhet inn mot det enkelte budsjettår. Økonomisk langtidsplan 2018-2021 vil bygge
videre på budsjettet og budsjettforutsetningene som er lagt til grunn for budsjett 2017, slik at det
er viktig å se årsbudsjett 2017 og økonomisk langtidsplan 2018-2021 i sammenheng. Økonomisk
langtidsplan 2018-2021 vil bli forelagt styret april 2017 og da vil konsekvenser av vedtak knyttet
til fastlagt økonomisk ramme for nytt sykehus bli innarbeidet. Vestre Viken gjennomfører i 2017
et arbeid med revisjon av utviklingsplanen i foretaket. Det er lagt opp til styrebehandling av dette
i desember 2017. Dette betyr at tiltak som blir vedtatt i utviklingsplanen først vil bli innarbeidet i
foretakets økonomiske langtidsplan ved rullering i 2018.
6.3. Personell- og kompetansebehov
Som en del av oppfølgingen av foretakets HR-strategi arbeides det med policy for rekruttering.
Gjennom arbeidet med strategisk kompetanseplan har foretaket gjennomgått fremtidig behov for
generell kompetanse og spesialkompetanse. Her er det identifisert sårbare områder som blir fulgt
opp med særskilte tiltak.
Det er forventet et økt behov for spesialsykepleiere anestesi-, intensiv-, og operasjonssykepleie.
Tiltak skissert i egen rapport følges opp.
For å møte fremtidens behov for utdanning arbeides det kontinuerlig med utvikling av gode
praksisplasser for studenter i utdanning.
I forbindelse med legespesialistordningen er det behov for systematisk arbeid med økt
veiledningskompetanse for veiledere, større fokus på simuleringstrening mm.
For å styrke arbeidet med utdanning og rekruttering arbeides det med en generell styrking av
veilederkompetanse og utvikling av ulike typer kombinasjonsstillinger sammen med
utdanningsinstitusjonene.
6.4. Status og utfordringer for investeringsområder
Vestre Viken arbeider med en rekke investeringsprosjekter innen eiendomsfeltet. Det største er
bygging av nytt sykehus i Drammen. Det henvises her til egne rapporter og styresaker både i
Vestre Viken og i Helse Sør-Øst. Videre arbeid med oppstart av arbeid med forprosjekt ble
vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 02.02.17.
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Det er vedtatt å samle all sykehuspsykiatri på Blakstad med fraflytting av all aktivitet ved Lier som
en midlertidig løsning fram til nytt sykehus i Drammen ferdigstilles. Dette krever
bygningsmessige investeringer ved Blakstad i perioden 2016-2018. Lier sykehus er solgt, og leies
tilbake for den virksomhet som drives der. Planen er å samle alt på Blakstad tidlig i 2018. Noe
aktivitet ved Lier sykehus skal også flyttes til Drammen DPS, Thorsberg og krever investeringer
der. Investeringene ligger inne i vedtatt investeringsbudsjett for 2017 og 2018.
Behov for vedlikeholdsinvesteringer ved Bærum, Kongsberg og Ringerike sykehus i et 10årsperspektiv er kartlagt. I 2017 er det budsjettert med 90 MNOK til disse investeringene. Et
endelig forprosjekt med 10-årsplan for de tre sykehusene vil fremmes for styret i Vestre Viken
sommeren 2017.
Vestre Viken har medisinsk-teknisk utstyr til en anskaffelsesverdi på om lag 1000 MNOK. En
god del av utstyret er eldre enn økonomisk levetid. Økt aktivitet krever også økt antall av en del
av utstyret. Det er derfor viktig å ha tilstrekkelig investeringskraft også på dette området.
Foretaket bruker finansiell leasing for en del av utstyret.

7.

PLANER FOR UTVIKLINGEN

Utrednings- og planarbeid:
I 2014 forelå Helse Sør-Øst’s ”Analyse for aktivitets- og kapasitetsbehov 2030 i Helse Sør-Øst”.
Det henvises til disse utredningene for ytterligere data om fremtidig utvikling.
Styret vedtok i desember 2011 «Strategi 2025» - strategiplan for perioden fram mot 2025. Denne
samt modifisering gjennom senere utredninger og styrevedtak danner grunnlaget for utvikling i
foretaket.
Økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 2017-20 ble vedtatt i styret 09.05.16 (sak 16/2016)
og budsjett og mål for 2017 ble vedtatt i styremøte 19.12.16 (sak 52/2016).
Konseptfasen for nytt sykehus i Drammen ble ferdigstilt i 2016 og oversendt Helse Sør-Øst til
videre behandling. Det vises til avsnitt 6.4 om Hles Sør-Østs vedtak om videreføring i
forprosjekt.
Det er utarbeidet en investeringsplan for oppgradering og vedlikehold av sykehusene Bærum,
Ringerike og Kongsberg i et 10-årsperspektiv. Denne er behandlet av styret. Et forprosjekt er
under arbeid, og skal behandles av styret for Vestre Viken sommeren 2017.
Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019, skal foretaket utarbeide
«Utviklingsplan for Vestre Viken» i løpet av 2017. Arbeidet vil skje i henhold til nasjonal og
regional veileder. Foretaket har startet arbeidet. Gjennom dette arbeidet vil strategiske planer for
årene fremover bli oppdatert og videreutviklet.
Oppdrag og bestilling for 2017 ble mottatt i foretaksmøte 15.02.17, og vil være førende for arbeid
i 2017.
Pasientbehandling
Strategiplanen «Strategi 2025» med senere modifiseringer har vært førende for utvikling av
pasienttilbudet siden den ble vedtatt i 2011.
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Helsetjenestene innen Vestre Viken skal organiseres etter pasientenes behov. Tjenestene skal
dreies fra døgn- til dagbehandling og polikliniske tjenester der dette er hensiktsmessig for
pasienter, og i tråd med god faglig praksis.
Til grunn for pasientbehandlingen ligger de nasjonale målene for tjenesten som skal:
• være virkningsfulle (føre til helsegevinst)
• være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser)
• involvere brukerne og gi dem innflytelse
• utnytte ressurser på en god måte
• være tilgjengelige og rettferdig fordelt
Overordnede mål for Helse Sør-Øst knyttet til pasientbehandling er:
• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning
I 2016 har Vestre Viken når målet om at gjennomsnittlig ventetid skal være mindre enn 65 dager.
Det er satt nye nasjonale og regionale mål for 2017 som vil bli fulgt opp. Andel fristbrudd er
relativt lavt, men det vil bli arbeidet med ytterligere reduksjon. Mål om sykehusinfeksjoner < 3 %
er ikke nådd, men skal bli arbeidet videre med. Andel pasienter som får timeavtale sammen med
bekreftelse på mottatt henvisning er økt til vel 80 %, men må økes videre. Sentralt i dette er
kortere ventetid og lengre planleggingshorisont.
Forbedringer i pakkeforløpene for kreft og innføring av pakkeforløp for hjerneslag skal ha høy
prioritet i 2017.
Innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling planlegges en årlig vekst på vel 3
% pr. år i perioden 2017-2020. Det er planlagt en høyere vekt i årsverk innen psykisk helsevern
og rus (2,0 %) enn innen somatikk (1,3 %). Det forutsettes en videre dreining mot økt
ressursbruk ved de distriktspsykiatriske sentrene og innen barne- og ungdomspsykiatrien.
Polikliniske og ambulante tjenester skal styrkes.
Somatisk virksomhet:
I økonomisk langtidsplan 2017-2020 forutsatt en total aktivitetsvekst målt i DRG-poeng på om
lag 3 % pr år innen somatisk behandling. Veksten er relatert til en økning i antall behandlede
pasienter, og gir uttrykk for samlet vekst innen alle omsorgsnivåer. Det er i tillegg forutsatt en
videre dreining i behandlingsaktiviteten fra døgn- til dag- og poliklinisk behandling. Vekst i antall
pasienter som behandles poliklinisk forventes å øke med gjennomsnittlig 3 % pr år.
Det planlegges ikke endringer i funksjonsfordeling av pasienttilbud innen somatisk virksomhet i
årene fremover.
Psykisk helsevern og rus:
Innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling planlegges en årlig vekst på vel 3
% pr. år i perioden 2017-2020. Det forutsettes en videre dreining mot økt ressursbruk ved de
distriktspsykiatriske sentrene og innen barne- og ungdomspsykiatrien. Polikliniske og ambulante
tjenester skal styrkes.
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Styret for Vestre Viken har besluttet å avvikle bygningsmassen ved Lier sykehus. I den
forbindelse arbeides med sammenslåing av de to psykiatriske sykehusavdelinger ved henholdsvis
Lier og Blakstad og midlertidig lokalisering av all sykehuspsykiatri på Blakstad sykehus inntil nytt
sykehus i Vestre Viken er bygget. Samlokaliseringen vil bli ferdigstilt tidlig i 2018.
Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet:
Styret vedtok i 2014 en revidert strategi for kvalitet og pasientsikkerhet for perioden 2014-16.
Den bygger på ”Regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-16” vedtatt av styret i
Helse Sør-Øst i desember 2013. Strategien er under revisjon.
Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet er grunnleggende arbeid i foretaket. Virksomheten skal
være i kontinuerlig forbedring og har legget til rette for at kompetanse og enkel
forbedringsmetodikk er kjent av alle. Kultur og holdninger hos ansatte vil bidra til at tjenester og
tilbud er i kontinuerlig forbedring. Kvalitetssystemet med avvikssystem, interne revisjoner, og
risikovurderinger gir god oversikt over svikten i systemene og bidrar til at ledere på alle nivåer
medvirker til kontinuerlig forbedring. Tilbakemelding fra brukere gjennom nasjonale og egne
brukerundersøkelser inkludert klager brukes aktivt. Pasienter /brukere og pårørende spiller en
aktiv rolle i egen behandling. IKT-systemer og forbedrede forløp legger til rette for dette.
Egne målinger skal brukes aktivt i arbeidet med å forbedre pasientbehandlingen og det skal
kunne hentes ut data fra DIPS som sikrer god kontroll med driften og sikrer mer optimalisert
behandling. Vestre Viken skal bidra med data i nasjonale og fagspesifikke registre og dataene kan
hentes ut elektronisk i pasientjournalen. Resultatene fra registrene skal benyttes i
forbedringsarbeidet.
Sentralt i kvalitetsarbeidet står tiltak knyttet til det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.
Programmet skal redusere antall pasientskader og sikre trygge tjenester. Programmet har to
overordnede føringer; det skal være brukerorientert og ha fokus på å øke ansattes kompetanse på
pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring.
Samhandling:
Vestre Viken har et omfattende samarbeid med de 26 kommunene som er i vårt opptaksområde.
Avtaleverk er etablert og revideres ved behov. Lokale og ett overordnet samarbeidsutvalg er
etablert. Det pågår en rekke samhandlingsprosjekter. Et viktig område fremover blir
videreutvikling av de kommunale plasser for øyeblikkelig hjelp, både innen somatikk og fra 2017
også innen psykisk helsevern og rus. Områdeplan for psykisk helse og rus ble utarbeidet i 2015
etter en bred prosess med involvering av kommunene. Denne danner et godt grunnlag for
videreutvikling av tjenestene innen psykisk helse og rusbehandling, og som grunnlag for
utviklingsplanarbeidet.
Forskning og innovasjon
Styret vedtok i 2014 ”Forskningsstrategi for Vestre Viken for perioden 2014–2017” Den bygger
på den regionale forskningsstrategien.
Følgende fire hovedmål gjelder:
1. Forsknings- og innovasjonsaktiviteten skal øke i kvalitet og omfang.
2. Forskningsaktiviteten skal føre til bedret utredning eller behandling av pasientene og skal
i økende grad anvende det brede pasientgrunnlaget i klinikkene.
3. Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid skal tilstrebes.
4. God forskningsformidling skal ha prioritet.
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Det er mål om å oppnå:
• Flere doktorgradsstipend
• Flere forskerstillinger

Forskerkompetanse skal vektlegges ved ansettelser i faglig ledende stillinger. Det skal stimuleres
til økt utnyttelse av ideer for bedre pasientbehandling. Finansiering av
kommersialiseringsprosjekter i tidlig fase skal stimuleres.
De siste årene har det vært en økende forskningsaktivitet ved foretaket. Kontakt med
universitetene, høgskolemiljøene og forsknings- og utviklingsarbeid i kommunene skal
videreutvikles. Det arbeides med å fremme forskning med utgangspunkt i pasientnære kliniske
problemstillinger og tverrfaglige forskningsprosjekter.
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Vedlegg I

ÅRSMELDING FRA BRUKERUTVALGET VESTRE VIKEN 2016
Sammensetning
Brukerutvalget har i 2016 bestått av følgende representanter:
1.
Toril Krogsund Leder
2.
Anne Helene Lindseth Nestleder
3.
Aina Rugelsjøen
4.
Torunn Viervoll
5.
Arne Moe
6.
Kjell Jensen
7.
Bjørn Tolpinrud
8.
Rune Hansen Gunnerød
9.
Franck Tore Larsen
10.
Eric Johanssen

FFO Buskerud
FFO Akershus
FFO Buskerud
FFO Akershus
Kreftforeningen
FFO Buskerud
FFO Buskerud
FFO Buskerud
SAFO
RIO

Utvalgets leder og nestleder har inngått i Arbeidsutvalget sammen med sekretær og
representant fra administrerende direktørs stab. Disse har i felleskap satt opp
saksliste for Brukerutvalgets møter.
Utskiftning av representanter førte bare til en person ved inngangen til 2016.
Denne personen kom fra FFO Buskerud. Anne Helene Lindseth ble gjenvalgt som
nestleder for en ny periode på 2 år.
Aktivitet
Brukerutvalget har hatt 11 plenumsmøter og behandlet 66 saker. Leder og nestleder
har deltatt på helseforetakets styremøter som observatører med tale-og forslagsrett.
De har også bidratt til at Brukerutvalget har vært fast represen-tert i Sentralt
kvalitetsutvalg og Overordnet samarbeidsutvalg. Alle medlemmer har deltatt jevnlig
på møtene i klinikkenes kvalitetsutvalg, på ulike ledermøter og eventuelt i annen
virksomhet dersom det har vært ønske om det fra klinikkenes side. Også fast
deltagelse i Forskningsutvalget, i de lokale samarbeidsutvalgene og i etikk
komitéene ved to klinikker har vært viktige bidrag fra Brukerutvalget.
Etisk kvalitet, ivaretagelse av taushetsplikten og hensynsfull informasjonsformidling ved alvorlig sykdom, er tema utvalget har vært opptatt av i 2016. Det
har vært fokus på fristbrudd og jobbet med å innfri kravet om 0 i fristbrudd,
utfordrende helt å unngå. Korridorpasienter har det også vært fokus på for å
eliminere dette.
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Det har blitt opprettet et ungdomsråd i Vestre Viken HF med tilknytning til
Brukerutvalget. Leder/nestleder har deltatt på møte i Ungdomsrådet og
leder/nestleder i Ungdomsrådet har deltatt i møte i Brukerutvalget.
På grunn av helsemessige årsaker har brukerutvalget hatt en del fravær i året som
har gått og ønske om vara representant har vært diskutert, men dette er ikke i vårt
Mandat.
Utviklingsplaner for Vestre Viken
På første møte i Brukerutvalget kom informasjon om at 0 alternativet måtte utredes
som en del av kravet i utredings instruksen. Når konseptfase med tomtevalg er
bestemt av helseministeren, besluttes eller forlates 0 alternativet. Styret ønsket
ytterligere utredning for behandling på sitt møte i mai. Prosjektgruppa anbefalte
Brakerøya alternativet basert på økonomisk vurderinger, grunnforhold og
konsekvenser for pasienter, pårørende og ansatte. Når administrerende direktørs
beslutningsgrunnlag kom 3 mai inngikk Brukerutvalgets innstilling i dette.
Helse Sør Øst sendte melding om at nytt sykehus VV måtte ned 600 mill. før videre
behandling kunne skje.
Prosjektgruppen hadde 4 forskjellige alternativer å utrede. På Brukerutvalgets møte
i august informerte direktøren om prosjektstatus for nytt sykehus VVHF og ønske
om involvering av Brukerutvalget i prosessen. Ledergruppa i VVHF og
prosjektledelsen deltar fast på Brukerutvalgets møter fremover med orientering om
status i prosjektet og for å ta i mot innspill fra Brukerutvalget.
På Brukerutvalgets møte i september gjennomgikk Halfdan Aass revurdering av
funksjon og kapasiteter. Utgangspunktet for dette var besparelser av areal på nytt
sykehus. Det ble arbeidet med optimalisering av bygget og rapport ble lagt fram i
oktober. Planprosessen nytt sykehus var nå overtatt av HSØ. Direktøren i VV
hadde nå ansvar for å forankre dette lokalt.
På møte i desember ble sluttrapporten lagt fram for Brukerutvalget og kostnadene
var redusert til 8,2 milliarder kroner. Det ble da besluttet at Brukerutvalget skulle ha
et ekstra møte 9 desember, for å få en grundigere gjennomgang og beslutte
hvordan utvalget forholder seg til rapporten.
På møte 9 desember sluttet Brukerutvalget seg til rapportens anbefalinger for
videre arbeid. Hele Brukerutvalget har fått god informasjon fra prosjektansvarlige
og fra ledelsen i året som har gått. Brukerutvalget har deltatt på arbeidsmøter i
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forbindelse med nytt bygg Hallingdal Sjukestue, som ble nyåpnet i september.
Dette har blitt et flott tilbud til pasienter i Hallingdal.
Prosjekter og annen medvirkning
Prosjektet “Trygg transport av psykisk syke” ble avsluttet i august, med gode
tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende. Brukerutvalget har ønske om at dette
prosjektet bør bli et varig tilbud til denne pasientgruppen. Arbeidet med
sammenslåing av sykehusene Blakstad og Lier fortsetter.
Innvandrerorganisasjonene oppfordres til å delta gjennom FFO, SAFO og
Kreftforeningen, slik at de kan bli valgbare i Brukerutvalget. Brukerutvalget
inviterte Buskerud Innvandrerråd til dialog møte i AU angående deltagelse i
Brukerutvalget og for å synliggjøre befolkningsgruppens behov.
Medisinsk fagsjef ved klinikk for psykisk helse og rus har møtt i Brukerutvalget og
informerte om medikamentfrie behandlingstilbud og hvor langt VVHF har
kommet med planleggingen av dette, og hva tilbud som finnes. Torunn Viervoll
blir Brukerutvalgets representant til videre arbeid med dette.
Konferanser
Brukerutvalgets leder og nestleder deltok på den årlige begivenheten Nasjonal
Helsekonferanse. Brukerutvalget deltok på regional konferanse “Pasienter de
viktigste endringsagentene” i Kristiansand. Brukerutvalget deltok også på det årlige
høstseminaret for Senter for medisinsk etikk.
Samarbeid med pasientombudet
Pasient- og brukerombudet i Buskerud har deltatt jevnlig på Brukerutvalgets
plenumsmøter og representanter fra ombudet i Oslo og Akershus har deltatt på et
møte. Samarbeidet har vært nyttig og bidratt til økt oppmerksomhet på pasientenes
opplevelser og enkelte ganger på svikt i klinikkenes rutiner. Som følge av dette har
utvalget tatt initiativ til dialog med ansvarlig ledelse og anmodet om gjennomgang
av rutiner og systemer.
Samarbeidet med ledelsen
Brukerutvalget legger vekt på et tett samarbeid med foretaksledelsen og opplever at
denne på sin side legger vekt på å bruke utvalgets ressurser. Dette forholdet har
gjort Brukerutvalgets arbeid i 2016 godt og meningsfylt.

Vedlegg II

AÅ rlig melding klinikker 2016
Innhold

INNLEDNING ........................................................................................................................................................ 2
DRAMMEN SYKEHUS ........................................................................................................................................ 3
BÆRUM SYKEHUS .............................................................................................................................................. 6
RINGERIKE SYKEHUS ........................................................................................................................................ 9
KONGSBERG SYKEHUS ................................................................................................................................... 12
INTERN SERVICE .............................................................................................................................................. 16
PSYKISK HELSE OG RUS ................................................................................................................................. 21
PREHOSPITALE TJENESTER ........................................................................................................................... 25
MEDISINSK DIAGNOSTIKK............................................................................................................................. 28

INNLEDNING
Det inngås årlige driftsavtaler mellom administrerende direktør og hver av klinikkdirektørene.
Driftsavtalene består av en kontrakt og konkrete måleparametre i vedlegg. Rapporteringen i
årsmeldingen er knyttet til grad av måloppnåelse i forhold til måleparameterne.

Utvalgte sentrale måleparametre utgjør klinikkenes måltavler og rapporteres til
foretaksledelsen og styret i den månedlige rapporteringen. Driftsavtalene og måleparameterne
følges opp i jevnlige oppfølgingsmøter mellom administrerende direktør og klinikkdirektørene.

Måleparameterne er like for de somatiske klinikkene. For de andre klinikkene er et utvalg
måleparametre tilpasset klinikkenes drift og ansvarsområder. Felles for alle klinikker er
måleparametre knyttet til økonomi og HR og bemanning samt logistikk og innkjøp.
Måleparametre og målkrav er tilpasset krav fra HOD, HSØ gjennom oppdrag og bestilling samt
internt bestemte målkrav i Vestre Viken.
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DRAMMEN SYKEHUS
Måleparametre driftsavtale for 2016
Måleområde

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Resultat*

MNOK

0

8,9

HR og bemanning
Brutto årsverk*

Antall

1 685

1 721

Sykefravær totalt*

Andel

7,2 %

7,4 %

Antall brudd på arbeidstids-bestemmelsene

Antall

reduseres

10 228

Etablerte bemanningsplaner
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse –
faste
Andel medarbeidere som har besvart årets
medarbeiderundersøkelse

Andel

100 %

100 %

Andel

39 %

40 %

Andel

72 %

73 %

Andel medarbeidere som har vært involvert i
oppfølging av forrige
medarbeiderundersøkelse

Andel

60 %

55 %

Gjennomført utviklings-/medarbeidersamtale

Andel

65 %

65 %

Andel

79 %

75 %

Andel

79 %

88 %

Økonomi

Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler som andel av total
innkjøpsvolum
Bruk av innkjøpssystem som andel av total
innkjøp

Drammen sykehus hadde i 2016 et positivt budsjettavvik på 8,9 MNOK i forhold til budsjettert
omsetning. Inntektssiden har i dette et budsjettavvik på 54,9 MNOK og kostnadene et avvik på
–46 MNOK. Varekostnader avviker med -20,5 MNOK og andre driftskostnader avviker med -3,5
MNOK. Det resterende kostnadsavviket er knyttet til lønn. Merkostnadene dekkes av et positivt
inntektsavvik. Dette som følge av variable inntekter, knyttet til et meget høyt antall behandlede
pasienter.
Klinikken får med dette en balansert styringsfart inn mot 2017, men produktivitetskrav i
budsjettet gjør at det kontinuerlige forbedringsarbeidet må fortsette.

Sykefraværet har etter langsiktig målrettet arbeid, hatt et stabilt nivå i 2017. Dette er viktig både
for pasientkvalitet, arbeidsmiljø og økonomi.
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Måleparametre driftsavtale for 2016
Måleområde

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Aktivitet somatikk
Heldøgn avdelingsopphold
Dagopphold antall
Dagkirurgi

Antall
Antall
Antall

32 581
6 182
7 612

33 938
5 750
7 627

Poliklinikk konsultasjoner med ISF refusjon

Antall

197 904

212 106

Poliklinikk kontakter uten ISF refusjon
Antall DRG-poeng*
Raskere tilbake DRG-poeng
Styringsindikatorer
Epikrise
Andel epikriser sendt innen 7 dager
Andel epikriser sendt/gitt på
utskrivningsdagen
Fristbrudd*
Andel fristbrudd avviklet i perioden
Antall fristbrudd ordinært avviklet i perioden
Henvisninger - mottatte
Andel henvisninger vurdert innen 3 dager
Andel henvisninger vurdert innen 10 dager
Andel henvisninger vurdert innen 30 dager

Antall
Antall
Antall

11 776
48 156
628

8 532
49 759
563

Andel

95 %

87 %

Andel

50 %

56 %

Andel
Antall

0
0

0,6 %
223

Andel
Andel
Andel

76 %
98 %
100 %

79,0 %
99,2 %
100,0 %

Det er i 2016 behandlet 15 142 flere pasienter enn budsjettert, og 18 967 flere enn i 2015 ved
Drammen sykehus. Veksten i DRG poeng som følge av dette er på 5,5 % fra 2015 til 2016, men
burde vært høyere om planindeks hadde blitt innfridd. Produktiviteten målt i antall DRG poeng
pr månedsverk har vokst med 0,07 fra 2015.
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Måleparametre driftsavtale for 2016
Måleområde
Ventetid*
Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter totalt
Ingen langtidsventende over ett år
Korridorpasienter*
Andel korridorpasienter
Sykehusinfeksjoner*
Sykehusinfeksjoner, prevalensen
Timeavtale*
Andel pasienter som får timeavtale i første
innkallingsbrev
Pakkeforløp kreft
Andel kreftpasienter som registreres i et
definert pakkeforløp
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen
definert standard forløpstid
Nasjonale kvalitetsindikatorer
20% av pasienter med hjerneslag mellom 18
og 80 år skal ha fått trombolyse
Implementere antikorrupsjonsprogrammet i
HSØ
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse Sør-Østs
etiske retningslinjer"
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse Sør-Østs
dilemmatrening"

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Antall dager
Antall pasienter

68
0*

63
18

Andel

0%

1,7 %

Andel

<3%

4,6 %

Andel

90 %

76,3 %

Andel

70,0 %

Andel

70,0 %

Andel

20,0 %

17,3 %

Andel

50,0 %

38,0 %

Andel

50,0 %

50,0 %

Rapporteres VVHF
Rapporteres VVHF

*Langtidsventere er målt pr desember

Drammen sykehus har et kontinuerlig og målrettet fokus på ventetider og null fristbrudd. Flere
avdelinger har gjennomført poliklinikkprosjekter med siktemål å forbedre rutiner relatert til
planlegging, oppsetting av timer og gjennomføring for ytterligere å forbedre driftseffektivitet.
Systematisk arbeid over tid, blant annet for å øke tilgjengelighet, viser gode resultater ved flere
avdelinger. Samlet ved Drammen sykehus er gjennomsnittlig avviklet ventetid nede i 63 dager.
Antall langtidsventende over ett år er 18 pasienter i desember, og antall ventende over seks
måneder er mer enn halvert fra januar til desember. Fristbruddsandelen de siste tolv måneder
har i gjennomsnitt vært 0,6 %. Andel pasienter som tildeles time sammen med bekreftelse av
mottatt henvisning har et kontinuerlig fokus for å oppnå målet i løpet av 2017.

Alle pakkeforløp for kreft er implementert, og forløpskoordinatorer er etablert for de 28
forløpene.
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BÆRUM SYKEHUS
Måleparametre driftsavtale for 2016
Måleområde

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Økonomi
Resultat*

MNOK

0

-4,2

HR og bemanning
Brutto årsverk*

Antall

951,0

973

Sykefravær totalt*

Andel

6,9 %

7,1 %

Antall brudd på arbeidstids-bestemmelsene

Antall

Etablerte bemanningsplaner
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse –
faste
Andel medarbeidere som har besvart årets
medarbeiderundersøkelse
Andel medarbeidere som har vært involvert i
oppfølging av forrige
medarbeiderundersøkelse

Andel
Andel

6 700
100 %

4 715
100 %

38,1 %

37,7 %

80,0 %

77,0 %

45,0 %

55,0 %

Gjennomført utviklings-/medarbeidersamtale

Andel
61,0 %

70,0 %

Andel

81 %

74 %

Andel

81 %

90 %

Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler som andel av total
innkjøpsvolum
Bruk av innkjøpssystem som andel av total
innkjøp

Andel
Andel

Klinikk Bærum sykehus hadde et underskudd på 4,2 MNOK i 2016, med ett mindre forbruk på
1,1 MNOK i kostander som skyldes lavere kostnader enn budsjett på lønnsområdet og et
negativt inntektsavvik på 5,3 MNOK, hvorav en stor del skyldtes negative inntektseffekter av
arbeidskonflikten med Akademikerne helse.

Bærum sykehus var den klinikken i Vestre Viken hvor flest leger ble tatt ut i streik som følge av
arbeidskonflikten med Akademikerne helse. Det økonomiske tapet grunnet arbeidskonflikten er
beregnet til 4 MNOK i 2016 som en engangseffekt, og er derfor den viktigste enkeltforklaringen
til underskuddet i 2016.

Det har i klinikken vært jobbet systematisk med å redusere antall brudd på
arbeidstidsbestemmelsene gjennom flere år. I 2016 er det registrert nesten 2000 færre AML
brudd og 30 prosent bedre enn oppsatt mål.
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71 prosent av de ansatte på klinikk Bærum sykehus oppgir at de i løpet av 2016 har gjennomført
en medarbeidersamtale og 55 prosent har vært involvert i oppfølgingen av den forrige
medarbeidersamtalen. Dette gir et godt grunnlag for arbeid med arbeidsmiljø i 2017.

Måleparametre driftsavtale for 2016

Måleområde
Aktivitet somatikk
Heldøgn avdelingsopphold
Dagopphold antall
Dagkirurgi
Poliklinikk konsultasjoner med ISF refusjon
Poliklinikk kontakter uten ISF refusjon
Antall DRG-poeng*
Raskere tilbake DRG-poeng
Styringsindikatorer
Epikrise
Andel epikriser sendt innen 7 dager
Andel epikriser sendt/gitt på
utskrivningsdagen
Fristbrudd*
Andel fristbrudd avviklet i perioden
Antall fristbrudd ordinært avviklet i perioden
Henvisninger - mottatte
Andel henvisninger vurdert innen 3 dager
Andel henvisninger vurdert innen 10 dager
Andel henvisninger vurdert innen 30 dager

Enhet
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall

Andel
Andel

Mål 2016
20 771
5 183
3 688
86 497
5 294
28 652
5

Faktisk 2016
20 925
4 795
3 294
88 125
3 639
28 274
-

95,0 %

88,1 %

65,0 %

63,5 %

Andel
Antall

0,0 %
0

0,6 %
85

Andel
Andel
Andel

80,0 %
98,5 %
100,0 %

75,0 %
98,8 %
99,9 %

På Bærum sykehus er det i 2016 behandlet 7189 flere pasienter enn i 2015 hvilket utgjør en
økning på 6,5 prosent. Målt i DRG poeng er veksten på 834 DRG poeng mot fjoråret og 379 DRG
poeng bak målet.

Arbeidskonflikten med Akademikerne helse i september og oktober 2016 medførte at pasienter
fikk utsatt behandling, med påfølgende fristbrudd. Andelen fristbrudd på 0,6 prosent i 2016 må
derfor ses i lys av arbeidskonflikten.

Klinikk Bærum sykehus har hatt en positiv utvikling i produktivitet, målt som DRG poeng per
brutto månedsverk, gjennom 2013, 2014 og 2015. Etter innføring av stedlig ledelse i 2012 økte
produktiviteten med 4,6 prosent fra 2012 til 2013, og 6,4 prosent fra 2013 til 2014 og 3,7
prosent fra 2014 til 2015.
Frem til og med andre tertial var veksten i produktiviteten positiv sammenlignet med 2015. En
noe lavere aktivitet enn forutsatt av ø-hjelpsopphold gjennom sommeren, samt effekt av
aktivitetsnedgang i konfliktperioden, gjør at det er en reduksjon i produktiviteten de siste
måneder. For 2016 samlet medfører det at nivået på produktiviteten er på samme nivå som i
2015.
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Måleparametre driftsavtale for 2016
Måleområde
Ventetid*
Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter totalt
Ingen langtidsventende over ett år
Korridorpasienter*
Andel korridorpasienter
Sykehusinfeksjoner*
Sykehusinfeksjoner, prevalensen
Timeavtale*
Andel pasienter som får timeavtale i første
innkallingsbrev
Pakkeforløp kreft
Andel kreftpasienter som registreres i et
definert pakkeforløp
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen
definert standard forløpstid
Nasjonale kvalitetsindikatorer
20% av pasienter med hjerneslag mellom 18
og 80 år skal ha fått trombolyse
Implementere antikorrupsjonsprogrammet i
HSØ
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse Sør-Østs
etiske retningslinjer"
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse Sør-Østs
dilemmatrening"

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Antall dager
Antall pasienter

65
0

58
6

Andel

0,0 %

0,8 %

Andel

3,0 %

3,4 %

90,0 %

88,6 %

70,0 %

Rapporteres VVHF

70,0 %

Rapporteres VVHF

20,0 %

21,1 %

80 %

37 %

80 %

54 %

Andel

Andel
Andel

Andel

Andel
Andel

Klinikk Bærum sykehus jobber kontinuerlig med å redusere ventetidene og at ingen pasienter
skal oppleve fristbrudd. Det har vært gjennomført et betydelig forbedringsarbeid på flere av
sykehusets poliklinikker i løpet av 2015 og 2016.
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er 58 dager i gjennomsnitt for hele 2016 og har
gjennom året blitt redusert fra 67 dager i januar til 53 dager i desember. Antall ventet over 12
måneder er redusert fra 42 i januar til 6 i desember, mens antall ventet over 6 måneder er
redusert fra 217 i januar til 126 i desember.
Arbeidet med reduserte ventetider og ingen fristbrudd videreføres i 2017.
Resultatene av nasjonale kvalitetsregistre publisert i 2016 viste signifikant bedre resultater enn
landets sykehus på 30 dagers totaloverlevelse etter innleggelse i sykehus, og dessuten også
signifikant bedre 30 dagers overlevelse etter første gangs hjerteinfarkt.
Bærum sykehus ble i nasjonalt hjerneslags-kvalitetsregister bedømt til å være blant de fremste
på hjerneslagsbehandling bedømt ut fra de 11 kvalitetsparameterne som registreres nasjonalt.
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RINGERIKE SYKEHUS
Måleparametre driftsavtale for 2016
Måleområde
Økonomi
Resultat*
HR og bemanning
Brutto årsverk*
Sykefravær totalt*
Antall brudd på arbeidstids-bestemmelsene
Etablerte bemanningsplaner
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse –
faste
Andel medarbeidere som har besvart årets
medarbeiderundersøkelse
Andel medarbeidere som har vært involvert i
oppfølging av forrige
medarbeiderundersøkelse
Gjennomført utviklings-/medarbeidersamtale
Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler som andel av total
innkjøpsvolum
Bruk av innkjøpssystem som andel av total
innkjøp

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

MNOK

0

3,3

Antall
Andel
Antall
Andel

552
6,5 %
reduseres
100 %

550
6,6 %
3 351
100 %

Andel

43 %

41 %

Andel

75 %

73 %

Andel

75 %

55 %

Andel

80 %

70 %

Andel

93 %

88 %

Andel

84 %

93 %

Ringerike sykehus leverte et overskudd på 3,3 MNOK i 2016. Årsaken til overskuddet er svært
høy aktivitet, og relativt god kostnadskontroll til tross for langt høyere aktivitet enn planlagt.
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Måleparametre driftsavtale for 2016
Måleområde
Aktivitet somatikk
Heldøgn avdelingsopphold
Dagopphold antall
Dagkirurgi
Poliklinikk konsultasjoner med ISF refusjon
Poliklinikk kontakter uten ISF refusjon
Antall DRG-poeng*
Raskere tilbake DRG-poeng
Styringsindikatorer
Epikrise
Andel epikriser sendt innen 7 dager
Andel epikriser sendt/gitt på
utskrivningsdagen
Fristbrudd*
Andel fristbrudd avviklet i perioden
Antall fristbrudd ordinært avviklet i perioden
Henvisninger - mottatte
Andel henvisninger vurdert innen 3 dager
Andel henvisninger vurdert innen 10 dager
Andel henvisninger vurdert innen 30 dager

Enhet

Mål 2016

Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall

12 483
4 863
1 915
48 287
1 632
15 416
-

Faktisk 2016
12 475
4 061
1 951
50 504
1 400
16 104

Andel

95 %

90 %

Andel

65 %

68 %

Andel

0

1,9 %

Antall

0

192

Andel
Andel
Andel

80 %
98 %
100 %

78 %
97 %
100 %

Klinikken har hatt meget høy aktivitet i 2016. Det er behandlet 1000 flere pasienter enn året før
og 1200 flere enn budsjett. Målt i DRG er det produsert 910 flere DRG-poeng enn 2015, og 688
DRG-poeng mer enn budsjettert.
Produktivitet målt i DRG poeng per brutto månedsverk viser en vekst på 4,8% i forhold til
budsjett og 3,6% i forhold til 2015.
Andelen fristbrudd har økt i forhold til 2015. Dette skyldes hovedsakelig legestreiken på høsten
2016.
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Måleparametre driftsavtale for 2016
Måleområde
Ventetid*
Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter totalt
Ingen langtidsventende over ett år
Korridorpasienter*
Andel korridorpasienter
Sykehusinfeksjoner*
Sykehusinfeksjoner, prevalensen
Timeavtale*
Andel pasienter som får timeavtale i første
innkallingsbrev
Nasjonale kvalitetsindikatorer
20% av pasienter med hjerneslag mellom 18
og 80 år skal ha fått trombolyse
Implementere antikorrupsjonsprogrammet i
HSØ
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse Sør-Østs
etiske retningslinjer"
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse Sør-Østs
dilemmatrening"

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Antall dager
Antall pasienter

52
0

55
3

Andel

0%

2,2 %

Andel

< 3%

2,7 %

Andel

90 %

83 %

Andel

20 %

25 %

Andel

80 %

38 %

Andel

80 %

44 %

Gjennomsnittlig ventetid i 2016 var langt lavere enn det nasjonale målet på 65 dager. Snittet for
2016 var 55 dager, og i desember var gjennomsnittlig ventetid 50 dager.
Det var 3 ventende over 1 år i desember. Snittet for 2016 er høyere, noe som skyldes
varicebehandling og i noen tilfeller feilregistreringer.

Som en følge av at klinikken kun har enerom på sengetun, vil det ikke være mulig å unngå
korridorpasienter. Snitt for 2016 var 2,3 % og andelen varierer gjennom året. Høyest var mars
med 3,8 %, og lavest var mai med 0,8 %.

Snitt andel pasienter som får time i første brev var 83 % i 2016. Her var laveste andel i mai med
67 %, mens høyeste andel var i januar og november med 91 %.
Andel gjennomførte e-læringskurs i antikorrupsjonsprogrammet skal økes i 2017.

11

KONGSBERG SYKEHUS
Måleparametre driftsavtale for 2016
Måleområde

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Økonomi
Resultat*

MNOK

0

-1,6

HR og bemanning
Brutto årsverk*
Sykefravær totalt*

Antall
Andel

325,0
6,7 %

324,3
5,7 %

Antall brudd på arbeidstids-bestemmelsene

Antall

2000

1989

Etablerte bemanningsplaner
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse –
faste
Andel medarbeidere som har besvart årets
medarbeiderundersøkelse
Andel medarbeidere som har vært involvert i
oppfølging av forrige medarbeiderundersøkelse

Andel
Andel

100 %
40 %

ikke data
36 %

Andel

75 %

70 %

Andel

65 %

59 %

Gjennomført utviklings-/medarbeidersamtale

Andel

75 %

86 %

Kongsberg sykehus har i 2016 et negativt budsjettavvik på 1,6 MNOK. Dette tilsvarer et avvik på
0,5 % av budsjettert omsetning. Det er et negativt avvik på inntekter med 0,2 MNOK og et
negativt avvik på kostnader med 1,4 MNOK. Klinikken har arbeidet med kostnadsreduserende
tiltak gjennom 2016 for å sikre riktig styringsfart inn i 2017. Det er planlagt en aktivitetsøkning i
2017 som gir økte ISF-inntekter.
Klinikken kan vise til et lavt sykefravær på totalt 5,7 % samtidig som det ble realisert færre
brutto årsverk for fødselspermisjon enn lagt til grunn i budsjett.

Klinikken jobber systematisk med å redusere antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene. I 2016
oppnådde klinikken målsetning om færre enn 2000 AML brudd.
I 2016 oppgir 86 % av de ansatte at de har gjennomført medarbeidersamtaler i løpet av året.
Totalt har 70 % av de ansatte har besvart årets medarbeiderundersøkelse, dvs 2 % lavere
deltagelse enn i 2015. Resultatene av årets medarbeiderundersøkelse viser ingen signifikante
endringer fra 2015, men i hovedsak en generell positiv økning i skår.

2016 hadde generelt en betydelig lavere produktivitet enn forventet til og med andre tertial, da
spesielt innen ortopedi og kirurgi. Produktiviteten for klinikken økte betydelig de siste 2
månedene av 2016, spesielt innen medisin og ortopedi. Samlet sett gav dette en redusert DRGinntekt for Kongsberg Sykehus på over 2 % sammenlignet mot plan for 2016.
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Måleområde

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler som andel av total
innkjøpsvolum

Andel

84 %

84 %

Andel

91 %

91 %

Bruk av innkjøpssystem som andel av total
innkjøp

Klinikken har i 2016 styrket seg når det gjelder bruk av avtaler og bruk av innkjøpssystemer.
Klinikken har i perioden oppnådd målsetningene om økt bruk av avtaler og innkjøpssystemer.
Dette arbeidet vil opprettholdes i 2017.
Måleområde

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Aktivitet somatikk
Heldøgn avdelingsopphold
Dagopphold antall
Dagkirurgi
Poliklinikk konsultasjoner med ISF refusjon
Poliklinikk kontakter uten ISF refusjon
Antall DRG-poeng*

Antall
Antall
Antall
Antall

6 630
1 230
2 050

6 575
1 284
1 769

26 233

Antall
Antall

274
8 245

28 129
463
8 100

Klinikken har hatt en jevn økning i antall opphold fra 2014 til 2016.
Kongsberg Sykehus har i 2016 hatt en økning i antall opphold med nesten 5 % sammenlignet
med 2015. Poliklinisk virksomhet har stått for denne økningen.
Dagopphold og poliklinikk har hatt større aktivitet enn plan for 2016. Døgn og dagkirurgi har
hatt lavere aktivitet enn plan for 2016. Samlet gir dette et negativt avvik på 145 DRG-poeng for
klinikken 2016.
Måleområde

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Andel
Andel

95 %
50 %

88,0 %
74,0 %

Styringsindikatorer
Epikrise
Andel epikriser sendt innen 7 dager
Andel epikriser sendt/gitt på
utskrivningsdagen

Andel epikriser sendt innen 7 dager ligger over landsgjennomsnittet og har holdt stabilt i 2016.
Andel epikriser gitt på utskrivningsdagen ligger godt over landsgjennomsnittet og holdt seg
stabilt for Kongsberg Sykehus siste 2 år.
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Måleområde

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Fristbrudd*
Andel fristbrudd avviklet i perioden
Antall fristbrudd ordinært avviklet i
perioden

Andel
Antall

0
0

1,0 %
52

Det har vært 1,0 % fristbrudd i 2016. Antall fristbrudd i 2016 er på 52 totalt for året. Det er et
kontinuerlig fokus på ventelistene for å sikre at pasientene ikke opplever fristbrudd ved
Kongsberg Sykehus.
Måleområde

Henvisninger - mottatte
Andel henvisninger vurdert innen 3 dager
Andel henvisninger vurdert innen 10 dager
Andel henvisninger vurdert innen 30 dager
Ventetid*
Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter totalt**
Ingen langtidsventende over ett år
Korridorpasienter*
Andel korridorpasienter
Sykehusinfeksjoner*
Sykehusinfeksjoner, prevalensen

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Andel
Andel
Andel

75 %
97,5 %
100 %

73,9 %
98,4 %
99,9 %

Antall dager

57

42

Antall pasienter

0

4

Andel

0%

2,4 %

Andel

< 3%

1,1 %

Timeavtale*
Andel
90 %
82,6 %
Andel pasienter som får timeavtale i første
innkallingsbrev
Pakkeforløp kreft
Andel kreftpasienter som registreres i et
Andel
definert pakkeforløp
70,0 %
Rapporteres VVHF
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen
Andel
definert standard forløpstid
70,0 %
Rapporteres VVHF
Nasjonale kvalitetsindikatorer
20% av pasienter med hjerneslag mellom 18 og
Andel
80 år skal ha fått trombolyse
20,0 %
15,0 %
** Gjennomsnittlig ventetid: Kirurgi er ikke med i tallene pga avhengighet av venteliste Drammen sykehus.

Klinikken oppnår plan på mange av styringsindikatorene i 2016. Klinikken vil i 2016 fortsette
med månedlige oppfølgingsmøter med alle ledere på nivå 3 og 4 samt avdelingsoverleger der
økonomi, aktivitet, HR-tall og styringsindikatorer følges opp.

Det har vært 2,4 % andel korridorpasienter i 2016. Sammenlignet med 2015 har klinikken hatt
en stabil andel korridorpasienter. Klinikken har en prosedyre for hvordan dette skal håndteres
og vil følge opp dette i tråd med målsetning på 0 % korridorpasienter.
Klinikken kan vise til lav gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp. Denne ble ytterligere
forbedret fra 57 dager i 2015 til 42 dager i 2016, som er en forbedring på 15 dager i snitt fra
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2015. Andel henvisninger vurdert innen 30 dager kan vise til raskere behandlingstid innen alle
tidsintervaller sammenlignet med 2015. Det har også vært positiv utvikling i arbeidet med andel
pasienter som får timeavtale i første brev. Her har andelen økt fra 74,6 % i 2015 til 82,6 % i
2016.
Måleområde

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

80,0 %

55 %

80,0 %

62 %

Implementere antikorrupsjonsprogrammet
i HSØ
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse Sør-Østs
etiske retningslinjer"

Andel

Gjennomføre e-læringskurs: "Helse Sør-Østs
dilemmatrening"

Andel

Klinikken vil fortsette arbeidet med e-læringskurs om antikorrupsjonsprogrammet og
dilemmatrening i 2017.
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INTERN SERVICE
Måleparametre driftsavtale for 2016
Måleområde

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Økonomi
Resultat*

MNOK

0

-0,1

HR og bemanning
Brutto årsverk*
Sykefravær totalt*

Antall
Andel

537,7
9,0 %

546,2
9,2 %

Antall brudd på arbeidstids-bestemmelsene

Antall

500

637

Etablerte bemanningsplaner
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse –
faste
Andel medarbeidere som har besvart årets
medarbeiderundersøkelse
Andel medarbeidere som har vært involvert i
oppfølging av forrige
medarbeiderundersøkelse

Andel
Andel

100 %
25 %

100 %
25,7 %

Andel

80 %

76 %

Andel

80 %

63 %

Andel

84,0 %

75,0 %

Andel

54,0 %

34,0 %

Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler som andel av total
innkjøpsvolum
Bruk av innkjøpssystem som andel av total
innkjøp

Klinikkdirektør har månedlige møter med sine avdelingssjefer hvor disse parameterne er fulgt
opp gjennom året. Måleparametre med vesentlige avvik kommenteres spesielt under.

Økonomi:
Intern Service er tilnærmet i balanse for 2016 med et underskudd på 0,1 MNOK. Hovedårsaken
til resultatet er todelt. IKT området, herunder tjenesteavtalen med Sykehuspartner har et
overskudd i år på 5,4 MNOK. Dette skyldes i hovedsak at regionale prosjekter innenfor digital
fornying har en forsinket framdriftsplan i forhold til planen. Øvrig drift hadde et underskudd i
2016 på 5,5 MNOK som skyldes økte kostnader til husleie og økt energiforbruk samt høyere
kostnader innenfor lønnsområdet for serviceavdelingene, og til drift av bygningsmassen.
Husleiekostnaden var høyere enn budsjett som følge av uforutsette avregninger fra tidligere år
samt endringer i porteføljen, herunder ny leiekontrakt ved HSS. Energiforbruket har vært
høyere på grunn økt behov for energi som følge av økte investeringer på utstyr og økt aktivitet i
klinikkene. Avvik innenfor lønnsområdet er spesielt knyttet til gjennomføring av et større
omstillingsprosjekt som hadde forsinket effekt i forhold til planen. Tiltaket er nå implementert
ved alle lokasjoner og har hatt god effekt på lønnskostnadene de to siste månedene i 2016.
Lønnsområdet er, samlet sett, bedre enn budsjett på grunn av frikjøp av stillinger innenfor IKT
området til arbeid med sentrale prosjekter. Disse kostnadene er refundert av HSØ og reduserer
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lønnskostnadene. Vedlikeholdsbehovet øker på grunn av gammel bygningsmasse og flere
havarier

HR og bemanning:
Intern Service har for 2016 i gjennomsnitt utlønnet 546 brutto månedsverk. Dette er høyere enn
målet og skyldes i hovedsak forsinket effekt av et større omstillingsprosjekt innenfor
renholdsområdet. Klinikken gjennomførte høsten 2016 flere tiltak for å redusere
lønnskostnadene, samtidig som omstillingsprosjektet begynte å gi større effekt. Resultat var at
månedsverkene var lavere enn budsjett fra september måned. Tiltakene har gitt varig effekt som
har sikret en god styringsfart inn i 2017, innenfor lønnsområdet.
Sykefraværet i klinikken var i 2016 på 9,2 %. Dette er om lag på samme nivå som målet for 2016
og resultat 2015. Et sykefravær på 9,2 % i en virksomhet som inkluderer renhold og andre
serviceavdelinger er lavt sett opp mot nasjonale tall.
Det ble i planene for 2016 lagt opp til en reduksjon på 45 % i antall AML brudd fra 2015.
Resultatet ble en reduksjon på 31 %. Dette området vil fortsatt ha fokus i 2017, med mål om
ytterligere reduksjon.
Klinikken vil arbeide for at involvering av medarbeidere i oppfølgning av forrige
medarbeiderundersøkelse øker.
For øvrige HR og bemanningsparametre er det små avvik fra planen.

Innkjøp og logistikk:
Resultatoppnåelsen innen innkjøp er under målsetting for 2016. Utviklingen mot 2015 viser en
svekkelse på 3 prosentpoeng innen kjøp på avtale og en svekkelse på 8 prosentpoeng innen bruk
av innkjøpssystem. I 2016 har mye energi innen innkjøp og logistikk vært fokusert innenfor
området behandlingsmidler (BHM). Årsaken har vært betydelig kostnadsvekst der bakgrunnen
har blitt avdekket i detalj, og tiltak er under implementering og utarbeidelse. Eksempler på
tiltak:
• Flytting av diabetes forbruksvarer til sentrallager
• Prosessbeskrivelse og prosessanalyse
• Avklaring av rutiner rundt valg av utstyr til pasient
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Måleparametre driftsavtale for 2016
Måleområde

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Styringsindikatorer KIS
Opplæring - antall gj.ført elæringskurset
"Ytre miljø innføring"

Antall

408

362

Antall kjørte km (tjenestereiser)
Andel eiendomsprosjekt ferdigstilt iht
fremdriftsplan
Redusere antall IKT tjenester i
tjenestekatalog med Sykehuspartner

Antall
Antall

146 662
80 %

166 557
65 %

Antall

250

252

Energiforbruk (kwh) pr m2 -oppvarmet
areal
Personaltøy pr brutto månedsverk
beh.personell
Sorteringsgrad avfall -totalt
Andel Periodisk vedlikehold (PV) etter
plan (80% des16)
Mat: Antall middager ift antall liggedøgn somatikk
Mat: Antall middager ift antall liggedøgn psykiatri
Implementere
antikorrupsjonsprogrammet i HSØ
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse SørØsts etiske retningslinjer"
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse SørØsts dilemmatrening"

Antall

310

313

Andel

384

416

Andel
Andel

36,0 %
80 %

33,3 %
81 %

Andel

1,12

1,16

Andel

1,38

1,50

80,0 %

48 %

80,0 %

60 %

Andel
Andel

Styringsindikatorer KIS:
Opplæring – antall gjennomførte kurs av elæringskurset ”Ytre miljø innføring”
Til sammen 62 % av de ansatte i klinikken har gjennomført introduksjonskurset for ytre miljø.
Resultatet er høyere en målsetting satt for Vestre Viken. Intern Service hadde imidlertid et
høyere mål enn dette, som ikke ble nådd. Klinikken vil kommunisere målet tydeligere, og legge
bedre til rette neste år, for å øke gjennomføringsgraden ytterligere.

Reduksjon av antall kjørte km (tjenestereiser)
Klinikken har ikke nådd målet om 3 % reduksjon i antall kjørte km fra 2015. Det har i stedet
vært en økning på 9,5 %. Hvis en ser på utviklingen fra 2014 til 2016 så har det vært en
reduksjon på 3 %. Vestre Viken gjennomførte i løpet av 2015 et prosjekt om reduksjon av antall
administrative biler. Reduksjonen har medført at flere har brukt egen bil ved tjenestereiser.
Dette har påvirkning på resultatet for 2016.
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Andel eiendomsprosjekt ferdigstilt iht fremdriftsplan (eiendom):
Det måles hvor stor andel av eiendomsprosjektene som faktisk blir gjennomført innenfor
planene. Målsettingen for 2016 var at 80 % av prosjektene skulle være gjennomført innenfor
tidsplanen. Resultatet var lavere (65 %) og skyldes at flere av prosjektene kom senere i gang enn
forutsatt. Forsinket igangsettelse har medført at flere prosjekter har vært igangsatt samtidig og
det har ikke vært tilstrekkelige ressurser, hverken innad i organisasjonen eller prosjektstøtte fra
leverandørene til å gjennomføre alle prosjektene som var planlagt.
Redusere antall IKT tjenester i tjenestekatalog med sykehuspartner (IKT)
Intern Service er tett på målet for 2016 med å redusere antall IKT-tjenester i tjenestekatalogen
til Sykehuspartner. Gjennom arbeidet er det avdekket ytterligere applikasjoner som kan
reduseres i Vestre Vikens tjenestekatalog. Målet for 2017 er en reduksjon på 27 % fra 2016
porteføljen. Vestre Viken leverer med dette på regionens mål om en redusert
applikasjonsportefølje.

Energiforbruk (KwH) pr måned pr m2 oppvarmet areal
Resultatet er noe høyere enn planen selv om det er iverksatt tiltak for å redusere
energiforbruket. Vestre Viken har økt investeringstakten på utstyr, noe som har medført økt
behov for energi. Det har samtidig vært aktivitetsvekst i klinikkene. Som et eksempel har antall
senger som må rengjøres økt med over 4 500 fra 2015. Dette har medført økt behov for
oppvarming av vann og energi til drift av sengevaskemaskinene.

Personaltøy pr brutto månedsverk behandlingspersonell
Intern Service måler forbruk av personaltøy på de somatiske klinikkene. Målingen gjennomføres
ved å se på forbruk av personaltøy målt i kr sett opp mot antall brutto månedsverk for
behandlingspersonell for samme perioden. Resultatet for 2016 viser at klinikken ikke har
oppnådd målet. Det er økning ved alle seksjoner men det er en seksjon som står for mesteparten
av økningen. Dette skyldes i hovedsak skifte av leverandør i 2015. Tidligere ble personaltøyet
vasket av intern leverandør i HSØ, som kunne levere disse tjenestene betydelig rimeligere enn
eksterne leverandører. Klinikken går periodevis igjennom resultatene med klinikkene for å sikre
en best mulig utnyttelse og det vil framover bli iverksatt tiltak for å redusere tekstilkostnadene.

Andel avfall som sorteres
Som en del av miljøprosjektet i VVHF har Intern Service som mål å øke sorteringsgraden på
avfall. Sorteringsgraden for 2016 ble lavere enn målet som ble satt. Ny felles avfallsplan for
Vestre Viken er implementert. Denne bedrer miljøprofilen for foretaket og øker
sorteringsgraden på avfall. Det ble i 2016 gjennomført et sammenlikningsstudie mellom sykehus
i Norge og Sverige for dette området. Resultatene viser at Vestre Viken er på linje med de fleste
andre sykehus som var inkludert, på sorteringsgrad. Vi fortsetter med å legge bedre til rette for
sortering, herunder ved å gå inn på definerte området som kantiner og vestibyler.
I tillegg pågår en kartlegging av hardplast for å se om det er mulig å legge til rette for sortering
der hvor dette har et visst volum.

Antall middager ift antall liggedøgn somatikk og psykiatri
Antall leverte middager ift liggedøgn ble høyere enn planen i 2016 både for somatikk og
psykiatri. Innenfor psykiatrien beregnes det normalt 1,5 porsjon sammenlignet med somatikken
som serverer 1,0 porsjon pr pasient. Dette er hovedårsaken til at mål og resultat er høyere
innenfor psykiatrien. Klinikken har etablert samarbeid med øvrige klinikker for å samstemme
matbestillinger mot det faktiske forbruket.
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Implementere antikorrupsjonsprogrammet i HSØ
Klinikken vil arbeide for at flere gjennomfører opplæring innenfor antikorrupsjonsprogrammet i
2017.
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PSYKISK HELSE OG RUS
Måleparametre driftsavtale for 2016
Måleområde
Økonomi
Resultat*
HR og bemanning
Brutto årsverk*
Sykefravær totalt*
Antall brudd på arbeidstids-bestemmelsene
Etablerte bemanningsplaner
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse –
faste
Andel medarbeidere som har besvart årets
medarbeiderundersøkelse
Andel medarbeidere som har vært involvert i
oppfølging av forrige
medarbeiderundersøkelse
Andel medarbeidere gjennomført utviklings/medarbeidersamtale
Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler som andel av total
innkjøpsvolum
Bruk av innkjøpssystem som andel av total
innkjøp
Aktivitet PHR
Utskrevne pasienter døgnbehandling*
Liggedager døgnbehandling
Oppholdsdager dagbehandling
Poliklinikkonsultasjoner*
Raskere tilbake, konsultasjoner
Raskere tilbake, pasienter unike individer

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

MNOK

0

-24

Antall
Andel
Antall
Andel
Andel

1798
7,0 %
7500
100 %
30 %

1832
8,4 %
8783
100 %
26,4 %

Andel

80 %

72 %

Andel

100 %

55 %

Ande

100 %

67 %

Andel

84 %

75 %

Andel

46 %

36 %

Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall

4135
105250
0
249110
1320
120

4115
104829
0
240123
651
101
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Måleområde

Enhet

Styringsindikatorer
Epikrise
Andel epikriser sendt innen 7 dager
Andel
Andel epikriser sendt/gitt på utskrivningsdagen
Andel
Fristbrudd*
Andel fristbrudd for rettighetspasienter i perioden
Andel
Antall fristbrudd for rettighetspasienter totalt ved
Antall
månedens slutt
Utskrivningsklare pasienter
Antall sykehusopphold for utskrivingsklare
Antall
Antall liggedager etter utskrivingsklar
Antall
Totalt antall liggedager
Antall
Korridorpasienter
Andel korridorpasienter
Andel
Ventetid*
Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter totalt VOP Antall dager
Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter totalt TSB
Antall dager
Gj. Snittlig ventetid for oppstart av behandling for Antall dager
pasienter totalt BUP
Antall med ventetid over 12 måneder
Antall
Andel med registrert hovedtilstand
Andel med registrert hovedtilstand VOP
Andel
Andel med registrert hovedtilstand BUP
Andel
Andel med registrert hovedtilstand TSB
Andel
Tvungent psykisk helsevern
Tvungen innleggelse i psykisk institusjon
Andel
Beleggsprosent akuttenheter
Beleggsprosent akuttenheter
Andel
Timeavtale sammen med henvisning
Andel med timeavtale sammen med bekreftelse på
Andel
mottat henvisning
Klinikkspesifikke indikatorer
Beleggsprosent akuttenheter sykehus
Andel
Beleggsprosent akuttenheter DPS
Andel

Mål 2016

Faktisk 2016

100 %
20 %

77,3 %
32,5 %

0%
0

0,2 %
2

30
350
105250

113
2288
104829

0,0 %

0,0 %

<50
<50
<50

43
55
58

0

0

100 %
100 %
100 %

90,0 %
100,0 %
95,7 %

<19,4%

19,9 %

85 %

78,2 %

90 %

87,9 %

85 %
85 %

84,9 %
68,7 %

Økonomi
Merforbruket er knyttet til gjestepasientoppgjør 13,8 MNOK, mindre polikliniske inntekter enn
budsjettert med 9 MNOK og avvik på lønnsområdet (inkludert innleie fra vikarbyrå) med 6,8
MNOK.
Klinikkledelsen har igangsatt foranalyser av fag- og funksjonsfordelingen i klinikken for å
utarbeide en plan for omstilling i 2017 og for de nærmeste årene. Døgnkapasiteten er
gjennomgått med fokus på reduksjon av kostnader, og økning av poliklinisk aktivitet.
Beleggsprosenten ved de elektive døgnseksjonene ved DPSene er gjennomgående lav. All
aktivitet på poliklinikk og døgn er gjennomgått i forhold til forbruksrater og behovskorrigerte
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forbruksrater (forbruk korrigert for Helse Sør-Øst sin inntektsmodell). Dimensjonering av
kapasitet vil være knyttet til behovskorrigerte forbruksrater og faktisk belegg. Dette er at av
fokusområdene for omstillingsarbeidet i 2017.

Brutto årsverk
Merforbruket på antall brutto årsverk er hovedsakelig knyttet til Strandveien boliger. Tilbudet
er under nedtrapping/avvikling. I tillegg kommer merforbruk knyttet til innleie fra vikarbyrå.

Sykefravær
Tiltak: Sykefraværet følges tett opp på avdelings- og seksjonsnivå.

Antall brudd på arbeidstidsbestemmelser
Det har vært en reduksjon i antall AML-brudd med 22,8 % fra 2015 til 2016. Det er likevel bak
målkravet. Utfordringen ligger spesielt hos sykehusene og BUPA.
Tiltak: Styrke kompetansen i bruk av GAT ute på avdelingene. Sikre at bemanningsplaner legges
inn med riktig regelsett og at det legges inn dispensasjoner når vilkårene for det foreligger.
Overvåke at bytte av vakter ikke medfører brudd. Innføring av kalenderplaner. Brudd på
arbeidstidsbestemmelsene følges også opp på klinikkens AMU.
Involvering i oppfølging av medarbeiderundersøkelser
Tiltak: Individuell oppfølging av ledere på nivå 3 og 4. Tilbud om lederstøtte i gjennomføring.

Andel medarbeidere gjennomført utviklings-/medarbeidersamtale
Tiltak: Individuell oppfølging av ledere på nivå 3 og 4.

Bruk av innkjøpssystem
Tiltak: Få bistand fra innkjøp til å identifisere evt. vare-/tjenestegrupper som peker seg ut, og
bidra med opplæring for å forbedre anskaffelsesrutinene.

Aktivitet poliklinikk
Det har vært en vekst i poliklinisk aktivitet ift 2015 på 4,5 %. Likevel er resultatet i 2016 3,6 %
bak budsjettet. Det var en positiv trend på høsten der man lå over månedskravet flere av årets
siste måneder.
Tiltak: Det arbeides med å kartlegge sengekapasitet og utnyttelse, og en har til hensikt å
forsterke vridningen av behandlingstilbudet fra døgn til poliklinikk i løpet av 2017.

Epikriser
Tiltak: Det planlegges en revisjon i de avdelingene som har lav måloppnåelse.

Utskrivningsklare pasienter
I forbindelse med oppfølging av utskrivningsklare pasienter i samarbeid med kommunene, vil
det være fokus på riktig rapportering og nødvendige møtearenaer med kommunene.
Ventetid
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter innen VOP, TSB og rus lå i 2016 på 47 dager,
som altså er lavere enn kravet på 50. Det er spesielt områdene BUP og TSB som har for lang
ventetid. Det jobbes konkret med tiltak for å redusere ventetiden.
Andel med registrert hovedtilstand
Tiltak: Det jobbes med individuell oppfølging og etablering av gode rutiner for å sikre at alle
bilder i DIPS blir riktig utfylt. Avvik identifiseres og følges opp på seksjonsnivå.
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Tvungent psykisk helsevern
Det arbeides med flere ulike tiltak både i forhold til redusert antall tvangsinnleggelser og
reduksjon i bruk av tvangsmidler.
Timeavtale sammen med henvisning
Tiltak: Det jobbes med individuell oppfølging og etablering gode rutiner for å sikre riktig
registrering. Avvik identifiseres og følges opp på avdelingsnivå.

Beleggsprosent akuttenheter
Beleggsprosenten på DPS døgn er gjennomgående lav. Døgnkapasiteten gjennomgås nå med
tanke på reduksjon, og at poliklinisk aktivitet må økes.
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PREHOSPITALE TJENESTER
Måleparametre driftsavtale for 2016
Måleområde

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

MNOK

0

3,2

Antall
Andel

315,7
7,9 %

321,8
7,4 %

Antall brudd på arbeidstids-bestemmelsene
Etablerte bemanningsplaner
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse –
faste
Andel medarbeidere som har besvart årets
medarbeiderundersøkelse
Andel medarbeidere som har vært involvert i
oppfølging av forrige
medarbeiderundersøkelse
Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler som andel av total
innkjøpsvolum
Bruk av innkjøpssystem som andel av total
innkjøp
Aktivitet PHT
Antall oppdrag med Ambulanse
AMK Antall telefonhenvendelser til linje 113.

Antall
Andel
Andel

700
100 %
8%

382
100 %
8%

Andel

100 %

90 %

Andel

100 %

58 %

Andel

71 %

61 %

Andel

55 %

39 %

Antall
Antall

39 867
29 469

42 067
30 710

Samkjøringsgrad alle transportører

Andel

2,00

2,12

Økonomi
Resultat*
HR og bemanning
Brutto årsverk*
Sykefravær totalt*
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Måleparametre driftsavtale for 2016
Måleområde
Styringsindikatorer
Antall kommuner hvor gjennomsnittet av
responstider for tettbebygd strøk er innen 20
min (anbefalt 12 min ) for 90 % av
akuttoppdragene
Antall kommuner hvor gjennomsnittet av
responstider for grisgrendt strøk er innen 30
min ( anbefalt 25 min ) for 90 % av
akuttoppdragene
Antall kommuner hvor gjennomsnittet av
responstider for grisgrendt strøk er innen 40
min ( anbefalt 25 min ) for 90 % av
akuttoppdragene
Pasientreiser Servicegrad (QOS) 80 % av alle
Beleggsprosent Helse 3, bruk av bårer
Andel nødsamtaler ved AMK sentralen
besvart innen 10 sekunder
Implementere antikorrupsjonsprogrammet i
HSØ
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse Sør-Østs
etiske retningslinjer"
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse Sør-Østs
dilemmatrening"

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Antall

7,0

5,0

Antall

18,0

12,0

Antall

6,0

6,0

Andel
Andel
Andel

80 %
80 %

72 %
37 %

90 %

91,1 %

80,0 %

23 %

80,0 %

36 %

Andel
Andel

Økonomi
Driftsresultatet for 2016 viser 3,2 MNOK i overskudd. Avdeling for pasientreiser,
luftambulansetjenesten og klinikkledelsen har alle et positivt driftsresultat. Ambulansetjenesten
har et underskudd på 1,0 MNOK og AMK et underskudd på 1,1 MNOK. Hovedårsaken til
overskuddet i pasientreiser er at samkjøringsgraden har økt til 2,1 på kommunekryssende turer
og at aktivitetsveksten hovedsakelig har kommet på kommuneinterne turer, som er turer med
kortere avstander og lavere kostnader per reise.
Alle avdelinger innenfor Prehospitale Tjenester arbeider med tiltak for å nå målet om resultat i
balanse.
HR og bemanning
Gjennomsnittlig brutto årsverk ligger på 322 årsverk, 6 årsverk høyere enn budsjett.

Sykefraværet i 2016 ligger på 7,4 % mot budsjettert 7,9 % og 8,0 % i 2015.
Sykefraværsoppfølging på de avdelinger/ ambulansestasjoner hvor sykefraværet er høyt, har
stort fokus.

Det er satt stort fokus på å besvare medarbeiderundersøkelsen og svarprosenten ligger på 84 %.
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Innkjøp og logistikk
Klinikken vil fortsatt jobbe med å benytte innkjøpssystemet ved innkjøp.

Aktivitet
Antall ambulanseoppdrag har økt med 5,5 % og 2 200 oppdrag fra 2015. Antall oppdrag har økt
mest i distrikt 1 og gjelder ambulansestasjonene Drammen, Eiker og Modum.
Ambulansestasjonene Noresund, Ål, Hemsedal, Rødberg og Veggli viser også sterk
aktivitetsvekst.
Antall 113 samtaler er 30 710 for 2016 og viser en økning på 8,4 % og 2 377 samtaler fra 2015.

Antall rekvisisjoner og antall turer som er bestilt via pasientreiser i Vestre Viken viser en økning
på 5 477 turer og 3,1 % i forhold til 2015. Kommuneinterne turer viser en økning på 8 166 og
6,3 % økning. Pasientreiser fortsetter arbeidet med å bedre samkjøringsgraden.

Styringsindikatorer
Klinikken har ikke nådd målene for responstider for 2016. De igangsatte tiltak i 2016 hadde ikke
ønsket effekt og man må se dette i sammenheng med at det i perioden var en økning i antall
ambulanseoppdrag. For 2017 er klinikken i ferd med å iverksette tiltak for å bedre
responstidene i tettbygde strøk hvor målet ikke ble nådd i 2016.
Klinikken vil fortsette å rapportere responstider på grisgrendte og tettbygde strøk. Prehospital
responstid er innført som en nasjonal kvalitetsindikator for spesialisthelsetjenesten i 2016.
I 2016 har klinikken levert data til hjertestansregisteret. Tilbakemeldinger fra
hjertestansregisteret er at kvaliteten på data fra klinikken er god. Foreløpig er det ikke
hensiktsmessig å benytte data fra hjertestansregisteret som en styringsindikator.

Andel nødsamtaler ved AMK sentralen besvart innen 10 sekunder lå på 91,1 % i gjennomsnitt
for 2016.

Klinikken vil arbeide videre med å forbedre servicegrad på pasientreiser og forbedre
beleggsprosent på helseekspress 3. Fra og med april 2017 vil det settes inn autorisert
ambulansepersonell også på helseekspress1 som går fra Geilo. Klinikkledelsen vil fortsette å
oppfordre ansatte til å gjennomføre e-læringskursene etiske retningslinjer og dilemmatrening.
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK
Klinikken har holdt budsjett på de fleste måleparameterne for 2016. Klinikkdirektør har
månedlige oppfølgingsmøter med avdelingssjefene hvor avdelingenes parametre følges opp.
Måleparametre med vesentlige avvik kommenteres spesielt under.
Måleområde

Enhet

Mål 2016

Faktisk 2016

Økonomi
Resultat*

MNOK

0

0,8

HR og bemanning
Brutto årsverk*
Sykefravær totalt*

Antall
Andel

606,5
6,5 %

595
6,4 %

Antall brudd på arbeidstids-bestemmelsene

Antall

2460,5

2968

Etablerte bemanningsplaner
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse –
faste
Andel medarbeidere som har besvart årets
medarbeiderundersøkelse
Andel medarbeidere som har vært involvert i
oppfølging av forrige
medarbeiderundersøkelse
Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler/avtaledekning som andel av
innkjøp via definerte konti
Bruk av innkjøpssystem som andel av innkjøp
via definerte konti
Implementere antikorrupsjonsprogrammet i HSØ
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse Sør-Østs
etiske retningslinjer"
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse Sør-Østs
dilemmatrening"

Andel
Andel

37 %

37 %

15 %

15,9 %

85 %

79 %

63 %

58 %

74 %

78 %

83 %

90 %

80 %

54 %

80 %

63 %

Andel
Andel

Andel
Andel

Andel
Andel

Økonomi
Klinikkens resultat for 2016 viser et overskudd på 0,8 MNOK. Det positive avviket skyldes
hovedsakelig en økning i polikliniske inntekter i Avdeling for laboratoriemedisin, og er knyttet
til økt aktivitet på medisinsk biokjemi, og influensadiagnostikk og høy PCR-aktivitet (genbasert
diagnostikk) innen for mikrobiologi.

Klinikken har hatt et underforbruk på lønnskostnader på totalt 2,8 MNOK inkl. innleie. Det
positive avviket er knyttet til vakante stillinger. Det er vanskelig å rekruttere både bioingeniører
og radiologer. Klinikken har benyttet innleie av radiologer for å kunne håndtere akseptable
vente- og svartider.
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Varekostnadene har et negativ avvik i 2016 på 10,3 MNOK. Det negative avviket er knyttet til
meraktivitet i forhold til aktivitetsbudsjettet i Avdeling for laboratoriemedisin og Avdeling for
bildediagnostikk. I tillegg har overgangen til væskebasert cytologi medført en økning i
varekostnadene utover budsjett for Avdeling for patologi. I Avdeling for bildediagnostikk er det
negative avviket hovedsakelig knyttet til økt aktivitet på intervensjonsradiologi og en økning i
bruken av radiofarmaka (Xofigo, behandling av prostatakreft) på nukleærmedisin.
HR og bemanning
Brutto månedsverk for 2016 er 595 månedsverk mot budsjettert 607 månedsverk, dvs. 12
månedsverk mindre enn budsjettert i snitt pr. måned. Klinikken har budsjettert med stillinger
som ikke er blitt bemannet grunnet manglende tilgjengelig kompetanse i markedet.

Sykefraværet for 2016 har vært lavere enn måltallet. 6,4 % sykefravær mot måltallet 6,5 %.
Korttidsfraværet (inntil 16 dager) var på 2,7 % og langtidsfraværet på 3,8 %. Sammenlignet med
2015 viser sykefraværsprosenten en nedgang på 0,9 % -poeng, hvorav nedgangen ligger i
langtidsfraværet.

Antall AML-brudd ligger 21 % over målsettingen for 2016. Avviket er knyttet til Avdeling for
Bildediagnostikk, seksjon Drammen. Økningen i AML-brudd er knyttet til at GAT regner hele
timer og ikke tar hensyn til passiv tid. Radiologene har hjemmevakt hvor mye av tiden er passiv.
I 2015 lå det inne en dispensasjon, som ikke ble lagt inn i 2016. Dispensasjonen vil bli lagt inn
igjen i 2017 slik at bruddene som fremkommer skal være reelle. I tillegg har også radiografene
noe hjemmevakt hvor dispensasjon ikke er registrert i GAT, men det har også vært en reell
økning i AML-brudd grunnet mye sykdom hvor vaktene ofte må dekkes av ansatte i 100 %
stilling. Klinikkledelsen vil følge opp utviklingen i 2017 og ha fokus på å redusere antall AMLbrudd.

Andel medarbeidere som har besvart årets medarbeiderundersøkelser og som har vært
involvert i oppfølgingen av undersøkelsen ligger på 79 % og 58 % mot et mål på 85 % og 63 %.
Resultatene for 2016 ligger under måltallet, men viser en økning ift til 2015, fra 70 % til 79 % og
fra 53 % til 58 %. Klinikkledelsen vil ha fokus på økt måloppnåelse i 2017.

Innkjøp og logistikk
Parameteren for avtaledekning er for 2016 på 78 % og ligger over målsettingen som var satt til
74 %. Klinikken har i 2016 hatt fokus på registrering av avtaler og avtalebruk. Parameteren for
systembruk ligger over målsettingen, 90 % systembruk i forhold til målsettingen på 83 %.

Implementere antikorrupsjonsprogrammet i HSØ
I forbindelse med implementeringen av antikorrupsjonsprogrammet i Helse Sør-Øst skal ansatte
i klinikken gjennomføre e-læringskurs. For 2016 er målet at 80 % av de faste ansatte skal ha
gjennomført e-læringskursene «Helse Sør-Østs etiske retningslinjer» og «Helse Sør-Østs
dilemmatrening». Klinikkens resultat for 2016 er henholdsvis 54 % og 63 %. Klinikkledelsen vil
følge opp resultatene og ha fokus på økt måloppnåelse i 2017.
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Aktivitet i avdelingene
Den generelle trenden for klinikken viser en aktivitetsøkning fra 2015.

Bildediagnostikk
Avdeling for bildediagnostikk måler blant annet svartider innenfor Ø-hjelp/inneliggende
pasienter og for polikliniske pasienter. Måltallet for endelig svar innen neste dag for Ø-hjelp og
inneliggende er satt av avdelingen til 90 %. Andelen for 2016 ble på 88 %, som er en forbedring
fra 2015 hvor andelen lå på 82 %. Andel polikliniske pasienter som har fått svar innen 5
virkedager var i 2016 78 % mot måltallet på 95 %. Avdeling har hatt en total aktivitetsøkning i
2016 på 4 % sammenlignet med 2015. Avdelingen ser en kraftig vridning fra enkle til mer
ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og poliklinisk aktivitet. Det har spesielt
vært en stor økning innenfor billeddiagnostiske intervensjonsundersøkelser/behandling for
henviste inneliggende pasienter. Sammenlignet med samme periode i 2015 har det vært en
aktivitetsøkning på 13 %, noe som medfører økt varekostnad og økt behov for
bemanningsressurser. Generelt må ressurser prioriteres til inneliggende aktivitet på bekostning
av poliklinisk aktivitet, noe som kan medføre økte vente- og svartider for de polikliniske
undersøkelsene.
Patologi
Måltallet for andel CITO/pakkeforløp besvart innen 3 dager er satt til 70 %. I 2016 var andelen
på 55 %. Gjennomsnittlig svartid for normalprioriterte prøver (hud) ved Avdeling for patologi
var i 2016 på 2,1 uker hvorav måltallet var satt til 3 uker. Ved årsskifte 2016/2017 vil Avdeling
for patologi oppgradere med ny versjon av laboratoriesystemet. Dette vil gi mulighet for
ytterligere spesifisering av analyser og uttrekk, og en økt mulighet til å overvåke prøveflyten og
ta ut måltall.
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Laboratoriemedisin
Fra 2016 er klinikkens laboratorier (immunologi/transfusjonsmedisin/blodbank, klinisk kjemi,
og mikrobiologi) organisert under en avdeling; Avdeling for laboratoriemedisin.

Blodbank
Netto kjøp av blod ligger over målsettingen for 2016, men er på samme nivå som 2015. Målet for
antall tappinger i seksjonen er å sørge for at Vestre Viken er selvforsynt med blod og
blodprodukter. Der vi ikke er selvforsynt må blod og blodprodukter kjøpes, noe som vil være
nødvendig i spesielle tilfeller. Avdelingen vil i 2017 har fokus på økt tapping og økt grad av
selvforsyning.

Medisinsk biokjemi
Medisinsk biokjemi har hatt en økning av analyser innenfor ekstern poliklinikk på 1,1 % i
forhold til måltallet for 2016. Den total aktivitetsøkning har vært på 8 % sammenlignet med
2015 og en total økning på 2,1 % i forhold til måltall for 2016. Analyser tilknyttet inneliggende
pasienter har økt med 5 % mens polikliniske (ekstern og intern) pasienter har hatt en økning på
10 %.

Mikrobiologi
Innenfor mikrobiologi har det vært en total aktivitetsøkning i 2016 på 14 % sammenlignet med
2015 og en økning på 8 % i forhold til måltall for 2016. Analyser tilknyttet inneliggende
pasienter har økt med henholdsvis 20 % mens de polikliniske analysene har hatt en økning på
13 % sammenlignet med 2015. Økningen i aktivitet er spesielt knyttet til PCR-analyser og
influensadiagnostikk.

31

Dato:
Saksbehandler:
Klinikk/avdeling:

20.02.2017
Kari-Anne B
Sælebakke/Karin
Ask-Henriksen
HR- avdelingen

Medarbeiderundersøkelsen 2016
Møte
Styremøte
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3/2017
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Forslag til vedtak:
Styret tar resultatene fra medarbeiderundersøkelsen til orientering.

Drammen, 20. februar 2017
Nils Fredrik Wisløff
Administrerende direktør
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Bakgrunn
Medarbeiderundersøkelsen er en årlig spørreundersøkelse, og er i første rekke et verktøy i det
lokale forbedringsarbeidet av arbeidsmiljøet. Den er en del av en felles standard for kartlegging
og oppfølgingsarbeid, som helseforetakene i Helse Sør-Øst følger.
Det er ingen signifikante endringer fra 2015 til 2016 på Vestre Viken-nivå. Det var det heller
ikke i fjor. I rapporten for Vestre Viken på totalnivå er det en svak positiv økning (+1) i skår
innenfor 7 av 18 temaer sammenlignet med i fjor. Ingen temaer har nedgang.

Lederne mottok rapporter med resultatene for sin enhet 28.10.16 og jobber med videre
oppfølging som en del av det lokale forbedringsarbeidet fram til handlingsplan skal ferdigstilles
senest 01.03.17.
Saksutredning

Hensikten med medarbeiderundersøkelsen:
1. Lokalt forbedringsarbeid
• Å gi den enkelte leder og medarbeidere en oversikt over hvordan kolleger som jobber
sammen oppfatter sin arbeidssituasjon
• Identifisere styrker og forbedringsbehov i egen enhet
• Utvikle organisasjonen og arbeidsmiljøet

2. Styringsinformasjon
• Få en oversikt over det totale bildet med hensyn til hva medarbeidere i foretaket mener
om sin arbeidssituasjon
• Kontroll av det systematiske HMS arbeidet

Spørreskjemaet som benyttes er utviklet for å få frem variasjon i synspunkter på den enkelte
arbeidsplass om forhold som påvirker motivasjon, trivsel og helse hos medarbeiderne.
Gjennomføringen

Vestre Viken gjennomførte undersøkelsen i perioden 22.09.16-16.10.16.

Årets svarprosent endte på 75 %, hvilket var en svak økning på 1% i forhold til i fjor da
svarprosenten var 74 %. Svarprosenten i 2014 var på 75 %.
Under presenteres en oversikt over svarprosent ved de ulike klinikkene:
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Sykehuspartner har stått for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen som har fungert
tilfredsstillende.

Spørsmål og tolkning av rapporter

Spørsmålene i undersøkelsen 2016 er identiske med spørsmålene i 2015, 2014, 2013 og 2012.

Medarbeiderundersøkelsen består av følgende hovedområder:
Resultat og utviklingsfokus, verdier, arbeidsglede og motivasjon, arbeidsmiljø og samspill,
opplevd vold og trusler, jobbrelatert sykefravær, opplevd lederadferd, pasientsikkerhetskultur
og likeverd.
Hvert hovedområde er delt inn i delområder med enkeltspørsmål. Resultater fra
hovedområdene og delområdene blir presentert senere i saken.

Spørreskjemaet består av totalt 19 tema hvorav 65 spørsmål (5 bakgrunn, 57 skalaspørsmål, 8
ja/nei utsjekkspørsmål)

Resultatene presenteres i rapporten på en skala fra 1 – 100 der 1 oppfattes som mest
belastende/minst ønsket og 100 minst belastende/mest ønsket. I rapportene den enkelte enhet
mottar, sammenlignes resultatene både mot fjorårets resultater, samt en norm - referanse som
er satt med bakgrunn i ca 42 000 svar i HSØ i 2015.

Rapportene med resultater fra undersøkelsen ble sendt til de respektive ledere 28. oktober
2016.

Enheter med 5 eller flere besvarte undersøkelser får egen rapport. Rapporten skal danne
grunnlag for arbeid med eget arbeidsmiljø i den enkelte enhet/seksjon. Alle ledere skal
presentere resultatene for sine ansatte.
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Medarbeidere som skal svare på Medarbeiderundersøkelsen:
•

Alle ansatte som er ansatt i minst 30 % stilling i enheten.

Medarbeidere som ikke skal svare på Medarbeiderundersøkelsen:
•
•
•
•

Ansatte som har vært ansatt kortere enn 3 måneder

Ansatte som er ute av sykehuset i ulønnet permisjon
Timelønnede/tilkallingsvikarer

Ansatte som har vært sykemeldt eller i annen permisjon over 1 år

Resultater 2016

I diagrammene som følger, presenteres totale skår for Vestre Viken i 2016 sammenlignet med
skår i 2015 og 2014. Resultatene er presentert per hovedemne, med resultater for delområdene
(gjennomsnitt av spørsmålene som er definert i delområdet).
Det er ingen signifikante endringer fra 2015 til 2016 på Vestre Viken-nivå. Det var det heller
ikke i fjor. I rapporten for Vestre Viken på totalnivå er det en svak økning (+1) i skår innenfor 7
av 18 temaer sammenlignet med i fjor. Ingen temaer har nedgang. På temaene
arbeidsbelastning og egenkontroll ligger Vestre Viken under referansen (Helse Sør- Øst 2015)
med henholdsvis 1 skår og 4 skår.

Det er heller ingen avvik fra norm på noen av spørsmålene. Et avvik fra norm er definert som de
tilfellene der svaret faller blant de 15% nederste eller 15% øverste i skårsjiktet (sammenlignet
med ca 42.000 besvarelser i Helse Sør-Øst 2015).

Delområdene motivasjon og arbeidsglede skårer som i fjor og ligger 1 skår over
referanseverdien i Helse Sør-Øst. Tilhørighet ligger 1 skår over 2015 i Vestre Viken og 2 skår
over referanseverdien. Utviklingen innenfor disse temaene er positive da jobbtilfredshet og
jobbengasjement bidrar til mestringsopplevelse som er en viktig buffer mot andre negative
belastninger. Medarbeidere som trives og er motiverte har en klar egenverdi. Jobbtilfredshet
virker positivt inn på pasienters opplevelse av behandlingen, og på brukere/servicemottakere
sin tilfredshet med tjenesteleveranser.

Delområdet opplevelsen av arbeidsbelastning og egenkontroll viser en svak bedring (+ 1 skår)
sammenlignet med i fjor, men ligger under referansen til Helse Sør-Øst med henholdsvis 1 og 4
skår. Dette er temaer som bør gis ekstra fokus i oppfølgingsarbeidet. Selv om arbeidsmengden
kan være like stor, vil den føles mindre belastende dersom den er mer forutsigbar.

Variasjonene vil være mer synlige på seksjonsnivå, og det er også der arbeidet med forbedring
og bevaring av arbeidsmiljøet i hovedsak foregår. I rapportene fra underliggende enheter er det
mange som har signifikante og reelle økninger i skår innenfor flere områder. Dette tyder på at
arbeidet fører frem. Det er imidlertid viktig å stadig tenke ytterligere forbedringer, og ikke minst
– opprettholde det som fungerer bra.
Ved de enhetene som har en signifikant nedgang i sine skår bør det gjøres et grundig
oppfølgingsarbeid for å kartlegge de underliggende årsakene til nedgangen.
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Svarprosenten viser en svak økning i år – fra 74% i 2015 til 75% i 2016. Det er variasjon i
svarprosenten på klinikk- , avdelings- og seksjonsnivå. Det er viktig for troverdigheten til
resultatene at flest mulig deltar med sine synspunkter. Svarprosenten er et resultat og kan være
et tiltaksområde på enhetsnivå dersom den har vist seg å være lav. Der svarprosenten er under
70% er det spesielt viktig å sjekke ut hva som kan gjøres i fremtiden for å få til bedre deltakelse.
Resultat- og utviklingsfokus
Temaene i dette hovedområdet er viktig i forhold til å nå resultater og videreutvikle enheten og
medarbeiderne. Klare MÅL er viktige for at alle skal kunne bidra best mulig og alle enheter har
behov for å lære av sine feil og videreutvikle driften. Resultatet for FORBEDRINGSARBEID og
FAGLIG UTVIKLING viser medarbeidernes opplevelse av kulturen for dette arbeidet.

Det er en svak forbedring med 1 skår innenfor områdene mål og forbedringer fra i fjor, mens
faglig utvikling skårer som i fjor. Vestre Viken skårer likt eller 2 skår høyere enn
referanseverdien i Helse Sør-Øst. Faglig utvikling er blant de faktorene som forklarer mest av
variasjonen i jobbtilfredshet.
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Verdier
Vår visjon er gode og likeverdige helsetjenestere til alle som trenge det, når de trenger det,
uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Våre verdier, som skal prege
vårt arbeid, er kvalitet, trygghet og respekt. Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad
våre medarbeidere opplever at enheten drives i tråd med disse verdiene.

Alle delmålene innenfor hovedtemaet verdier skårer likt med 2015, og ligger 1 skår høyere enn
referanseverdien i Helse Sør-Øst.
På spørsmålet om vi gir tilstrekkelig informasjon til pasientene er det svak økning med 1 skår fra
i fjor. Delmålet respekt viser en svak økning og ligger 1 skår over normen for HSØ.
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Arbeidsglede og motivasjon
Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne opplever MOTIVASJON,
ARBEIDSGLEDE og TILHØRIGHET til arbeidsplassen. Medarbeidere som trives og er motiverte
har en klar egenverdi. Jobbtilfredshet virker positivt inn på pasienters opplevelse av
behandlingen, og på brukere/servicemottakere sin tilfredshet med tjenesteleveranser.

Delmålene motivasjon og arbeidsglede viser samme skår som i fjor, mens tilhørighet viser en
svak økning med 1 skår i forhold til fjoråret. Samtlige verdier ligger 1 skår over
referanseverdien til HSØ. Jobbtilfredshet og jobbengasjement bidrar til mestringsopplevelse som
er en viktig buffer mot andre negative belastninger.

På spørsmålet om hvor interessant og motiverende medarbeiderne vurderer at jobben i seg selv
er, er skåren 77 som er den samme som i fjor. Hvorvidt medarbeiderne er stolt av sin
arbeidsplass har en skår på 80 som også er den samme som i 2015 og 1 skår over
referanseverdien i Helse Sør-Øst. Det er gode skår, men er allikevel grunn til å jobbe med å øke
de ytterligere.
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Arbeidsmiljø og samspill
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape opplevelse av negativt
stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til å mestre
belastningsfaktorene.

Alle delmålene under arbeidsmiljø og samspill viser samme skår eller en liten bedring
sammenliknet med 2015.

Opplevelsen av egenkontroll er økt med 1 skår i forhold til i fjor, og ligger under normen til
Helse Sør-Øst med 4 skår. Opplevelsen av egenkontroll er viktig for hvordan man opplever
arbeidsbelastningen.

På spørsmålene som måler arbeidsbelastning er skåren økt med 1 skår fra i fjor til samme nivå
som 2014. Rolleklarhet skårer 1 skår over 2014 og 2015, og ligger 2 skår over Helse Sør-Østnorm.
Ingen av økningene betraktes reelle i statistisk forstand, men de peker svakt i riktig retning.
Pasientsikkerhetskultur, jobbrelatert sykefravær og vold/trusler
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Skåren på spørsmålene innenfor pasientsikkerhetskultur viser samme skår som i 2015, og ligger
1 skår over referansen i Helse Sør-Øst. Medarbeiderne skårer også 1 skår over 2015 og
referansen i Helse Sør-Øst på spørsmålet om de ville føle seg trygge dersom de var pasient ved
foretaket.

Emnet jobbrelatert sykefravær har en nedgang, og er lik referansen i Helse Sør-Øst. Temaet vold
og trusler viser en svak reduksjon med 1 skår og ligger 3 skår under referansen. Med et resultat
på 100 er det ingen som har svart at de har opplevd vold eller trusler. På enhetsnivå hvor det er
utslag på dette (resultat under 100) er det viktig å avklare hvordan episoder med vold/trusler
forebygges og følges opp.
Opplevd lederadferd

Medarbeideres opplevelse av leders atferd er har en svak økning fra i fjor, og 1 skår over
referansen til Helse Sør-Øst. Skåren er lik eller økt med 1 fra 2015 til 2016 på alle
underspørsmålene. Spørsmålene som ligger til dette temaet måler den lederatferden som virker
sterkest inn på arbeidshelse, trivsel og motivasjon. Det er ønskelig at medarbeiders opplevelse
av lederskapet utdypes i oppfølgingsarbeidet og at de kan bidra til å få frem konstruktive innspil
til hvordan lederskapet i enheten kan forbedres.

Tabellen under viser utviklingen i andel ja på ulike indikatorer i forbindelse med oppfølgingen
av medarbeiderundersøkelsen. Tall i fet skrift er 2016-tall. For ytterligere å øke disse
resultatene er det klart at det må jobbes enda mer systematisk med oppfølgingsprosessen.
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Enkelte funn
Vestre viken
Jobbtilfredshet

2016

2015

79

79

Jobbtilfredshet skårer som i 2015. Normen i Helse Sør-Øst viser en skår på 78. Indikatoren er
beregnet ut fra et gjennomsnitt av følgende spørsmål fra undersøkelsen:

Temaer som måler jobbtilfredshet er spørsmål innenfor områdene motivasjon, arbeidsglede og
tilhørighet. Skåren i 2016 er i stor grad identisk med 2015.

De temaene skal forklare variasjonen i jobbtilfredshet best, er blant annet faglig utvikling, sosialt
samspill og rolleklarhet. Utviklingen i skår på den typen spørsmål er av den grunn viktig å ha
spesielt fokus på i forhold til den ansattes motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet.
Spørsmålene er som følger:
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Det er ingen utvikling i skår i forhold til 2015 med unntak av 4 spørsmål som har en økning med
1 skår. Vestre Viken skårer i stor grad som referansen i Helse Sør-Øst.
Indikatorer oppsummert

Ett av helseregionens fem prioriterte mål er:

Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av
forbedringstiltak for egen enhet.
Det er fremdeles et godt stykke igjen før alle medarbeidere opplever at de er involvert i
oppfølgingsarbeidet. Totalt for Vestre Viken er det en økning med 1 % i antall medarbeidere som
opplever at de har vært involvert i medarbeiderundersøkelsen, men det er grunn til å tro at den
reelle prosenten er høyere sett opp mot hva ledere selv rapporterer. Det er spredning innenfor
foretaket i forhold til resultatopplevelse av dette, men i gjennomsnitt totalt sett opplever 57% av
de som har svart at de har deltatt i oppfølging av undersøkelsen. Det er en svak forbedring fra i
fjor, der 56% opplevde å bli involvert i oppfølgingsarbeidet.
Dette innebærer at involvering av medarbeidere i forbedringsarbeidet etter kartleggingen
fortsatt må være et ledelsesfokus. Det er også viktig i forhold til ambisjonen om å øke
svarprosenten på undersøkelsen ytterligere ved neste års gjennomføring.
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Oppfølgingsarbeid
Måling av medarbeidernes jobbtilfredshet gjøres årlig, og er en del av arbeidet med å etablere et
godt og resultatorientert arbeidsmiljø. Rapportene fra undersøkelsen beskriver summen av
enkeltmedarbeideres vurdering av arbeidssituasjonen. Alle ansatte har krav på å få presentert
resultatene fra undersøkelsen.

Det er avgjørende for det videre arbeidet i seksjonene å ha tilbakemeldingsmøter der
medarbeidere får se resultatene og kan utdype tolkningen/forståelsen av spørsmålene.
Videre skal seksjonene bruke resultatene til å jobbe fram en handlingsplan for egen enhet.
Denne handlingsplanen skal beskrive et bevaringsområde – et område som gruppen mener er
viktig å ta vare på. Videre kommer enheten fram til minimum et forbedringsområde og beskriver
tiltak for å nå en ønsket situasjon innenfor dette området. Dersom det er aktuelt å arbeide videre
med enkelttiltak fra handlingsplanen som ble etablert foregående år, er det fullt mulig å føre
dette videre på årets handlingsplan.
Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har
betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde. I dette tilfellet er det naturlig å
samarbeide med verneombud blant annet ved gjennomgang av rapport og planlegging av videre
arbeid i enheten.
Den enkeltes ansvar for å bidra til et velfungerende arbeidsmiljø framheves og forbedringsbevaringstiltak i enheter forplikter arbeidstakere ved at de selv får ansvar for gjennomføring av
ulike tiltak. Lokal handling og bred medvirkning er sentrale prinsipper i arbeidet. Det er en
målsetting at alle medarbeidere på alle nivå skal delta i spørreundersøkelsen og aktivt trekkes
med i etableringen av tiltak og handlingsplaner. Det er viktig å sørge for at handlingsplanen
holdes levende og at det jevnlig gjøres opp status på oppfølgingsarbeidet. Arbeidet skal gjøres i
alle ledd i Vestre Viken og følges opp i linjen.
Frist for handlingsplan 01.03.17.
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Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør er tilfreds med at det er fortsatt stor oppslutning om undersøkelsen,
og at resultatene går i riktig retning. En ny, samordnet undersøkelse av arbeidsmiljø og
pasientsikkerhetskultur i spesialisthelsetjenesten, har vært under utarbeidelse siden 2015. Den
nye undersøkelsen skulle testes som pilot høsten 2016 med målsetting om gjennomføring våren
2017. Arbeidet er imidlertid forsinket, og planen er at undersøkelsen gjennomføres første gang i
2018.
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar medarbeiderundersøkelsen
for 2016 til orientering.
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Dato:
Saksbehandler:

20.02.17
Kvalitetsavdelingen/
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Bakgrunn
En rekke eksterne instanser fører tilsyn med foretakets virksomhet. Styret får en oppdatert
tabell over gjennomførte tilsyn hvert tertial med oversikt over siste tertials systemtilsyn samt
status for tilsyn som er avsluttet etter forrige rapportering, eller som fortsatt ikke er avsluttet. I
den foreliggende saken gis status pr. 3. tertial 2016.

Saksopplysninger
I tredje tertial 2016 har det som vanlig vært en rekke branntilsyn, jfr. vedlagte oversikt. Alle
avvik er knyttet til det er lukket. Det har også vært tilsyn fra Mattilsynet, avvik er lukket.

Når det gjelder pasientbehandling har det vært tilsyn med identifisering og behandling av
pasienter med sepsis (blodforgiftning)/mistanke om sepsis ved akuttmottaket ved Drammen
sykehus som ledd i et landsomfattende tilsyn med området. Det ble gitt to avvik. Det sikres ikke
at alle pasienter med sepsis får startet antibiotikabehandling innen tidsfrister fastsatt i nasjonale
retningslinjer og i sykehusets egne prosedyrer. Retningslinjene sier at antibiotika skal gis innen
1 time. Liknende avvik er gitt ved de andre sykehus som har vært med i det landsomfattende
tilsynet. Det ble også gitt avvik på at journaldokumentasjon fra akuttmottak til sengepost ble
påvist ikke å være tilstrekkelig. Det er utarbeidet plan for forbedringsarbeid slik at avvik kan
lukkes. Som ledd i tilsynet vil Fylkesmannen følge opp med en journalgjennomgang 8 måneder
etter tilsynsbesøket, dvs. mai 2017. Funnene ved tilsynet vil bli brukt til læring ved alle de fire
somatiske klinikkene.
Statens Helsetilsyn og Statens legemiddelverk har hatt felles tilsyn med Klinikk for medisinsk
diagnostikk og de fire somatiske klinikkene knyttet til blod, blodprodukter, celler og vev samt
aktiviteter knyttet til organdonasjon. Det ble påvist noen avvik, jfr. oversikt. Tilsynet fra Statens
Helsetilsyn er lukket mens det avventes tilbakemelding fra Statens legemiddelverk på innsendt
plan for lukking av avvikene.

Avvik avdekket ved tilsyn blir systematisk fulgt opp til de er lukket. En del tilsyn er avsluttet i
løpet av tertialet.
Administrerende direktørs vurderinger
Påviste avvik følges opp og lukkes fortløpende. Adm. direktør anbefaler at styret tar
statusrapporten til orientering.
Vedlegg:
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Avvik

Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 3. tertial 2016
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Kort status

Utførte tilsyn 3. tertial
07.09.16

13/00725-23

Mattilsynet

Bærum sykehus
Hovedkjøkken

1

Rutiner for prøvetaking og avviksbehandling må
forbedres og etterleves

Lukket

01.09.16

16/00145

Brannvesen

Asker DPS, Sikta

0

Ingen avvik

Avsluttet

06.09.16

16/00145

Brannvesen

Drammen sykehus

1

Pålegg om retting mangelfull brannsikring

Lukket

31.0802.09.16

16/01482

Fylkesmannen
i Buskerud

Vestre Viken,
Drammen sykehus,
akuttmottaket

2

Tilbakemelding gitt 20.12.16. Opplegget for det nasjonale
tilsynet er at Fylkesmannen vil følge opp med ny
journalgjennomgang i mai 2017.

19.23.09.16

16/02813

Statens
Helsetilsyn

Alle somatiske
klinikker og KMD

Ledd i landsomfattende tilsyn om identifisering og
behandling av pasienter med sepsis.Avvik:
1.Det sikres ikke at alle pasienter med sepsis får
startet antibiotikabehandling innen tidsfrister
fastsatt i nasjonale retningslinjer og i sykehusets
egne prosedyrer.
2. Det sikres ikke at det i journalen er tilstrekkelig
dokumentasjon av opplysninger om videre
observasjoner og tiltak på sengepost etter
overføring fra akuttmottaket.
Avvik 1: Vestre Viken har ikke sørget for at rutiner
for identitetssikring av pasient, blodpose og
følgedokumenter for transfusjon er implementert
og blir etterlevd i hele organisasjonen.
Avvik 2:Vestre Viken sørger ikke for sikker og atskilt
oppbevaring av forlikt blod til pasient og kriseblod
ved Hallingdag sjukestugu.

Lukket

Saksnr.
Public 360

Tilsynsmyndighet

Klinikk/seksjon

Anmerkn

Dato

Avvik

Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 3. tertial 2016
Kort beskrivelse av avvik/anmerkning

Kort status

Merknad: Vestre Viken har utarbeidet prosedyrer
som beskriver oppgaver knyttet til organdonasjon.
Prosedyren «Donoransvarlig lege» angir ansvar og
oppgaver lagt til denne funksjonen. Oppgaver som
utføres av annet personell fremgår ikke på
tilsvarende måte i prosedyren eller i andre
dokumenter.

19.23.09.16

16/02813

Statens
Blodbanken KMD
legemiddelverk

4

19.23.09.16

16/02865

DSB

Vestre Viken

1

03.10.16

16/02865

Statens
Strålevern

Bildediagnostisk
seksjon, Drammen

0

1 Avvik 1: Kvalitetsstyringssystemet har enkelte
mangler
Avvik 2: Implentering av kvalitetssystemet er
mangelfullt
Avvik 3: Kontroll av blodgivers egnethet er
mangelfull
Avvik 4: Dokumentasjon ifm endringskontroller og
valideringer er i enkelte tilfeller mangelfull
Det kan ikke dokumenteres at virksomheten
systematisk forsikrer seg om at alle brukere av
elektromedisinsk utstyr besitter tilstrekkelige
ferdigheter i bruken av utstyret.
2 Ikke påvist avvik, men to anmerkninger:
1.Retningslinjer for prioritering av CT-henvisninger
ligger ikke I kvalitetssystemet (e-håndboken)
2.Det er ikke lokal strålevernkontakt på seksjon
Drammen

Svar sendt 10.01.17, ikke mottatt tilbakemelding ennå

Svar gitt, avvik lukket

Tilsyn avsluttet, anmerkninger fulgt opp

24.11.16

Saksnr.
Public 360
13/00725

Tilsynsmyndighet
Mattilsynet

Klinikk/seksjon

Ringerike sykehus,
tre mottakskjøkken

0

Anmerkn

Dato

Avvik

Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 3. tertial 2016
Kort beskrivelse av avvik/anmerkning

Kort status

2 Overveiende tilfredsstillende forhold, men
anmerkninger:.
1.Rutiner for å registrere temperatur daglig følges
ikke.
2. Slitte skjærefjøler kan vanskeliggjøre effektiv
regjøring og gi grobunn for mkroorganismer.

Anmerkninger fulgt opp

1 Mattilsynet gjennomførte en uanmeldt inspeksjon,
følgende områder ble vurdert: skadedyr,
vedlikehold og renhold av utstyr, opplæring.
Avvik: Noe av utstyret er slitt og må byttes ut.
Virksomheten pålegges å ha prosedyre som
beskriver når utstyr skal byttes ut.
Anmerkning: En viktig forutsetning for å hindre
problemer med skadedyr er å ha lokaler som er
tette. Mattilsynet har observert en lysåpning i
porten ved varemottaket det det er mulighet for
skadedyr å komme inn.

Lukket.

0 Mangler ekstern årskontroll brannvarling og
ledelys
0 Mangler på brannplaner og sprinkleranlegg har feil
og mangler
1 Brannventilasjon må etterses og repareres
/detektorer.

Lukket

Tidligere tilsyn, nå lukket
23.06.2016 13/00725-21

18.02.16

16/00145-23

09.02.2016

16/00145-16

23.04.16

16/00145-34

Mattilsynet

Intern service –
Matforsyning BS

1

Drammen
Brannvesen
Drammen
Brannvesen
Kongsberg
Brannvesen

Lerberg skole og
kompetanssenter
Lier Psyk.avd

1

Kongsberg sykehus

1

2

Lukket
Lukket

Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 3. tertial 2016

23.03.16

16/00145-18

23.05.2016

16/0145-35-46

31.05.2016

16/00145-45

Tilsynsmyndighet

Klinikk/seksjon

Kort beskrivelse av avvik/anmerkning

Anmerkn

Saksnr.
Public 360

Avvik

Dato

2

0 Ekstern brannrådgiver TK3 trappeløsning

Drammen
Brannvesen
Bærum
Brannvesen

Drammen Sykehus
Bjerketun

1

Bærum
Brannvesen

Blakstad

0

røyk,gassanlegg
1 Avvik: Eieren har ikke tilstrekkelig kunnskap om
bygningsdeler, installasjoner og utstyr i bygget,
som skal oppdage brann eller begresne
konsekvensene av brann.
Anmerkning: Anbefalt å ta en gjennomgang av
branntekniske tegninger og orientreringsplaner da
synes å ha enkelte feil/mangler.
Ingen avvik

4

1 Avvik 1 og 4 lukket.

Kort status

Lukket
Lukket

Avsluttet

Tidligere tilsyn ikke lukket ennå
16 og 17.
juni 2015

15/01131

Fylkesmannen
i Buskerud
Hvordan
spesialisthelsetj
enesten
gjennom
systematisk
styring og
ledelse sikrer
faglig
forsvarlige
tjenester til
rusavhengige

Vestre Viken, klinikk
for Psykisk Helse og
Rus, Drammen DPS
og seksjon for
avgiftning ved
avdeling for rus og
avhengighet

Avvik 2: Manglende dokumentasjon av
rettighetsvurderinger
Avvik 3: manglende lovpålagt oppfølging av barn
som pårørende

Dokumentasjon i forbindelse med lukking av avvik 2 og 3
oversendt 13.04.16 avventer svar fra Fylkesmannen i
Buskerud

Dato:
Saksbehandler:

20. februar 2017
Martin
Stolzenbach Olsen
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Bakgrunn
Årlig fastsetter Helse- og omsorgsdepartementet krav til og rammer for de regionale
helseforetakene. På denne bakgrunn utarbeider Helse Sør-Øst RHF krav til de enkelte
helseforetakene gjennom oppdrags- og bestillerdokumentet. Oppdrag og bestilling 2017 (OBD)
for Vestre Viken ble overlevert i foretaksmøte den 15. februar 2017, og er vedlagt saken.

Saksutredning
OBD gir en samlet oversikt over oppdrag og bestilling for 2017. I tillegg gjelder føringer som er
gitt i tilsvarende dokumenter i tidligere år, og supplerende og eventuelle nye styringsbudskap
gitt i foretaksmøter i løpet av 2017.

For å sikre at eiers oppdrag gjennomføres i Vestre Viken er det etablert et system for inngåelse
av driftsavtaler i linjen. Driftsavtaler operasjonaliserer og spesifiserer oppdrag til klinikkene.
Ledernivå 2-4 har driftsavtaler. I driftsavtalene et det er innarbeidet krav om etterlevelse av
oppdragsdokument og andre sentrale dokumenter for virksomhetsstyringen i 2017. I forhold til
hvorledes måloppnåelse er planlagt vises også til sakene som er behandlet av styret om budsjett
for 2017.

OBD har strukturert målkravene i henhold til følgende inndeling:
1.
REDUSERE UNØDVENDIG VENTING OG VARIASJON I KAPASITETSUTNYTTELSEN
2.
PRIORITERE PSYKISK HELSEVERN OG TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING
3.
BEDRE KVALITET OG PASIENTSIKKERHET
3.1
Pasientbehandling
3.2
Personell, utdanning og kompetanse
3.3
Forskning og innovasjon
4.
TILDELING AV MIDLER OG KRAV TIL AKTIVITET
4.1
Økonomiske krav og rammer
4.2
Krav til aktivitet
5.
ORGANISATORISKE KRAV OG RAMMER
6.
OPPFØLGING OG RAPPORTERING
6.1
Oppfølging av styringsbudskap
6.2
Rapportering

Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør viser til at oppdrag og bestillingsdokumentet (OBD) som nå foreligger
er i tråd med de forventninger som er lagt til grunn for arbeidet i foretaket for 2017. Oppfølging
av oppdraget er igangsatt gjennom driftsavtaler og oppdragsplan for 2017.

Slik budsjettet ble vedtatt av styret i desember så foreligger det en utfordring å kombinere en
tilpasning av klinikk for pyskisk helse og rus til de økonomiske rammer spesielt når det gjelder
bemanning.
Administrerende direktør har derfor økt planrammen for bemanning i tråd med Helse Sør-Øst
sine krav. Budsjettmessig oppfølging for dette vil administrerende direktør komme tilbake til i
fremleggelsen for regnskapet for Vestre Viken i 2016 i styremøtet i mars.
Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Rapportering om gjennomføring og resultater skjer i den ordinære rapporteringen til styret og
eier. Administrerende direktør forslår på denne bakgrunn at styret tar oppdrag og bestilling
2017 til etterretning.
Vedlegg:
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Innledning
Gjennom oppdrag og bestilling gis Vestre Viken styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2017.
Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og
foretaksmøteprotokoller gjelder også for Vestre Viken. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Vestre Viken
setter seg inn i disse dokumentene og grunnlaget for disse.
Flere av oppdragene som er gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller til Helse Sør-Øst RHF
må gjennomføres på regionalt nivå og omtales ikke i oppdrag og bestilling. Det forutsettes likevel at
Vestre Viken medvirker og/eller tar del i oppfølgingen når det er nødvendig. Helse Sør-Øst RHF vil i så
fall komme tilbake med nærmere informasjon om medvirkning/oppfølging for det enkelte oppdrag.
Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging uten at
de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav
og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke er gjennomført som
forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne
etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket.
I oppdrag og bestilling 2017 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles samlet, slik at
oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp
styringsbudskap under Mål 2017 i de faste oppfølgingsmøtene med Vestre Viken. Vestre Viken skal også
følge opp styringsbudskapene under Andre oppgaver 2017. Styret og ledelsen i Vestre Viken har ansvar for
å følge med på Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer og evt. iverksette tiltak for å bedre kvaliteten i
tjenestene. Der resultatoppnåelsen er definert gjennom måltall, er disse tatt inn under overskrift Tall for
resultatoppnåelse.
I årlig melding 2017 skal det som hovedregel rapporteres på måloppnåelse og iverksatte/planlagte tiltak
for Mål 2017 og Andre oppgaver 2017 i tillegg til at Tall for resultatoppnåelse/Rapporteringskrav skal
kommenteres. Årlig melding skal også omfatte styringsbudskap som er gitt i løpet av året i foretaksmøter
og tilleggsdokument til oppdrag og bestilling. Det vil mot slutten av året bli utarbeidet egen mal for årlig
melding 2017 der de endelige rapporteringskravene vil fremkomme.
• Overordnede mål
Oppdragsdokument 2017 til Helse Sør-Øst RHF viderefører Regjeringens overordnede målsetninger og
slår fast at Helse Sør-Øst RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til
spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. I Helse Sør-Øst skal virksomheten
innrettes med sikte på å nå følgende overordnede styringsmål:
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet.
Dette skal skje innenfor de ressurser som blir stilt til rådighet.
Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver enkelt pasient
oppleve respekt og åpenhet, få delta i beslutningene om egen behandling og hvordan den skal
gjennomføres. Pasientene skal oppleve helhetlige og sammenhengende tjenester også mellom spesialistog kommunehelsetjenesten. Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og
pasient, dette innebærer bruk av tolketjenester når det er behov for det. Samiske pasienters rett til og
behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom
utredningsfasen, og når beslutninger tas.
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• Mål 2017 for foretaksgruppen
For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det vedtatt
målformuleringer som en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene uttrykker organisasjonens
ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet:
•
•
•
•
•

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.
Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent.
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.
Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av
forbedringstiltak for egen enhet.
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.

• Omstillingsarbeid
Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal ikke gjennomføres før kommunene
er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et
kontinuerlig og like godt eller bedre tjenestetilbud enn før. Det vises til Opptrappingsplan for habilitering og
rehabilitering (2017-2019). I tråd med Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet
skal Vestre Viken bidra til å øke kompetansen i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Styret i Helse Sør-Øst har i sak 069-2016 IKT-infrastrukturmodernisering vedtatt en modernisering og
standardisering av infrastrukturen i foretaksgruppen ved hjelp av en ekstern leverandør. Sykehuspartner
vil fortsatt være ansvarlig tjenesteleverandør for de samlede IKT-leveranser mot helseforetakene. Det er
av stor viktighet at det arbeides helhetlig og målrettet med innføring og gevinstrealisering av nye
arbeidsprosesser, standarder og løsninger fra Digital fornying og IKT- infrastrukturmoderniseringen.
Helseforetakenes involvering er en forutsetning for å lykkes med gevinstrealisering. Helseforetakene må
sammen med Sykehuspartner definere felles krav til tjenestenivå, løsningenes tilgjengelighet og felles
krav for informasjonssikkerhet, i tråd med kontraktens bestemmelser. Dette inkluderer avklaringer av
krav til medisinsk-teknisk utstyr som er del av felles infrastruktur.
• Nye strategier og handlingsplaner
Følgende nye dokumenter skal legges til grunn for utvikling av tjenesten:
•
•
•
•
•
•

Nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser (hepatitter). Helse- og
omsorgsdepartementet 2016
Nasjonal strategi for persontilpasset medisin. Helsedirektoratet 2016
# Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021
Prop. 1 S (2016-2017) Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)
Prop. 12 S (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)
Meld. St. 13 (2016-2017) Kvalitet og pasientsikkerhet 2015

I Helse Sør-Øst skal også følgende nye dokumenter legges til grunn:
•
•

Styret i Helse Sør-Øst RHF: sak 069-2016: IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst
Styret i Helse Sør-Øst RHF: sak 070-2016: Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og
primærhelsetjenesten – status og videre arbeid
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1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
• Ventetid og fristbrudd
Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.
Mål 2017
• Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenlignet med 2016. I årlig melding skal resultatoppnåelsen
beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp.
• Gjennomsnittlig ventetid skal være under 45 dager for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling og under 60 dager for somatikk. I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som
er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp.
• Ingen fristbrudd. I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre
måloppnåelse listes opp.
Annen oppgave 2017
• Helse Sør-Øst RHF skal følge opp Helsedirektoratets gjennomgang av kvalitet i
ventelisteregistreringen som er ventet publisert 1. februar 2017. Vestre Viken skal følge opp
gjennomgangen og iverksette tiltak for å bedre kvaliteten der det er nødvendig.
• Kreftbehandling
Mål 2017
• Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp skal være minst 70 prosent. I årlig melding skal
resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp.
• Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid
uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 prosent. I årlig melding skal resultatoppnåelsen
beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp.
Annen oppgave 2017
• Som en del av arbeidet med pakkeforløp for kreftpasienter skal Oslo universitetssykehus pilotere og
etablere 3-strøms multidisiplinære team-møter (MDT-møter) som arbeidsmetodikk i Helse Sør-Øst. I
første omgang skal dette etableres for gynekologiske kreftgrupper, lungekreft, tykk- og
endetarmskreft og prostatakreft. MDT-møter skal gjennomføres som videokonferanser i møterom
som har mulighet for 3-strøms oppkobling. Vestre Viken skal etablere tilstrekkelig antall 3-strøms
møterom i løpet av 2017 slik at det tilrettelegges for pilotprosjektet. Sykehuspartner skal medvirke i
etableringen av de tekniske løsningene.
Tall for resultatoppnåelse
• Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 krefttyper) innen maksimal
anbefalt forløpstid 1 skal være minst 70 prosent. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres
tertialvis). I årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal
for årlig melding.

1

Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller strålebehandling,
som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk,
blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, nevroendokrine svulster, føflekkreft,
peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft,
hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom.
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• Pakkeforløp hjerneslag
Annen oppgave 2017
• Vestre Viken skal implementere pakkeforløp hjerneslag.
• Effektivitet og kapasitetsutnyttelse
Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. Bedre samarbeid
mellom private og offentlige helsetjenester betyr bedre utnyttelse av ledig kapasitet, økt valgfrihet og nye
arbeids- og samarbeidsformer. Pasientene skal slippe unødvendig ventetid. Fritt behandlingsvalg og
pasient- og brukerrettighetsloven legger til rette for dette.
Mål 2017
• Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom sykehusene, jf. andre oppgaver. I
årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp.
Annen oppgave 2017
• Helse Sør-Øst RHF skal i 2017 gi styringsmessig prioritet til oppfølging av forskjeller i
kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus målt ved følgende indikatorer:
o Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor planlagt dato er
passert ved rapporteringstidspunktet.
o Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
o Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall polikliniske konsultasjoner
innenfor fagområdet.
o Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske konsultasjoner innenfor
fagområdet.
o Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast behandlingssted.
De regionale helseforetakene skal i 2017, rapportere særskilt på utviklingen i disse indikatorene innen
psykisk helsevern, ortopedi, hjertesykdommer, plastikkirurgi, øyesykdommer, og øre-nese-hals
sykdommer, hensyntatt evt. forskjeller i den enkelte indikators relevans for ulike fagområder.
Vestre Viken skal følge opp prioriteringene innen sine fagområder og påse at fortløpende
rapporteringer gir tilstrekkelig grunnlag for det regionale helseforetakets rapporteringsplikt.
• Det foreligger data som viser betydelig variasjon i forbruksmønster samt innhold i tjeneste, blant
annet fordeling døgn vs. dagbehandling og gjennomsnittlig liggetid for samme tilstand. Vestre Viken
skal evaluere egen praksis mot nasjonalt gjennomsnitt og iverksette tiltak som bidrar til å redusere
uberettiget variasjon.
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2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
• Tilgjengelighet
Tilgjengeligheten til tjenestene innen psykisk helsevern for barn og unge, voksne og innen tverrfaglig
spesialisert behandling (TSB) skal bedres, og tjenestene skal i størst mulig grad tilbys lokalt. Formålet
skal være at pasientene oppnår best mulig mestring av eget liv. Der det er nødvendig skal
spesialisthelsetjenesten samarbeide med kommunale tjenester for at pasientene skal få tilrettelagt
helhetlig og sammenhengende tjenester. Pasienter skal oppleve et psykisk helsevern med vekt på
frivillighet og mindre bruk av tvang.
• Vekst psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Mål 2017
• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for
somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal
prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader
(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk
(helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske
konsultasjoner). I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse
listes opp.
Tall for resultatoppnåelse
• Gjennomsnittlig ventetid skal ha prosentvis større reduksjon innen psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra Helsedirektoratet. I årlig melding skal
resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding.
• Kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) skal
ha prosentvis større økning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for
somatikk. Tall hentes fra de regionale helseforetakenes regnskap. I årlig melding skal resultatoppnåelsen
kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding.
• Årsverk skal ha prosentvis større økning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra de regionale helseforetakenes HR-systemer og SSB
for private. I årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal
for årlig melding.
• Aktivitet (polikliniske konsultasjoner) skal ha prosentvis større økning for psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra Helsedirektoratet (Helfo). I
årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig
melding.
• Tvang
Mål 2017
• I samarbeid med kommunene redusere antall tvangsinnleggelser innen psykisk helsevern for voksne
per 1000 innbyggere sammenliknet med 2016. I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som
er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp.
• Registrere med mål om å redusere antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern som har
minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere. I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak
som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp.
Annen oppgave 2017
• Vestre Viken skal levere komplette og kvalitetssikrede data om tvangsinnleggelser, tvangsbehandling
og bruk av tvangsmidler for 2016 til NPR ved ordinært rapporteringstidspunkt, jf. krav for 2014 og
2015 i Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016, datert august 2016.
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Tall for resultatoppnåelse
• Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne per 1000 innbyggere skal være redusert
sammenlignet med 2016. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). I årlig melding skal
resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding.
• Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000
innbyggere registreres med mål om å redusere. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis).
I årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig
melding.
• Tilbud til barn og unge
Annen oppgave 2017
• Vestre Viken skal etablere Barnevernansvarlig i BUP i henhold til anbefalingene fra Helsedirektoratet
og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet https://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helsehjelptil-barn-i-barnevernet. Direktoratene har i oppdrag å utarbeide en kortfattet beskrivelse og rutiner for
en slik funksjon i løpet av første halvår 2017.
• Avbrudd i behandling
Mål 2017
• Avbrudd døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling registreres og det sikres færrest
mulig avbrudd. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). I årlig melding skal
resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. Tallgrunnlag for
kommentarer vil inngå i mal for årlig melding.
• LAR
Annen oppgave 2017
• Vestre Viken skal sikre at kvinner i LAR får informasjon om LAR-behandling og graviditet og tilbud
om nedtrapping av LAR-medikamenter, og tilgang til gratis langtidsvirkende prevensjonsmidler i regi
av LAR.
• Finansieringsordning
Annen oppgave 2017
• Vestre Viken skal forebygge evt. uønskede tilpasninger som følge av omleggingen av
finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern og rusbehandling i 2017. Omleggingen skal
brukes som et virkemiddel for å understøtte ønsket faglig innretning av disse tjenestene.
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3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
3.1

Pasientbehandling

3.1.1. Kvalitetssikring
• Pasientsikkerhet
Helsetjenesten skal videreutvikles slik at pasienter og brukere i større grad får og opplever å få trygg og
god helsehjelp. Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger og pasienterfaringer må brukes aktivt i
utformingen av tjenestetilbudet og i systematisk forbedringsarbeid. Ineffektive metoder utfases. Helse,
miljø og sikkerhet (HMS) er en integrert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet.
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon og opplæring av pasienter og
pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling.
Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet er implementert
skal være 100 prosent. (Datakilde - RHFs rapportering til pasientsikkerhetsprogrammet: Publiseres årlig.)
• Timeavtale
Mål 2017
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. I årlig melding skal
resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp.
• Korridorpasienter
Mål 2017
• Ingen korridorpasienter. I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre
måloppnåelse listes opp.
Tall for resultatoppnåelse
• Andel korridorpasienter på sykehus skal være 0 prosent. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres
tertialvis). I årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal
for årlig melding.
• Infeksjoner
Mål 2017
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak
som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp.
Tall for resultatoppnåelse
• Andel sykehusinfeksjoner skal være redusert sammenlignet med 2016. Tall hentes fra
Folkehelseinstituttet (publiseres 2 ganger årlig). I årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med
utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding.
• Resistens og antibiotika
Mål 2017
• 30 prosent reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 2020
sammenliknet med 2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3.
generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner). I årlig melding skal
resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp.
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Rapporteringskrav
• Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 2020 sammenliknet med 2012. (Målt som
disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med
enzymhemmer og kinoloner) skal vise 30 prosent reduksjon i samlet bruk i 2020 sammenlignet med
2012. Tall hentes fra Sykehusenes legemiddelstatistikk (publiseres tertialvis). I årlig melding skal
resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding.
• Trombolysebehandling
Mål 2017
• Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne behandlingen innen 40
minutter etter innleggelse skal være minst 20 prosent. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres
tertialvis). I årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal
for årlig melding. Tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp
• Legemidler
Det vises til Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – bedre helse og Meld. St. 34 (2015–
2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering. Det er et betydelig potensial for bruk av
rimeligere, men faglig likeverdige legemidler i spesialisthelsetjenesten, med sikte på at ressurser kan
frigjøres til annen/mer pasientbehandling. Et slikt arbeid må hensynta anbefalinger fra
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet sine fagråd, faglige retningslinjer, budsjettprosesser på ulike nivå,
oppfølgingssystemet mellom regionale helseforetak og helseforetak, samt systemer for monitorering av
bruk og kostnader knyttet til faglige likeverdige legemidler. Det legges til grunn at Sykehusinnkjøp HF
involveres i arbeidet og at de regionale helseforetakene konsulterer Statens legemiddelverk,
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i arbeidet.
Sykehusapotekene skal, med utgangspunkt i det enkelte helseforetaks ansvar, analyser og behov,
samarbeide om etablering og vedlikehold av avtalt legemiddelberedskap.
Sykehusapotekene skal bistå helseforetakene i arbeidet med å følge opp forbruk av kostbare legemidler
og unngå avvik fra anbefalinger og inngåtte avtaler.
Sykehusapotekene skal følge opp revidert legemiddelhåndteringsforskrift og bistå helseforetaket i
sårbarhets- og risikovurderinger som grunnlag for å sikre faglig forsvarlig tilberedning av legemidler.
• Samvalg
Annen oppgave 2017
• Arbeidet med å sikre pasienten som likeverdig part i pasientbehandling skal styrkes. Det må legges til
rette for pasientenes rett til å delta i beslutninger som berører egen helse og behandling.
3.1.2. Fagutvikling og oppfølging
• Utviklingsplaner
Alle regioner skal innen 31. desember 2018 utarbeide utviklingsplaner i tråd med veilederen for
utviklingsplaner med en tidshorisont fram mot 2035. Ved endring i akuttfunksjoner og andre vesentlige
endringer i tjenestetilbudet skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring for å sikre at prosessen er
gjennomført i henhold til veilederen. Vestre Viken skal utarbeide utviklingsplaner basert på regionale
føringer. Det vises til sak 008-2017 Regionale føringer for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner, behandlet i
styret for Helse Sør-Øst RHF i møte 2. februar 2017.
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• Prioritering
Annen oppgave 2017
• Det vises til Stortingets behandling av Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding
om prioritering. Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å legge prinsippene for prioritering
til grunn for innføring av nye legemidler og metoder i spesialisthelsetjenesten. De regionale
helseforetakene og Statens legemiddelverk skal etablere en felles tilnærming til hvordan prinsippene
for prioritering skal operasjonaliseres i tråd med forslagene i meldingen og tilpasset endringene i
legemiddelforskriften som vil bli sendt på høring i 2017. Vestre Viken skal følge opp dette arbeidet
innenfor sitt ansvarsområde og om nødvendig delta i prosessen etter nærmere henvendelse fra Helse
Sør-Øst RHF.
• Vestre Viken skal legge til rette for at lederopplæringene som tilbys i ulike deler av tjenesten gir ledere
en klar forståelse av deres ansvar for å innrette sin virksomhet i tråd med prinsippene for prioritering.
• Nasjonale kvalitetsregistre
Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre skal følges opp i tråd med helseregisterstrategien. Målet for
2017 er å bedre dekningsgraden i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og knytte utviklingen av
disse tettere opp mot journalsystemene gjennom IKT-strategiene i de regionale helseforetakene.
• GTT-undersøkelse
Tall for resultatoppnåelse
• Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene skal reduseres med 25 prosent innen utgangen av
2018, målt ut fra GTT-undersøkelsen for 2012. (Datakilde - GTT-undersøkelsene. Helsedirektoratet:
Publiseres årlig.) I årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår
i mal for årlig melding.
• Overlevelse
Rapporteringskrav
• Resultatoppnåelsen for 30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016 (uansett årsak til innleggelse)
skal beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp.
• Resultatoppnåelsen for 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 2016 skal beskrives og
tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp.
• Resultatoppnåelsen for 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 2016 skal beskrives og
tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp.
• Resultatoppnåelsen for 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 2016 skal beskrives
og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp.
Tall for resultatoppnåelse
• 30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016 (uansett årsak til innleggelse). Datakilde: Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 (gjennomføres årlig). I
årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig
melding.
• 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 2016. Datakilde: Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 (gjennomføres årlig). I årlig melding skal
resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding.
• 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 2016. Datakilde: Nasjonalt kunnskapssenter
for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 (gjennomføres årlig). I årlig melding skal
resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding.

11

• 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 2016. Datakilde: Nasjonalt kunnskapssenter
for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 (gjennomføres årlig). I årlig melding skal
resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding.
• Pasienterfaringer
Det skal rapporteres i årlig melding for Helse Sør-Øst RHF i forhold til pasienters erfaring med sykehus
(inneliggende pasienter) (PasOpp) i 2016: Målet er minst 10 poeng forbedring på parametrene
utskrivning og samhandling. Datakilde er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
(Folkehelseinstituttet) - Publiseres i 2017 (gjennomføres årlig). Publiseringen omfatter ikke tall for det
enkelte helseforetak, men Vestre Viken må merke seg målet om forbedring.
• Vold og trusler
I flere hendelser har helsepersonell vært utsatt for vold og trusler. Dette har tydeliggjort behov for
bevissthet rundt omfang av vold og trusler mot helsepersonell, og om hvordan dette håndteres.
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å samarbeide med de regionale helseforetakene om å kartlegge
omfanget av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter, og hvordan helsetjenestens
arbeidsgivere ivaretar forebygging og beredskap for å håndtere vold og trusler som del av HMS-arbeidet.
Annen oppgave 2017
• Helse Sør-Øst RHF skal bidra i Helsedirektoratets kartlegging av omfanget av vold og trusler mot
helsepersonell og medpasienter, og av hvordan helsetjenestens arbeidsgivere ivaretar beredskap for
forebygging og håndtering av vold og trusler som del av HMS-arbeidet. Helse Sør-Øst RHF vil
komme tilbake med nærmere informasjon hvis det er aktuelt med videre oppfølging fra Vestre Viken.
• Vestre Viken skal samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet med å utvikle tiltak for å
forebygge og ivareta beredskap for håndtering av vold og trusler.
3.1.3. Behandlingstilbud
• Pasientforløp
Pasientforløpene skal være gode og effektive. Det er innført 28 pakkeforløp for kreftpasienter og
pakkeforløp for hjerneslag innføres i 2017. Helsedirektoratet utvikler pakkeforløp innen psykisk helse og
rus. Kunnskap om variasjon i kapasitetsutnyttelsen skal brukes aktivt som grunnlag for å øke kapasitet
og gi mer likeverdig tilgang til helsetjenester.
Annen oppgave 2017
• Vestre Viken skal delta i læringsnettverket Gode pasientforløp når kommunene i opptaksområdet deltar.
• Fødetilbud
Annen oppgave 2017
• Vestre Viken skal sikre at hendelser der anbefalingen om at den fødende skal ha en jordmor hos seg
så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til fødselen er over, ikke blir fulgt opp, blir dokumentert
i helseforetakenes avvikssystemer og at resultatene blir brukt til kvalitetsforbedring.
• Habilitering og rehabilitering
Annen oppgave 2017
• Vestre Viken skal utvikle former for ambulante tjenester innen rehabilitering og voksen- og
barnehabilitering.
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• Hjemmedialyse
Mål 2017
• Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 prosent. Tall hentes fra
Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er
iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. Tallgrunnlag for kommentarer vil inngå i mal for årlig melding.
• Utskrivning
Annen oppgave 2017
• Vestre Viken skal registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å forberede
utskrivninger om disse pasientene, jf. plan om innføring av betalingsplikt for kommunene tidligst fra
2018.
3.2

Personell, utdanning og kompetanse

• Heltidskultur
Det vises til tidligere krav og det gode arbeidet som har pågått over flere år med å etablere en
heltidskultur og redusere bruken av deltid.
Annen oppgave 2017
• Vestre Viken skal arbeide for å motivere og tilrettelegge for at ansatte velger høyere stillingsprosent
og helst 100 prosent stilling i samarbeid med organisasjonene, tillitsvalgte og utdanningssektoren.
• Vestre Viken skal sikre at nyutdannet helsepersonell i større grad enn nå tilbys hele faste stillinger.
• Utdanning
Grunnutdanning omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter hvor studentene
har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommunene har ansvar for de videregående skolene.
Fylkenes opplæringskontor skal i samarbeid med praksisarenaene sikre læreplasser i de yrkesfaglige
utdanningene. Videreutdanning omfatter legespesialistutdanningen og studier ved fagskoler, høgskoler
og universiteter hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og arbeidsplass). Høgskoler som
tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med helseforetakene om praksisplasser. Eventuell
uenighet skal søkes løst i samarbeidsorganet. Helseforetak og private ideelle sykehus skal inngå avtaler
om praksisplasser når dette etterspørres av høgskolene.
Annen oppgave 2017
• Vestre Viken skal, med særskilt oppmerksomhet på yrkesgrupper hvor rekruttering er utfordrende,
sikre at utdanning og kompetanse er i samsvar med helseforetakets fremtidige behov.
• Spesialistutdanning for leger
Helse Sør-Øst RHF skal implementere del 1 i ny spesialistutdanning for leger/iverksette ny ordning for
spesialistutdanning i henhold til ny forskrift, med ansettelser i LIS1-stillinger fra og med høsten 2017.
Helse Sør-Øst RHF skal planlegge for å iverksette del 2 og 3 (LIS2 og LIS3) i ny ordning for
spesialistutdanning henhold til ny forskrift.
• Turnustjeneste
Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret og fastsetter hvor mange turnusplasser for leger og
fysioterapeuter det skal legges til rette for. Regionansvarlige fylkesmenn er delegert myndighet til å skaffe
turnusplasser for fysioterapeutkandidater, de informerer RHFene om forventet behov kommende år.
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Antallet turnusplasser for leger videreføres i 2017. Antallet turnusplasser for fysioterapeuter videreføres i
tråd med økningen i 2013.
• Ledelse og kvalitetsforbedring
Det er vedtatt en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten som trer i
kraft fra 1. januar 2017. Forskriften erstatter forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.
Den nye forskriften er et sentralt virkemiddel som plasserer ansvar og beskriver helt grunnleggende krav
som virksomheter i helsetjenesten må styre etter for å gi forsvarlige og gode helsetjenester, og for å
forbedre tjenester som ikke er gode nok.
Det skal legges vekt på et velfungerende arbeidsliv som er preget av åpenhet, kvalitet, trygghet og
respekt. Dette innebærer en god meldekultur som bidrar til utvikling og læring. I arbeidet med å bedre
forholdet mellom ledelse og ansatte er det viktig å samarbeide og lære av hverandre, både internt i
helseregionene og mellom regionene. Det vises til tidligere krav om å videreføre arbeidet med å bedre
pasientsikkerheten og se dette i sammenheng med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
De regionale helseforetakene er bedt om å samarbeide om å øke kunnskapsgrunnlaget, analysere
årsaksforhold, utvikle strategier og tiltak, og utvikle felles indikatorer for å måle forbedringer i forholdet
mellom ledelse og ansatte.
• Medarbeiderundersøkelsen
Mål 2017
• Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av
forbedringstiltak for egen enhet.
3.3

Forskning og innovasjon

• Forskning
Mål 2017
• Fem prosent av pasientene skal være inkludert i klinisk forskning.
• Innovasjonssamarbeid
Vestre Viken skal styrke innovasjonssamarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og næringslivet i
samsvar med regjeringens handlingsplan for oppfølging av HO21-strategien.
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4. Tildeling av midler og krav til aktivitet
4.1 Økonomiske krav og rammer
Drift og investering
Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene
og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen.
Det er et mål at det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Vestre
Viken skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og investeringer er realisert, både når det gjelder
kvalitet og økonomi.
Rapporteringskrav
• Helse Sør-Øst RHF stiller følgende inntekter til disposisjon for Vestre Viken i 2017, beløp i 1000
kroner:
Basisramme
herav kvalitetsbasert finansiering
Forskning
Statlige tilskudd
ISF-refusjoner
Inntekter i alt 2017

5 300 470
37 002
7 912
3 469
2 489 436
7 801 287

Det vises til detaljert vederlagstabell i vedlegg. ISF-refusjonene avregnes i forhold til faktisk aktivitet.
Virksomheten innen “Raskere tilbake” skal tilpasses de rammebetingelser som er gitt fra Helse Sør-Øst
RHF. Midler til finansiering av “Raskere tilbake” omfattes ikke av tabellen over, men kommer i tillegg.
Mål 2017
• Vestre Viken skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og slik at de kommer
pasientene til gode. Vestre Viken skal i 2017 basere sin virksomhet på de tildelte midler.
Resultat
Kravet til økonomisk resultat 2017 er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF og basert på helseforetakets
innspill til økonomisk langtidsplan, endrede forutsetninger som følge av statsbudsjettet for 2017 samt
konkret vurdering av situasjon og risiko for helseforetaket knyttet til årsbudsjettet for 2017.
Mål 2017
• Årsresultat 2017 for Vestre Viken skal være på minst 265 millioner kroner.
Likviditet og investeringer
Likviditet til investeringer videreføres på nivå med 2016, pris og lønnsjustert til i alt 113 millioner kroner.
I tillegg får helseforetaket disponere halvparten av sin pålagte utsatte bruk fra 2015 på 12 millioner
kroner.
Investeringer skal budsjetteres innenfor helseforetakets tilgjengelige investeringsmidler i 2017, det vil si
likviditetstildelingen for 2017 med tillegg av budsjettert bruk av oppspart likviditet, og eventuelle salgs/gavemidler. I tråd med forutsetningene fra økonomisk langtidsplan skal egenkapitaltilskudd til
pensjonsinnretningene samt netto likviditet fra lokale IKT-investeringer gjennomført av Sykehuspartner,
salderes innenfor helseforetakets tilgjengelig investeringsmidler.
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Tilgjengelig likviditet til investeringer i 2017 er 125 millioner kroner for Vestre Viken, forutsatt et resultat
i henhold til resultatkrav for 2017.
Andre oppgaver 2017
• Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til drift og
investeringer.
• Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2017 skal ikke
benyttes til investeringer i 2017 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst RHF.
• Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før etablering av
nye investeringsforpliktelser.
Investeringer med regional likviditet
Helse Sør-Øst RHF avsetter regionale midler til videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen,
Vestre Viken HF, jf. RHF-styresak 054-2016.
Overføring av likviditet - driftskreditt
Utbetalingene til helseforetaket skjer innen den syvende arbeidsdag i hver måned. Månedlig overføring
utgjør normalt 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Enkelte tilskudd mv vil bli utbetalt i sin helhet i
januar 2017.
Utbetaling av budsjetterte ISF- refusjoner skjer i samsvar med utbetalingene fra Helse- og
omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst RHF.
Mål 2017
• Vestre Viken skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse Sør-Øst RHF.
• Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut
over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon for dette
behovet.
Annen oppgave 2017
• Vestre Viken skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende driftskredittrammer, samt innretter
virksomheten innenfor de økonomiske rammer og krav som er stilt til disposisjon, slik at det bidrar til
at Helse Sør-Øst RHFs «sørge for»-ansvar oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig
utvikling over tid.
• Investeringer og lån
Styring og kvalitetssikring av investeringsprosjekter i helseforetakene skjer gjennom kvalitetssikring fram
til vedtak om igangsetting og under gjennomføring. Som en del av dette skal det gjennomføres ekstern
kvalitetssikring av prosjektene i konseptfasen.
Det etablerte kvalitetssikringsopplegget skal sikre at det er det riktige prosjektet som planlegges for
gjennomføring og er knyttet opp til tre faser for prosjektforberedelser: idésøk, konseptutvikling og
forprosjekt. Hver av fasene avsluttes med et beslutningspunkt for eventuell videreføring eller endring av
prosjektet.
Alle helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner i tråd med ny veileder. Utviklingsplanene må sees som
en del av de regionale helseforetakenes samlede planansvar og skal danne grunnlaget for å velge
utviklingsretning for virksomheten og for å prioritere nødvendige tiltak. Langsiktige satsinger som krever
investeringer må innarbeides og prioriteres gjennom økonomisk langtidsplan. Konseptutvikling i
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prosjekter må ikke igangsettes uten at investeringene kan skje innenfor de regionale foretakenes
bæreevne og at det foreligger økonomiske rammer for prosjektene.
Sykehusbygg skal benyttes for større investeringsprosjekter. En av hovedhensiktene med etablering av
Sykehusbygg er erfaringsoverføring mellom prosjekter. Sykehusbygg har utarbeidet en
standardromskatalog som skal benyttes. For å kunne sikre en framtidig relevant standardromskatalog
som gir gode og effektive løsninger må helseforetakene bidra med evaluering av nye prosjekter.
4.2 Krav til aktivitet
Rapporteringskrav
Aktivitet i 2017
ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og
pasientadm. legemidler) i henhold til "sørge
for"-ansvaret
Pasientbehandling
Antall utskrivninger døgnbehandling
Antall liggedøgn døgnbehandling
Antall oppholdsdager dagbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske
konsultasjoner

Somatikk

VOP

BUP

TSB

111 824

17 787

25 110

6 619

69 557
250 973
31 997

3 426
81 510
0

109
4 850
0

505
15 740
0

389 935

129 590

92 540

32 170
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5. Organisatoriske krav og rammer
• Samfunnsansvar
I Helse- og omsorgsdepartementets foretaksmøte med de regionale helseforetakene 10. januar 2017 ble
det vist til at det fremgår av Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap at regjeringen
forventer at selskaper med statlig eierandel arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar og er ledende
på sine områder. Regjeringen har både generelle og mer spesifikke forventninger til selskapene på
samfunnsansvarsområdet. De spesifikke forventningene er knyttet til fire tematiske kjerneområder: klima
og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. Det er selskapenes styrer som
har ansvaret for å vurdere hvordan forventningene fra staten som eier best kan følges opp, og for at
disse operasjonaliseres på en hensiktsmessig måte. Gjennom krav stilt i tidligere foretaksmøter er de
regionale helseforetakene bedt om å sikre en helhetlig tilnærming i sitt arbeid for å følge opp blant annet
de nasjonale miljø- og klimamålene.
• Helseberedskap
Veileder for helsetjenestens organisering på skadested ble ferdigstilt i desember 2016 og er det siste av en rekke
oppfølgingstiltak etter hendelsene 22. juli 2011. Helsedirektoratet vil utarbeide en plan for
implementering etter mal fra implementeringen av Nødnett og PLIVO.
Annen oppgave 2017
• Vestre Viken skal implementere Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestens organisering på skadested.
• IKT-løsninger
Samarbeid og innovasjon er helt nødvendig for å sikre utvikling av IKT-løsninger for
spesialisthelsetjenesten og helsesektoren samlet sett. Formålet er å sikre mer effektiv bruk av ressursene,
bedre kvalitet på helsetjenesten og bedre informasjon til pasienter og pårørende. Teknologi gir
muligheter for nye arbeidsprosesser og bedre involvering av pasientene. Investering i og innføring av nye
digitale tjenester er nødvendig for å realisere pasientens helsetjeneste.
På enkelte områder er det fortsatt gjenstående arbeid med å ta i bruk eksisterende teknologi.
Unødvendige manuelle og papirbaserte prosesser for samhandling mellom helseforetak i og utenfor egen
region og med de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal avvikles.
Annen oppgave 2017
• Helseforetakene skal i 2017 delta i Helse Sør-Øst RHFs arbeid med å videreutvikle og forbedre
prosess for etablering av IKT-områdeplaner. Helseforetakenes IKT-områdeplaner skal være grunnlag
for planlegging av aktivitet i 2018 og ligge til grunn for prioritering av tjenesteendringer.
Områdeplaner i versjon 1.0 skal foreligge innen 1. november 2017 og godkjennes av Helse Sør-Øst
RHF før styrebehandling i eget helseforetak.
• Helseforetakene skal sammen med Sykehuspartner etablere plan for sanering og konsolidering av
applikasjonsporteføljen og innføring av infrastrukturmodernisering innen 1. mai 2017. Planen skal
være godkjent av Helse Sør-Øst RHF.
• Innkjøp og logistikk
Annen oppgave 2017
• Helseforetaket skal etablere rutiner og rapportere på nye måleparametere fra første tertial 2017. De
nye rapporteringene skal inngå i den ordinære rapporteringen fra helseforetaket til det regionale
helseforetaket, og innebærer at helseforetaket etter-registrerer lokale avtaler inngått i 2016 i
Innkjøpsportalen. Helseforetaket skal fortsette arbeidet med etablering av rutiner for utarbeidelse av
lokale målsettinger og forbedringsarbeid knyttet til nye og etablerte målinger.
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• Helseforetaket skal i samarbeid med det regionale helseforetaket etablere en god bestillerfunksjon
opp mot Sykehusinnkjøp. Helseforetaket skal tilrettelegge for at rollen kan videreutvikles og bidra til
at Sykehusinnkjøp utvikler seg og understøtter driften i helseforetaket. I dette ligger blant annet å
bidra til at det settes utviklende krav til Sykehusinnkjøp, og at helseforetaket skal sørge for å
tilrettelegge for brukerinvolvering i alle anskaffelsesprosjekter for å sikre forankring og bruk av
inngåtte avtaler i helseforetaket.
• Det forventes at det påbegynte endringsarbeidet i helseforetaket med hensyn til målbildet for vareflyt
videreføres i 2017. Helseforetaket bes særskilt om å sette av ressurser i forbindelse med
implementering av nytt forsyningssenter. Helseforetaket skal bidra med ressurser/kompetanse inn i
implementeringsprosjektet for etablering av nytt forsyningssenter for å sikre at helseforetakets behov
blir ivaretatt i ny forsyningsløsning og sikre implementering mot eget helseforetak både under testing
og oppstart i 2017.
• Helseforetaket skal bidra med relevante ressurser i felles forum for bedre utnyttelse og utvidet bruk
av regionalt ERP-system. I dette ligger blant annet forberedelsesaktiviteter for helseforetak som ikke
har tatt i bruk løsningen og optimalisering av bruk av systemet for de helseforetak som benytter
systemet. Dette arbeidet skal bidra til at regional ERP-løsning best mulig dekker alle helseforetakenes
behov.
• Lojalitet til avtaler
Det vises til vedtatte etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst der det fremheves at alle ansatte i Helse SørØst, eller som handler på vegne av Helse Sør-Øst, plikter å følge de avtaler som er inngått ved kjøp av
varer eller tjenester. Kjøp av varer utenom avtaler vil kunne svekke Helse Sør-Østs omdømme og
innkjøpskraft. Leverandører skal kunne stole på at helseforetaket holder seg til de avtaler som er inngått.
Anskaffelser utenom avtaler øker også risikoen for brudd på Lov om offentlige anskaffelser og faren for
brudd på andre punkter i retningslinjene som miljøhensyn eller etiske krav.
Annen oppgave 2017
• Helseforetaket skal sikre at alle som foretar innkjøp på vegne av helseforetaket følger de avtaler som
er inngått for kjøp av varer eller tjenester.
• Informasjonssikkerhet
Innbyggerne skal ha tillit til at opplysninger blir behandlet og lagret på en trygg og sikker måte.
Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av foretakenes håndtering av
helseopplysninger. EUs personvernforordning innføres i 2018. Vestre Viken skal holde seg orientert om
arbeidet med forordningen og gjøre nødvendige forberedelser for innføringen.
Annen oppgave 2017
• Vestre Viken skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med utgangspunkt i vurdering av
risiko og sårbarhet samt oppfølging gjennom internkontroll.
• Helseforetakene skal innen utgangen av første kvartal 2017 sørge for at felles regionalt styringssystem
for informasjonssikkerhet er innført i eget dokumentstyringssystem.
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6. Oppfølging og rapportering
6.1

Oppfølging av styringsbudskap

Helse Sør-Øst RHF vil i de faste oppfølgingsmøtene følge opp Mål 2017 og eventuelt andre
kvalitetsindikatorer ved behov. I årlig melding 2017 skal det som hovedregel rapporteres på
måloppnåelse og iverksatte/planlagte tiltak for Mål 2017 og Andre oppgaver 2016 i tillegg til at Tall for
resultatoppnåelse/Rapporteringskrav skal kommenteres. Frist for innsendelse av styrets årlig melding er 1.
mars 2018.
6.2

Rapportering

Under de tre hovedmålene som skal legges til grunn for virksomheten i Helse Sør-Øst er det konkretisert
kvantifiserbare styringsmål som skal nås i 2017. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsmålene under
Mål 2017 i de faste oppfølgingsmøtene. Vestre Viken skal også gjennomføre punktene under Andre
oppgaver 2017 som er konkretisert under hovedmålene 1-3. Styret og ledelsen i Vestre Viken har ansvar
for å følge med på Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer og evt. iverksette tiltak for å bedre
måloppnåelsen på kvalitetsindikatorer.
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Vedlegg 1 - Detaljert økonomitabell
VESTRE VIKEN HF
Basisramme 2016 inkl KBF

2017
5 778 995

Nye forhold inn mot 2017

Kvalitetsbasert finansiering, KBF, 2016
Tilbakelegging av uttrekk 2016
Uttrekk av bevilgningKBF 2016
Inntektsmodell
Fra ØLP
Uttrekk engangsbevilgning 2016
Basisramme 2017 før statsbudsjettet

33 928
-34 911
104 658
-96 000
5 786 671

Endringer sfa forslag til statsbudsjett 2017

Pris- og lønnsvekst
Uttrekk avbyråkratiseringsreformen
Avbyråkratiseringsreform- tilbakelegging av midler
Pensjon, reduserte kostnader
Midler til økt aktivitet
MVA- reform, uttrekk
Legemidler fra folketrygden i 2016, overført ISF
Finansieringsansvar for nye legemidler 2017
Uttrekk Ø-hjelp sfa samhandlingsreformen
Psykisk helsevern
TSB
Kvalitetsbasert finansiering, KBF 2017
Uttrekk basis
Ny bevilgning 2017, post 71
ISF- psyk. helsevern og TSB- økt basis
Psykisk helsevern
TSB
Endret apotekavanse
Komp. for manglende prisjustering av egenandeler

121 119
-28 783
29 371
-380 892
83 054
-329 194
-51 556
62 741
-5 867
-906
-35 061
37 002
13 946
2 186
-727
4 441

Nye forhold fra Helse Sør-Øst RH F

Dyre biologiske legemidler- ny oppgjørsordning
Basisramme 2017 inkl. KBF
Strategiske forskningsmidler, fra post 72
Turnustjeneste
Komp. for bortfall diff. arbeidsgiveravgift
Sum faste inntekter
ISF- refusjoner somatikk
ISF- refusjoner psykisk helsevern og TSB
Sum inntekter

-7 074
5 300 470
7 912
2 205
1 264
5 311 851
2 390 404
99 032
7 801 287
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Vedlegg 2 - Detaljert aktivitetstabell
SOMATIKK
Antall pasientbehandlinger
TOTAL AKTIVITET
Antall utskrivninger døgnbehandling(Total)
Antall liggedøgn døgnbehandling (Total)
Antall oppholdsdager dagbehandling (Total)
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total)
Fordeling av antall ISF-poeng
DØGNBEHANDLING
Fordeling av antall ISF-poeng
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling)
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF)
(Døgnbehandling)
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling)
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling)
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling)
Andel ISF-poeng (Døgnbehandling) i % av totalen
DAGBEHANDLING
Fordeling av antall ISF-poeng
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling)
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF)
(Dagbehandling)
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Dagbehandling)
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling)
Sum ISF-poeng (Dagbehandling)
Andel ISF-poeng (Dagbehandling) i % av totalen
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen region (iht.
"sørge for"-ansvaret)
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen og andre
regioner
POLIKLINISK VIRKSOMHET
Fordeling av antall ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet)
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet)
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF)
(Poliklinisk virksomhet)
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Poliklinisk virksomhet)
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet)
Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet)
Andel ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) i % av totalen
Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen region (iht. "sørge for"ansvaret)
Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen og andre regioner
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2017
69 557
250 973
31 997
389 935
2017
78 228
0
741
1 269
80 238
75,3 %
2017
7 487
0
0
25
7 512
7,0 %
86 456
87 750
2017
18 769
0
0
59
18 828
17,7 %
18 769
18 828

PASIENTADMINISTRERTE LEGEMIDLER (H-RESEPTER)
Fordeling av ISF-poeng knyttet til pasientadministrerte legemidler
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler, som inngår i ISF-ordningen tidligere år, for
pasienter bosatt i eget opptaksområde, uavhengig av hvem som har utstedt resept (iht. "sørge
for"-ansvaret)
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler, som inngår i ISF-ordningen fra og med
inneværende år, for pasienter bosatt i eget opptaksområde, uavhengig av hvem som har
utstedt resept (iht. "sørge for"-ansvaret)
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler (H-resepter)
TOTALT ANTALL ISF-POENG
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret
(Pasienter bosatt i egen region)
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret for aktivitet utført
i eget helseforetak
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) (pasienter bosatt i egen og andre regioner)
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) for aktivitet utført i eget helseforetak
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk, pasientadministrerte legemidler) iht. "Sørge
for"-ansvaret (pasienter bosatt i egen region/opptaksområde)
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk for pasienter bosatt i egen og andre regioner
og pasientadministrerte legemidler for pasienter bosatt i eget opptaksområde)
PSYKISK HELSEVERN
PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (VOP)
Psykisk helsevern for voksne (VOP) Sum DPS og sykehus
Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP)
Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP)
Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP)
Antall polikliniske konsultasjoner (VOP)
Kjøp fra private institusjoner (VOP)
Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP Private)
Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP Private)
Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP Private)
Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private)
PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE (BUP)
Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP)
Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP)
Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP)
Antall polikliniske konsultasjoner (BUP)
Kjøp fra private institusjoner
Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP Private)
Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP Private)
Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP Private)
Antall polikliniske konsultasjoner (BUP Private)
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2017

4 200
2 399
6 600
2017
105 224
104 483
106 577
105 836
111 824
113 177

2017
3 426
81 510
0
123 230
0
0
0
6 360
2017
109
4 850
0
92 540
0
0
0
0

TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB)
Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB)
Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB)
Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB)
Antall polikliniske konsultasjoner (TSB)
Kjøp fra private institusjoner
Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB Private)
Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB Private)
Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB Private)
Antall polikliniske konsultasjoner (TSB Private)
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2017
505
15 740
0
32 170
0
0
0
0

•
•

HELSE • • • SØR·ØST

Styringsmål 2017
Redusere unødvendig
venting og variasjon l
kapasitetsutnyttelsen

Prioritere psykisk helsevern

Bedre kvalitet

og lvenfaglig spesialisert

og pasientsiltlterlhet

rusbehandling

Mål2017

Mål2017

Mål2017

1. Gjennomsnittlig ventetid skal
reduseres i alle helseforetak
/sykehus sammenliknet med
2016, og skal være under 45
dager for psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og under 60 dager
for somatikk

1. Det er høyere vekst innen
psykisk helsevern og tverr·
faglig spesialisert rusbehandling enn for somatisk
helsetjeneste

1. Andelen sykehusinfeksj:>ner
skal være mindre enn i 2016
og under 3%

2. Antall tvangsinnleggelser er
redusert - i samarbeid med
kommunene, sammen6knet
med 2016

2. Ingen fristbrudd
3. Andelen nye kreftpasienter i
pakkeforløp skal være minst
70%
4. Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er
gjennomført innen standard
forløpstid
5. Variasjon i effektivitet og
kapasitetsutnyttelse mellom
sykehusene er redusert

2. Minst 20 % av pasientene
med hjerneinfarkt får
trombolysebehandling
innen 40 minutter etter
innleggelse
3. Ingen korridorpasienter

3. Antall pasienter i døgnbehandling som har minst
ett tvangsmiddelvedtak, er
redusert

4. Minst 30% av dialysepasientene får hjemmedialyse

4. Sikre færrest mulig avbrudd
i døgnbehandling for
tverrfaglig spesialisert
rusbehandling

5. 30 % reduksjon i forbruk av
bredspektret antibiotika i
sykehus i 2020 sammenliknet med 2012
5 % av pasientene skal være
inkludert i klinisk forskning

Sikre god drift og budsjetterte
resultat for å kunne
gjennomføre investeringer i
bygg og utstyr

Sikre at utdanning og
kompetanse er i samsvar med
helseforetakenes /sykehusenes
fremtidige behov

Riktig bruk <ro~ avtalespesialister
og private leverandører; bedre
utnyttelse og tettere
samhandling med
helseforetakene

Standardisering <N elektromsk
pasientjournal og videre
innføring <N regionale løsninger
ionen kurve og medikasjon.
radiologi og laboratoriemedisin
Etablere en moderne IKTinfrastruktur som legger til rette
for innføring av regionale
kliniske løsninger

• Utarbeide utviklingsplaner

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
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Ørjan Sandvik
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Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr januar 2017
Møte
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Møtedato
27.02.17

Forslag til vedtak
Styret tar virksomhetsrapport pr 31.januar til orientering.

Drammen, 20. februar 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
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Bakgrunn
I tråd med tidligere år legges det fram en månedlig rapport for styret også for årets første
måned. Rapporten inneholder færre vedlegg enn tidligere. Den klinikkvise gjennomgangen vil nå
bli presentert i tertialrapporten.
Saksutredning

Måltavle
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning per 31. januar 2017
er oppsummert i måltavlen under:
Vestre Viken HF

1

2

3

4

5

6

7

8

10

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

Virkelig

22 730

265 000

Mål

22 084

265 000

Avvik

646

I fjor

8 546

135 161

AKTIVITET Somatikk
DRG-poeng døgn, dag og
poliklinikk "sørge for"
ANTALL

Virkelig

9 501

105 224

Mål

8 912

105 224

Avvik

589

-0

I fjor

8 687

101 592

AKTIVITET PHR
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

Virkelig

24 320

254 300

Mål

25 176

254 300

Avvik

-856

0

I fjor

20 068

240 123

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet
for pasienter - Somatikk
DAGER

Virkelig

54

58

Mål

58

58

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet
for pasienter - PHR
DAGER

Virkelig

48

45

Mål

45

45

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,9 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,9 %

0,0 %

I fjor

0,3 %

0,8 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Avvik

-4

0

I fjor

63

59

Avvik

3

0

I fjor

51

47

Virkelig

1,9 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

Avvik

1,9 %

0,0 %

I fjor

2,5 %

1,7 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

7 088

7 156

Mål

7 072

7 153

Avvik

16

3

I fjor

7 045

7 153

HR
AML brudd
ANTALL

Virkelig

3 103

24 883

Mål

1 777

24 883

Avvik

1 326

0

I fjor

2 397

2 397

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)
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Des

Des

Økonomi
Resultat fra ordinær drift viser et overskudd på 22,7 MNOK, som er 0,6 MNOK foran budsjett.
Dette er 14,2 MNOK foran samme periode i fjor.
De fleste klinikker viser resultater som er i tråd med eller bedre enn budsjett. Klinikk for
psykisk helse og rus har et underskudd i januar på 2 MNOK.

Aktivitet
Januar 2017 har 2 flere virkedager enn januar 2016. Dette gir en aktivitetsvekst på om lag 10 %
i forhold til januar i fjor.

DRG-poeng
Samlet aktivitet i januar målt i antall DRG-poeng er 589 poeng foran budsjett. Dette er 814
poeng foran samme periode i fjor, og gir en vekst på 9,4 % per januar sammenlignet med 2016.
Det er usikkerhet knyttet til DRG-poeng fordi prislisten for 2017 ikke var klar fra
Helsedirektoratet da månedsavslutning ble gjennomført.

Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus
Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 856 bak
budsjett hittil i år, men er 2210 konsultasjoner foran samme periode i fjor. Dette er 3 % bak
plan. Veksten i antall konsultasjoner i forhold til januar i fjor er om lag 21 %.

Kvalitet
Ventetid somatikk
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 54 dager. Dette er lavere
enn mål for året på 58 dager. Resultatet er således tilfredsstillende

Ventetid psykisk helse og rus
Gjennomsnittlig ventetid for psykiske helse og rus (PHR) er 48 dager, over målet for året som er
45 dager. Gjennomsnittlig ventetid er imidlertid 3 dager mindre enn i januar i fjor. Klinikken har
ved starten av året arbeidet spesielt med tiltak knyttet til reduksjon i ventetid for barn- og
ungdom, hvor ventetiden i 2016 gjennomsnittlig var 57 dager. Tiltak omfatter økt aktivitet,
kortere ventetid for en del pasientgrupper og tett ledelsesmessig oppfølging av aktivitet og
ventetid. Ventetiden for januar 2017 var 57 dager for barn- og ungdom, som er 6 dager kortere
enn tilsvarende måned i fjor.
Fristbrudd
Fristbrudd hittil i år er på 0,9 %. Det vurderes som akseptabelt, men målet er å ligge noe lavere.

Korridorpasienter
I januar er det registrert 1,9 % korridorpasienter. Det er noe lavere enn tilsvarende måned i fjor
selv om aktiviteten har vært høyere. Det vises til egen sak om rapport fra Konsernrevisjonen om
korridorpasienter i Vestre Viken med handlingsplaner. Det er ikke iverksatt spesifikke tiltak
utover dette, men utviklingen følges tett.
HR
Brutto månedsverk
Totale brutto månedsverk i februar er 7071. Dette er på budsjettert nivå. Hittil i år er det 16
månedsverk mer enn budsjettert, en vekst på 0,7 % mot fjoråret.

Sykefravær
Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Sykefraværet for januar er foreløpig ikke klart.

Sykefraværet for 2016 ble på 7,4 %, som er noe høyere enn målet på 7,1 %. Sykefraværet økte
mye på slutten av året grunnet influensa og omgangssyke. For 2017 er det som mål at
sykefraværet skal være på 7 %.

AML-brudd
AML brudd er nytt parameter i måltavlen og vil være et eget fokusområde i oppfølgingen av
klinikkene.. Vestre Viken har som mål å redusere AML-brudd i 2017 med 25 %. I januar 2017
har det vært 3103 AML brudd, mot 2397 AML-brudd i januar 2016. Det er igangsatt en prosess i
klinikkene for å øke innsatsen med å redusere AML brudd. Antall AML-brudd brytes ned på
klinikk-, avdelings- og seksjonsnivå for å synliggjøre hvor utfordringene er, slik at nødvendige og
systematiske tiltak kan iverksettes.
Andre forhold
Pensjonskostnader – ny aktuarberegning
Det er foretatt en ny aktuarberegning i januar 2017, som gir en total reduksjon i
pensjonskostnader på 72,8 MNOK. Det er endret forutsetninger for rente som er årsaken til
pensjonskostnadsreduksjon. Det forventes at kostnadsreduksjonen vil gi endret
basisfinansiering i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Inntil da, holdes reduksjonen
utenfor resultat fra ordinær drift.

Prioriteringsregel – bemanningsbudsjett 2017
Etter dialog med Helse Sør Øst, er 2017 bemanningsbudsjett for voksen psykiatri og barne- og
ungdomspsykiatri justert opp med forholdsvis 23 og 4 årsverk. Det er gitt aksept fra Helse Sør
Øst å korrigere for bortfall av behandlingstilbud på Strandveien boliger, da dette er en del av
primærhelsetjenesten.

Omstilling psykisk helse og rus
Det er gjennomført pasientforløpsanalyser som viser at fagområder innenfor barn, ungdom og
voksenpsykiatrien har et høyt forbruk av døgnplasser og lav ambulant og poliklinisk aktivitet i
forhold til andre sammenlignbare helseforetak.. Klinikken iverksetter en omstillingsplan som vil
redusere bruk av senger og øke ambulant og poliklinisk tilbud. Den økonomiske effekten skal
bidra til å bringe økonomien i balanse.
Administrerende direktørs vurderinger
Det er noe usikkerhet knyttet til januar resultatet. På noen områder er estimater lagt til grunn
både når det gjelder inntekts- og kostnadsutvikling. Administrerende direktør er tilfreds med at
brutto månedsverk og lønnsregnskapet bare viser mindre avvik, samtidig som antall pasienter
som har vært til behandling har vært historisk høy både innenfor somatikken og psykisk helse
og rus. Dette gir en god indikasjon på at styringsfarten knyttet til bemanning og aktivitet er som
forutsatt eller bedre i forhold til budsjettet.

Administrerende direktør har igangsatt og er tilfreds med at det følges opp av klininkken.
Klinikk psykisk helse og rus utarbeider og igangsetter nye tiltak for å rette opp i den økonomiske
ubalansen som oppsto i 2016. Det vil gi økonomiske gevinster og et mer helhetlig
behandlingstilbud både i forhold til prioritering og kvalitet å redusere døgnplassene samtidig
som pasientbehandlingen dreies mot ambulante team og poliklinikk. Styret vil holdes løpende
orientert om pågående omstillinger.
Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
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Org. Nr: 894.166.762
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• • • VESTRE VIKEN
Administrerende direktør tilrår at styret tar virksomhetsrapport pr 31.januar til orientering.
Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

1. Virksomhetsrapportering pr januar 2017

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Virksomhetsrapportering
pr januar 2017
Vedlegg til styresak 6/2017
Vestre Viken
Pr 20.februar 2017

Innhold
Presentasjonen viser utvikling og økonomisk
status pr januar 2017
• Resultat
• Aktivitet
• HR
• Styringsparameter
• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ
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Vestre Viken HF
1

2

Måltavle
VVHF
pr januar
2017
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ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år
Virkelig

22 730

265 000

Mål

22 084

265 000

Avvik

646

I fjor

8 546

135 161

AKTIVITET Somatikk
DRG-poeng døgn, dag og
poliklinikk "sørge for"
ANTALL

Virkelig

9 501

105 224

Mål

8 912

105 224

AKTIVITET PHR
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

Avvik

589

-0

I fjor

8 687

101 592

Virkelig

24 320

254 300
254 300

Mål

25 176

Avvik

-856

0

I fjor

20 068

240 123

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet
for pasienter - Somatikk
DAGER

Virkelig

54

58

Mål

58

58

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet
for pasienter - PHR
DAGER

Virkelig

48

45

Mål

45

45

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,9 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,9 %

0,0 %

I fjor

0,3 %

0,8 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Prognose

Avvik

-4

0

I fjor

63

59

Avvik

3

0

I fjor

51

47

Virkelig

1,9 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

Avvik

1,9 %

0,0 %

I fjor

2,5 %

1,7 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

7 088

7 156

Mål

7 072

7 153

Avvik

16

3

I fjor

7 045

7 153

HR
AML brudd
ANTALL

Virkelig

3 103

24 883

Mål

1 777

24 883

Avvik

1 326

0

I fjor

2 397

2 397
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Ny pensjonsberegning
Budsjett 2017 (juni 2016 aktuar)
Endring januar uaktuar
Ny aktuar januar 2017

MNOK
951,1
-72,8
878,3

• Det er foretatt en ny aktuarberegning i januar 2017, som gir en total
reduksjon i pensjonskostnader på 72,8 MNOK. Det er endret forutsetninger
for rente som er årsaken til pensjonskostnadsreduksjon.
• I tråd med instruks fra HSØ, skal pensjonsreduksjonen tas med i resultatet
på egen linje. Det forventets at reduksjonen vil gi endret basisfinansiering i
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Inntil da, holdes reduksjonen
utenfor resultat fra ordinær drift.
• Hittil i år er periodisert besparelse på pensjon 6,1 MNOK.
4

Resultat

•
•

Resultat hittil i år viser et overskudd på 28,8 MNOK. Resultat hittil i år er 6,7 MNOK
foran budsjett, inklusiv redusert pensjonskostnader på 6,1 MNOK.
Resultat fra ordinær drift er 0,6 MNOK foran budsjett, og er 14,2 MNOK foran januar
i fjor.
5

Resultatutvikling pr måned VVHF totalt

Viser resultatutvikling fra ordinær drift pr måned i år og i fjor. Resultat fra ordinær
drift inkluderer ikke effektene av reduserte pensjonskostnader som følge av januar
aktuar. Resultat i januar i år er foran samme periode i fjor.
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Prognose pr januar
pr januar 2017
Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Inntekter
Varekostnader
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester

Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
SUM Driftskostnader inkl. finans

Resultat fra ordinær drift
Redusert pensjon (jan.aktuar)
Resultat

Budsjett
2017

Estimat
2017

- 5 271 380

- 5 271 380

- 2 489 436

- 2 489 436

- 106 151

- 106 151

- 826 450
- 8 693 417

- 826 450
- 8 693 417

1 013 049

1 013 049

579 666

579 666

24 865

24 865

5 692 065

5 692 065

253 872

253 872

856 607

856 607

8 293
8 428 416

8 293
8 428 417

- 265 000

- 265 000
- 72 766

- 265 000

- 337 766

Resultatprognose pr januar viser et overskudd på 337,8 MNOK. Dette er 72,8
MNOK mer enn budsjettert som følge av ny aktuarberegning i januar som gir
reduserte pensjonskostnader for året.
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Brutto månedsverk 2017

• Brutto månedsverk er 16 over plan hittil
i 2017.

• Brutto månedsverk i februar er som
plan, og 42 over samme periode i fjor.

• Brutto månedsverk i februar er redusert
med 35 månedsverk fra januar.

Hittil
i år

pr januar

Jan

Feb

Sum VVHF 2017

7 106

7 071

Endring fra forrige måned
Plan 2017
Avvik i forhold til plan

Utvikling 2016
Endring i år ift samme periode

Endring
ift hittil i fjor

7 088

51

16

4

-35

7 073

7 070

7 072

32

0

16

7 045

7 029

7 037

61

42

51

51

8

2016 Sykefravær totalt VVHF

• Sykefravær totalt for 2016 var på 7,4 %.
• Sykefravær i november og desember 2016 var over plan og høyere enn
samme periode i fjor.
• Sykefravær rapporteres etterskuddsvis og foreligger ikke for 2017.

9

Budsjettavvik per klinikk

• Det er klinikk for psykisk helse og rus og fellesøkonomi som har
underskudd i januar 2017. Underskuddet i fellesøkonomi skyldes i
hovedsak høye medikamentkostnader. Årsaken til avviket i klinikk for
psykisk helse og rus er knyttet til overforbruk på lønnsområdet og
lavere ISF-inntekter enn forutsatt.
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Aktivitet – somatikk
DRG-poeng

Hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik

%
avvik

Økning
(reduksjon)
Hittil i fjor i år ift i fjor

%
avvik

Produsert eget HF (avdelingsopphold)
Drammen
Bærum
Ringerike
Kongsberg

AO
AO
AO
AO

4 632,3
2 579,3
1 501,8
787,4

4 260,1
2 503,1
1 476,9
705,2

372,1
76,2
25,0
82,2

8 945,3
774,6
9 719,9

521,0
0,4
521,3

8,7 %
3,0 %
1,7 %
11,7 %

4 370,9
2 394,2
1 395,7
665,1

261,4
185,1
106,1
122,3

8 784,9
582,0
9 366,9

681,3
193,0
874,3

6,0 %
7,7 %
7,6 %
18,4 %

Totalt DRG-produksjon VVHF
VVHF
H-resepter
SUM VVHF

SHO
SHO

9 466,2
775,0
10 241,2

5,8 %
0,0 %
5,4 %

7,8 %
33,2 %
9,3 %

• I januar er det inntektsført 10 241 DRG-poeng. Dette er 521
flere poeng enn budsjettert.
• Alle klinikker viser positivt avvik mot budsjett i januar.
• Produksjon i januar i år er foran samme periode i fjor.
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VVHF totale antall DRG-poeng
døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner

Antall DRG-poeng i januar er foran budsjett og høyere enn i januar i fjor.

12

Polikliniske konsultasjoner totalt
Psykisk helse og rus

Totale antall polikliniske konsultasjoner er bak budsjett, men foran samme
periode i fjor.
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Prioriteringsregel – poliklinisk aktivitet
Status ift budsjett
Området

Faktisk

Budsjett

Avvik

Somatikk

36 569

33 132

3 437

VOP
BUP
TSB
Sum PHR

11 650
9 568
3 102
24 320

12 670
9 360
3 146
25 176

-1 020
208
-44
-856

Endring fra i fjor
% avvik

Vekst
(red)

I år

I fjor

% avvik

10,4 %

36 569

31 842

4 727

14,8 %

-8,1 %
2,2 %
-1,4 %
-3,4 %

11 650
9 568
3 102
24 320

10 087
7 587
2 394
20 068

1 563
1 981
708
4 252

15,5 %
26,1 %
29,6 %
21,2 %

• Hittil i år aktiviteten for somatikk 10,4 % foran budsjett, og er 3,4 %
bak budsjett innenfor psykisk helse og rus.
• Poliklinisk aktivitet i psykisk helse og rus (PHR) ligger totalt 21,2%
foran i fjor. Somatikk øker med 14,8 % i forhold til i fjor. Det er 2 flere
virkedager i januar 2017. Dette gir en økning på om lag 10 %.
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Produktivitet somatikk totalt
Produktivitet målt som
antall DRG pr årsverk er på
2,65 i januar. Dette er
høyere enn budsjettert
produktivitet på 2,52
DRG/årsverk.

DRG-produksjon pr
månedsverk pr måned
Brutto månedsverk
DRG-produksjon
DRG-poeng pr månedsverk pr mnd
Prosent endring fra i fjor/fra budsjett

Hittil
i fjor

Hittil
i år

3 496,9
8 784,9
2,51

3 567,3
9 466,2
2,65
5,6 %

I januar i fjor var det
produsert 2,51
DRG/årsverk.

Budsjett Faktisk ift
hittil i år budsjett
3 542,8
8 945,3
2,52
0,5 %

24,5
521,0
0,13
5,1 %

I fjor
totalt

Budsjett
i år

42 826,2 42 980,2
102 256,1 105 752,3
2,39
2,46
3,0 %
15

Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp
somatikk

Gjennomsnittlig ventetid avviklet er 54 dager for somatikk i januar. Mål er 58
dager.
Ventetid avviklet i januar 2017 er lavere enn ved samme periode i fjor.
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Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp
Psykisk helse og rus

•
•

Mål for ventetid innenfor PHR er 45 dager. Totalt er ventetid 48 dager i
januar.
VOP er på 37 dager, BUP er på 55 dager og TSB er på 54 dager. BUP og TSB
har ventetider som er lenger enn mål.
17

Andel fristbrudd avviklet

Andel fristbrudd denne måned var på 0,9 %. Dette er 0,6 % mer enn i januar i fjor, men
0,3% lavere enn i desember i fjor (forrige måned). Mål for fristbrudd er 0%.

Andel fristbrudd innenfor somatikk er 1,0 %, mens fristbrudd innenfor psykisk helse og
rus er 0,2 % pr januar 2017.
Andel fristbrudd avviklet i perioden, og tall pr måned er tilpasset rapportering til HSØ (dvs. eks. FØD og FYS).
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Andel korridorpasienter somatikk

Andel korridorpasienter somatikk er på 1,9 % i januar. Dette er lavere enn i januar i
fjor. Mål for korridorpasienter er 0%.
19

Andel epikriser sendt innen 7 dager

Andel epikriser sendt innen 7 dager er 88 % denne måned. Målet er 95%.

Definisjonskatalogen fra Helse Sør-Øst er det fra november gjort en forandring for epikriser: Antall
20
epikriser sendt/gitt på utskrivingsdagen og andel av denne inneholder nå også 1 dag.

Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning

Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning er 83 % i desember 2016.
Målet er 90 %.
Andel timeavtale rapporteres etterskuddsvis en måned.
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Antall ventende over 1 år totalt

Det er 22 ventende over ett år pr januar 2017. Dette er 63 mindre enn i januar i fjor, og 10
mindre enn i desember i fjor.
Gjennomsnitt i 2016 er 69 pasienter.

22

•
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Utskrivningsklare pasienter

•

•
•

Grafene viser antall liggedøgn
fakturert kommunene, pr klinikk og
pr år.
Antall fakturerte døgn er totalt 250
flere enn på samme tid i fjor.
Klinikkene Drammen og Bærum har
86 % av alle fakturerte døgn i januar.
24

Investeringer pr kategori

Grafikken viser investeringsnivå totalt pr kategori i 2015, 2016 og 2017.
Estimat for 2017 investeringsnivå er over 2016 og 2015 for alle kategorier,
men unntak av 2015 da bygg investeringer var på 200 MNOK.
Estimat 2017 er i tråd med budsjett for alle kategorier.
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Likviditetsutvikling 2017

Ved utgangen av januar 2017 var trekk på kassekreditt på 1,2 MMNOK.
Dette er samme nivå som ved utgangen av 2016, og er 391 MNOK mindre
enn driftskredittrammen på 1,613 MMNOK.
Trekket på driftskredittrammen ved utgangen av januar er 248 MNOK mer
enn budsjettert.

26

AML-brudd

Mål for året er en reduksjon på 25% i forhold til i fjor.
I januar er antall AML-brudd høyere enn i januar i fjor.
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Bakgrunn
I tråd med føringene som er gitt i Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) St. meld. 11 (2015-16),
skal Vestre Viken HF utarbeide en utviklingsplan.

NHSP stiller krav til helseforetakene om å utarbeide utviklingsplaner som beskriver hvordan
helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester.
Utviklingsplanen skal være en samlet plan som sørger for at underliggende planer støtter opp
om et overordnet, felles formål. For Vestre Viken HF er det utarbeidet et mandat for arbeidet
med å etablere en strategi- og utviklingsplan med planhorisont 2035.

Saksutredning
Strategi- og utviklingsplanen skal utarbeides basert på den nasjonale veilederen for
utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i
planarbeidet.

Strategiplanen Strategi 2025, desember 2011, og Utviklingsplanen, desember 2012, legges til
grunn og innarbeides i planen. Planen skal videre bygge på de beslutninger som er stadfestet
igjennom Konseptrapport for nytt sykehus i Drammen med tilhørende tilleggsutredninger, samt
Idefaserapport for oppgradering og utvikling for sykehusene på Kongsberg, Ringerike og
Bærum. I dette ligger at strukturen med fire somatiske sykehus, samt Hallingdal sjukestugu, skal
opprettholdes og videreutvikles.
Arbeidet skal gjennomføres som en åpen, involverende og forutsigbar prosess der både interne
og eksterne interessenter informeres og involveres i løpet av gjennomføringen.

Strategi- og utviklingsplanen skal beskrive dagens situasjon og hvilke strategiske og
overordnede føringer som legges til grunn for planarbeidet. Det skal beskrives hvilke
endringsfaktorer som påvirker fremtidens behov for helsetjenester og hvordan behovene skal
dekkes. Planen skal omfatte en framskriving av aktivitet og fremtidig kapasitetsbehov. Med
utgangspunkt i dette skal det beskrives virksomhetsmessige utviklingsretninger og nødvendige
tiltak for å gjennomføre disse.
Strategi- og utviklingsplan og økonomisk langtidsplan er gjensidig avhengig av hverandre.
Planen må realiseres innenfor helseforetakets økonomiske bæreevne, og tiltakene som
beskrives må gjenspeile dette. Langsiktige satsninger som krever investeringer må innarbeides
og prioriteres gjennom økonomisk langtidsplan.
Arbeidet skal utføres i løpet av 2017 og forslag til Strategi- og utviklingsplan 2035 legges frem
for styret i desember.
Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør vurderer at foreliggende mandatet gir et godt grunnlag for å
gjennomføre arbeidet med Strategi- og utviklingsplan 2035. Mandatet setter gode rammer for
prosjektets utredningsomfang i forhold til tidligere gjennomførte prosjekter og ivaretar krav til
utredning og fremdrift iht. føringer fra Helse Sør-Øst RHF. Mandatet gir en god beskrivelse for
hvordan prosessen skal gjennomføres for å sikre åpenhet og involvering fra prosjektets interne
og eksterne interessenter.
Administrerende direktør påpeker at de store fagområdene i foretakets virksomhet blir gitt
nødvendig oppmerksomhet i utredningen. Det er nødvendig å sikre utviklingen av sykehus i
nettverk i tråd med nasjonal helse og sykehusplan, ikke minst innenfor de områder som
Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

omfatter flest pasienter og ressursbruk. I denne gjennomgangen må både tjenestenes kvalitet,
effekt, samt relativ ressursbruk belyses.

I tråd med styrets ønske foreslås det avviklet to styreseminarer. Det er planlagt et møte med
ordførerne og styret den 15. juni og det er ønskelig at det første seminaret avholdes i forkant av
dette, for eksempel 22. eller 29. mai. Det andre seminaret foreslås avholdt ultimo august i
forkant av at det utarbeides sak for framtidsscenarioer for styret i ordinært møte 25. september.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner det foreliggende mandat for Strategiog utviklingsplan 2035 for Vestre Viken Helseforetak.
Vedlegg:
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1

PROSJEKTETS NAVN

Prosjektet omtales som «Strategi- og Utviklingsplan 2035».

2

PROSJEKTEIER

Prosjektet eies av administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

3

BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Spesialisthelsetjenesten skal gjennomføre den nasjonale helsepolitikken i tråd med de føringene som er
gitt i Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16). Her omtales krav til helseforetakene
om å utarbeide utviklingsplaner som beskriver hvordan helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å
møte fremtidige behov for helsetjenester. Utviklingsplanen skal være en samlet plan som sørger for at
underliggende planer støtter opp om felles overordnede mål.
Utviklingsplanen skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i Vestre Viken HF og hvilke tiltak
som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. Formålet er å skape pasientens helsetjeneste
gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktig bygg og utstyr, samt å sikre en god utnyttelse av
foretakets samlede ressurser.
Vestre Viken HFs strategi- og utviklingsplan skal utarbeides basert på den nasjonale veilederen for
utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i planarbeidet.
Strategiplanen Strategi 2025, desember 2011, og Utviklingsplanen, desember 2012, legges til grunn og
innarbeides i planen. Arbeidet skal, slik det er beskrevet i veilederen, gjennomføres som en åpen,
involverende og forutsigbar prosess der både interne og eksterne interessenter informeres og involveres i
løpet av gjennomføringen.
Strategi- og utviklingsplanen skal beskrive dagens situasjon og hvilke strategiske og overordnede føringer
som legges til grunn for planarbeidet. Det skal beskrives hvilke endringsfaktorer som påvirker fremtidens
behov for helsetjenester og hvordan behovene skal dekkes. Planen skal omfatte en framskriving av
aktivitet og fremtidig kapasitetsbehov. Med utgangspunkt i dette skal det beskrives virksomhetsmessige
utviklingsretninger og nødvendige tiltak for å gjennomføre disse.
Strategi- og utviklingsplanen har planhorisont frem til 2035.
Under utarbeidelsen av planen skal dialogmøter med Helse Sør-Øst RHF gjennomføres i henhold til
nasjonal veileder. Vestre Viken HFs styre skal holdes løpende orientert om arbeidet. Strategi- og
utviklingsplan vil eventuelt bli sendt ut på høring etter første styrebehandling i Vestre Vikens styre.
Høringssvar innarbeides eventuelt før endelig godkjenning i Vestre Viken HFs styre og oversendelse til
Helse Sør-Øst RHF.
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GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET

4.1

Utviklingsområder

Nasjonal veileder for utviklingsplaner angir anbefalt omfang for utredningsarbeidet og hvilke temaer som
skal omhandles. Vestre Viken HFs strategi- og utviklingsplan vil følge den nasjonale veilederen, samtidig
som det legges opp til å ha spesielt fokus på utviklingsområder som er særskilte for helseforetaket. Helse
Sør-Øst RHF har også gitt føringer for utviklingsområder som skal vektlegges.
Utviklingsområder i Vestre Viken strategi- og utviklingsplan
Foretaksspesifikke utviklingsområder
Etablering av nytt sykehus i Drammen, inklusive stråleterapi
Gjennomføre oppgradering og utvikling av øvrige sykehus i helseforetaket
Videreutvikle samhandling med kommuner og primærhelsetjenesten
Forsterke samhandling i nettverk mellom sykehusene innenfor helseforetaket
Benytte nyutvikling og innovasjoner for å forbedre og videreutvikle medisinske og ikke-medisinske tjenester
Regionalt angitte fokusområder
Psykisk helsevern
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Rehabilitering
Habilitering
Hjerneslag
Prehospitale tjenester

4.2

Organisering av arbeidet

Arbeidet organiseres som et prosjekt, vist i figuren nedenfor:
Styret
Vestre Viken HF
Administrerende
direktørs
ledergruppe

Prosjekteier
Adm.dir.
Nils Fr Wisløff

Referansegrupper
Referansegruppe
Referansegrupper

Styringsgruppe

Prosjektleder
Rune A. Abrahamsen
Fag- og
medvirkningsressurser

Arbeidsgrupper
Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppe
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Administrerende direktørs ledergruppe vil løpende informeres om status i arbeidet og direkte involveres i
vurdering av veivalg, målbildebeskrivelser og utarbeidelse av tiltak.
Det etableres tre referansegrupper som er høringsinstans og rådgivende organer for administrerende
direktør:




Brukerutvalget
Samarbeidsstyret i kommunehelsesamarbeidet
Tillitsvalgte og vernetjeneste

Det etableres en styringsgruppe som har følgende sammensetning:
Navn

Rolle

Nils Fr. Wisløff
Marit Lund Hamkoll
Halfdan Aass
Finn Egil Holm
Ørjan Angel Sandvik

Prosjekteier og leder av styringsgruppen
Viseadministrerende direktør
Fagdirektør
Direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt
Økonomidirektør
Representant fra kommune
Representant fra brukerutvalget
Tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Hovedverneombud

Toril Krogsund
Line Spiten
Tom Henri Hansen
Anita Haugland Gomnes

Styringsgruppen har ansvar for at prosjektet oppfyller mandatet. Styringsgruppen skal påse at
utredningenes omfang gir grunnlag for at prosjektets leveranser oppfyller forventede krav til innhold og
detaljeringsnivå. Styringsgruppen har et særskilt ansvar for at prosjektet gjennomføres som en åpen
prosess med hensiktsmessig medvirkning fra interne og eksterne interessenter.
I samråd med prosjekteier og styringsgruppen knytter prosjektet til seg fag- og medvirkningsressurser fra
klinikkene og stabene ut i fra omfang og behov innenfor de enkelte faser av utredningsarbeidet. Disse
bidrar mot prosjektet på ulike måter:





Gi råd og innspill innenfor eget fagfelt
Bidra til å identifisere ressurser som kan delta i de arbeidsgrupper eller workshoper som defineres
Bistå med å organisere og koordinere innhenting av innspill og kunnskap innenfor egen
organisasjon, eventuelt fra eksterne kilder
Selv lede eller delta i arbeidsgrupper og workshoper

Prosjektets medarbeidere har ansvar for at arbeidsgruppene som besluttes opprettet blir etablert, samt
koordinere arbeidet innen og mellom de enkelte arbeidsgrupper. Det skal sikres fremdrift og at
leveransene oppfyller krav og forventninger i henhold til mandat, samt at gruppenes arbeid sammenstilles
i strategi- og utviklingsplanen. Prosjektets medarbeidere har ansvar for at kommunikasjonsplanen
oppdateres og gjennomføres.
I samråd med prosjekteier og styringsgruppen etablerer prosjektet arbeidsgrupper ut i fra omfang og
behov innenfor de enkelte faser av utredningsarbeidet.

4.3

Medvirkning

Arbeidet skal gjennomføres som en åpen prosess med medvirkning fra en rekke viktige interessenter.
Fagpersonell og medarbeidere i helseforetaket vil involveres gjennom deltakelse i arbeidsgrupper i
prosjektet. I arbeidsgruppene involveres også tillitsvalgte og vernetjeneste, i tillegg til at disse også er
representert i styringsgruppen og en egen referansegruppe.
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Brukerutvalget skal holdes løpende oppdatert igjennom sine faste møtefora og skal også være
representert i styringsgruppen. Kommunene skal involveres gjennom kommunerepresentanter i
eksisterende samarbeidsorgan (ref. referansegruppe) og være representert i styringsgruppen. I tillegg vil
representanter fra kommunene delta i arbeidsgruppene der dette er aktuelt.

4.4

Politisk forankring

Ved oppstart av prosjektet vil alle berørte kommuner informeres om omfang og prosess i planarbeidet.
Kommunene inviteres i denne sammenheng til å gi innspill på samhandlingsområder som ønskes utredet
og som vil gi grunnlag for innarbeiding i egne kommunale planer.
På politisk og administrativt ledernivå vil kommunene informeres om status og fremdrift i planarbeidet
gjennom etablerte fora.
Vestre Vikens HFs Strategi- og utviklingsplan 2035 sendes på høring til den enkelte kommune, ved
ordfører, som grunnlag for behandling i aktuelle politiske organ.

4.5

Fremdriftsplan

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2017. Utkast til strategi- og utviklingsplan sendes eventuelt ut på
høring etter styrebehandling i desember 2017. Etter endelig behandling og vedtak i Vestre Viken HFs
styre oversendes planen til Helse Sør-Øst RHF i februar 2018. Hovedmilepæler er vist i figuren nedenfor:
2017
Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

2018
Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mandat

Kommunikasjons
-plan
Nåsituasjonsbeskrivelse

Tiltak og organisering
for pasientens
helsevesen

Kapasitets
-beregning

Høring

Ferdigstille plan

Samordne
føringer og
strategier

Definere fremtidsscenarier

27.02.2017
Mandat til godkjenning
i VV HF styre

25.09.2017
Målbilde legges fram i
VV HF styre

18.12.2017
Utkast til plan i
VV HF styre

dd.02.2018
Godkjenne plan i
VV HF styre
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5
5.1

RAMMEBETINGELSER
Krav til prosjektet

Prosjektet skal sikre gjennomføring av de utredningsoppdrag som besluttes av prosjekteier og
styringsgruppen. I utredningsarbeidet skal prosjektet ivareta bred medvirkning fra alle deler av
organisasjonen i helseforetaket og eksterne interessenter.
Prosjektet skal holde seg til de beslutninger som er stadfestet igjennom Konseptrapport for nytt sykehus i
Drammen med tilhørende tilleggsutredninger, samt Idefaserapport for oppgradering og utvikling for
sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum. I dette ligger at strukturen med fire somatiske sykehus,
samt Hallingdal sjukestugu, skal opprettholdes og videreutvikles.
Prosjektet skal påse at de store fagområdene i foretakets virksomhet blir gitt nødvendig oppmerksomhet i
utredningen. Dette for å sikre utviklingen av sykehusene i nettverk i tråd med nasjonal helse og
sykehusplan, ikke minst innenfor de områder som omfatter flest pasienter og ressursbruk. Både
tjenestenes kvalitet, effekt, samt relativ ressursbruk skal belyses.
Strategi- og utviklingsplan og økonomisk langtidsplan er gjensidig avhengig av hverandre. Planen må
realiseres innenfor helseforetakets økonomiske bæreevne, og tiltakene som beskrives må gjenspeile
dette. Langsiktige satsninger som krever investeringer må innarbeides og prioriteres gjennom økonomisk
langtidsplan.

5.2

Strategier og plandokumenter

Følgende strategier og plandokumenter legges til grunn i arbeidet med Strategi- og utviklingsplan 2035:
Dokument
Nasjonale og regionale strategier og plandokumenter
Nasjonal Helse- og sykehusplan 2016-2019, St.meld. nr. 11 (2016)
Helse Sør Øst plan for strategisk utvikling 2013-2020
Økonomisk langtidsplan for Helse Sør-Øst, 2017-2020
Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet
Strategi for forskning og innovasjon 2013-2016
IKT strategi 2015
Strategidokument bygg og eiendom, styresak 010-2011
BIM strategi for Helse Sør-Øst
Foretaksspesifikke strategier og plandokumenter
Vestre Viken HF Utviklingsplan, 05.12.2012
Strategi 2025
Økonomisk langtidsplan 2017 – 2020
Konseptfaserapport Nytt Vestre Viken sykehus v2.1 med tilhørende tilleggsutredninger
Idéfaserapport oppgradering og utvikling for sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum

Ut over dokumentene spesifisert i tabellen over, finnes det i Vestre Viken HF en rekke mer spesifikke
strategi- og plandokumenter innenfor ulike funksjonsområder. Disse vil også bli en del av grunnlaget for
arbeidet med planen.

5.3

Organisasjonens forpliktelser overfor prosjektet

Fra klinikker og stabsfunksjoner må organisasjonen stille til disposisjon kvalifisert personell som kan bistå
prosjektet som fag- og medvirkningsressurser og/eller delta i arbeidsgrupper, bistå med å utarbeide
notater og skriftlige innspill, eller til å hente ut data og grunnlagsinformasjon.
For å få en forutsigbar og styrt prosess må organisasjonen prioritere tidsbruk og gjøre nødvendige
avklaringer slik at prosjektets krav til fremdrift og kvalitet ivaretas.
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5.4

Kvalitet

Strategi- og utviklingsplan 2035 er prosjektets hovedleveranse. Denne skal svare ut de føringer som er
gitt i nasjonale og regionale retningslinjer. Det overordnede målbildet og tilhørende tiltak skal være
forankret i helseforetaket og hos sentrale interessenter. Tiltakene som omtales skal være beskrevet på et
slikt nivå at de gir et tydelig grunnlag for videre operasjonalisering.

5.5

Økonomi

Prosjektet gjennomføres primært av Vestre Vikens HFs interne ressurser. For beregning av fremtidig
kapasitetsbehov benyttes rådgivere fra Sykehusbygg HF. Det er ikke definert andre områder med behov
for ekstern rådgivning.

5.6

Andre krav fra organisasjonen

Prosjektet skal sikre at eksterne og interne interessenter holdes løpende oppdatert i forhold til status i
arbeidet. Dette formaliseres og operasjonaliseres gjennom kommunikasjonsplanen for prosjektet.

Dato:
Saksbehandler:

20. februar 2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg

Høring - NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
Møte
Styremøte

Saksnr.
8/2017

Møtedato
27. 02.2017

Forslag til vedtak
1. Styret slutter seg til at et nasjonalt helseforetak er det beste alternativ til dagens
regionale helseforetak.
2. Styret slutter seg til at dagens regionale helseforetak bør videreføres og at Helse Sør-Øst
ikke bør deles.
3. Styret mener at helseforetakene bør videreføres som egne rettssubjekter.
4. Styret anbefaler at spørsmål om eierskap til sykehusbyggene og etablering av en
overordnet husleieordning utredes videre.

Drammen, 20. februar 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
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Bakgrunn
På bakgrunn av regjeringserklæringen nedsatte regjeringen et utvalg for å vurdere alternativer
til dagens regionale helseforetak. Utvalget avga sin innstilling 1. desember 2016, og er nå sendt
på høring til blant annet landets helseforetak med frist 3. mars 2017. Helse Sør-Øst har forutsatt
at høringssaken legges fram for foretaksstyrene.
Saksutredning
1. Alternativer til regionale helseforetak

Utvalget har i sitt mandat å vurdere tre alternativer til dagens regionale helseforetak,
direktoratsmodell, en departementsmodell og et nasjonalt helseforetak.
Utvalget har drøftet ulemper og fordeler ved disse modellene, og har enstemmig gitt en
tilrådning om et nasjonalt helseforetak som det klart foretrukne alternativ.
2. Utvalget har også i sitt mandat fått åpning for å vurdere andre alternativer

13 av utvalgets 16 medlemmer har tilrådt at ordningen med regionale helseforetak videreføres.
Dette anses som en bedre modell enn et nasjonalt helseforetak som støttes av tre av
medlemmene.
3. Helseforetakenes stilling

I forbindelse med vurdering av alternative løsninger har utvalget falt ned på å vurdere avvikling
av helseforetakene som selvstendige rettssubjekter med eget styre og administrerende direktør.
I stedet har 8 av utvalgets 16 medlemmer tilrådt at helseforetakene omgjøres til sykehusgrupper
og at helseforetaksdirektørene inngår direkte i de regionale helseforetakenes konsernledelse.
4. Utvalg har også fått i oppdrag å vurdere den regionale inndelingen

Et flertall på 11 av 16 medlemmer anbefaler å videreføre dagens modell med fire helseregioner i
og med at det ikke er aktuelt å dele OUS eller å etablere et nytt regionsykehus. 4 medlemmer
ønsker å dele HSØ i 3 med OUS som egen region, mens ett medlem ønsker å dele HSØ i to. Ingen
av disse alternativene baseres på å dele dagens helseforetak.
5. Eiendomsforvaltning
Utvalget har fått et særskilt mandat å vurdere eiendomsforvaltningen i helseforetakene etter
modell av statsbygg og forsvarsbygg. 14 av 16 medlemmer tilrår en tilsvarende organisering av
eiendomsforvaltningen i spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer i så fall at sykehusbyggene i
fremtiden vil bli eid av RHFet eller nasjonalt helseforetak, og at helseforetakene blir leietager
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med husleiekostnader. Hensikten med dette er bedre ivaretagelse av eiendomsmassen og bedre
utnyttelse av arealer.
6. Øvrige spørsmål
Utvalget har også vurdert noen øvrige tiltak som for eksempel; Organisering av apotek,
organisering av IKT og inntektssystemet.
Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør viser til at foretaket er aktivt bedt om å uttale seg og det forutsettes
da at forslagene vurderes uhildet i forhold til vår egen eier.

Administrerende direktør mener i likhet med utvalget at nasjonalt helseforetak er det realistiske
alternativet til dagens regionale helseforetak.

Administrerende direktør er enig med utvalgets flertall at avvikling av de regionale helseforetak
nå ikke fremstår som nødvendig og ønskelig for å gjennomføre de mål som Stortinget har satt for
spesialisthelsetjenesten og særskilt for gjennomføring for Nasjonal helse og sykehusplan. Tvert i
mot vil en slik organisatorisk omlegging på kort sikt svekke styringen og endre fokus og energi
for gjennomføring av nasjonale mål og omstillinger til en organisatorisk omveltning som det
ikke i nødvendig grad er tilstrekkelig oppslutning om.

Det faller av dette resonnement at endringen ved å avvikle helseforetakene som egne juridiske
enheter vurderes ut fra samme kriterier. De lokale styrene er i større grad et redskap for
nasjonale og regionale myndigheter til gjennomføring av nasjonal politikk enn et hinder for
dette. Avvikling av disse styrene må i så fall ha en annen begrunnelse som for eksempel å
forenkle konsernstyring ut over det som faller av oppdrag og bestillingsdokumenter.

En oppdeling av Helse-Sør Øst RHF vil eventuelt kreve et omfattende avtaleverk mellom
regionen uten og regionen med regionsykehus. Et slikt avtaleverk må omfatte
funksjonsfordeling, inntektsmodell, forskning og utdanning med videre. Den medisinskfaglige
utviklingen vil medføre behov for kontinuerlig endring av fag og funksjonsfordeling og disse
prosessene må da foregå i rommet mellom disse ulike regionale helseforetakene i stedet for
innenfor rammen av en beslutningsstruktur. Tyngdepunktet av beslutninger vil da kunne bli
liggende midt i mellom de to regionale foretakene sine styrer. En slik deling vurderes å bli
ressurskrevende, og medfører ytterligere byråkratisering . I tillegg vil den være mindre egnet til
å ivareta gode prosesser. Det kan også medføre at regionsykehuset kan ta lederrollen fra de
regionale helseforetakene og legge premissene for utviklingen og trekke disse i en
sentraliserende retning.
I enda større grad vil det være grunn til å reise spørsmål om hensiktsmessigheten av
oppdelingen isolert sett av Helse Sør-Øst. Begrunnelsen for en slik oppdeling fremstår som mer
politisk enn faglig med henvisning til foretakets størrelse. Administrerende direktør mener at et
regionalt helseforetak bør bestå av et regionalt sykehus og det geografiske området som
sykehuset betjener, og derved understøtte pasientbehandling og pasientstrømmer i regionen og
balansere forholdet mellom de store regionsykehusene og regionens øvrige sykehus.
Målsetningen om å desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må, må ligge fast i dette
arbeidet.
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Når det gjelder organisering av eiendomsforvaltning, er administrerende direktør noe i tvil, men
mener at det kreves en grundigere vurdering før det kan konkluderes hva som vil bli samlet
effekt av en tilsvarende organisering som for eksempel statsbygg. Sykehusene er formålsbygg
sterkt knyttet til driften og det vil uansett oppstå nye krevende grenseoppganger mellom
helseforetakene som leietaker og regionale helseforetakene som sykehuseier.

Administrerende direktør mener at utredningen gir et godt grunnlag for å vurdere fordeler og
ulemper mellom de ulike alternativer, men samlet sett er det ingen god bærende idé for
dyptgripende forvaltningsreformer nå. Det er først i de siste årene etter at Helse Sør-Øst RHF ble
etablert og at hovedstadsprosessen har satt seg at man kan se synlige gevinster av den
forvaltningsendring som ble vedtatt i 2007 med samling av tidligere Helse Sør og Helse Øst.
Etablering av sykehusområder som f.eks Vestre Viken VHF med 400 – 500 tusen innbyggere og
samling av flere sykehus under samme foretak har vist seg å være en velegnet
organisasjonsform sett fra et pasientperspektiv. Både kvalitetsparameter og
behandlingskapasitet er betydelig forbedret i perioden. Økonomien og kostnadseffektiviteten
har aldri har vært bedre og har dermed i et eierperspektiv vært riktig. Å bryte dette opp igjen
fremstår for administrerende direktør som meningsløst og et skritt i gal retning.
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret avgir uttalelse om
utvalgsinnstillingens hovedpunkter.
Vedlegg:
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Informasjonsforvaltning

Statsministeren:
Arbeids- og sosialdepartementet:
NOU 2015: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015
NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget
NOU 2016: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016
NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

1.

Arbeidstidsutvalget
Arbeids- og sosialdepartementet

13. Samvittighetsfrihet i arbeidslivet
Arbeids- og sosialdepartementet

2.

Endringer i verdipapirhandelloven
– flagging og periodisk rapportering
Finansdepartementet

14. Mer å hente
Kunnskapsdepartementet

Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet:
NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap

3.

Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til
kunnskapsøkonomi
Finansdepartementet

15. Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske
utviklingstrekk
Finansdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet:
NOU 2016: 16 Ny barnevernslov
NOU 2016: 17 På lik linje

16. Ny barnevernslov
Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet:
NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og
velferd
NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV
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Kapittel 1

Kapittel 1

Mandat, utvalgets sammensetning og arbeidsform
1.1

Mandat for utredningen

Utvalget ble oppnevnt i statsråd 2. oktober 2015,
og fikk følgende mandat:
Bakgrunn
Helseforetaksmodellen ble innført 1.1.2002
(Ot.prp. nr. 66 (2000–2001)) og har siden da lagt
rammene for den statlige styringen av spesialisthelsetjenesten. På bakgrunn av praktiske erfaringer og tilpasninger i løpet av de første ti årene
med modellen, ble det med bakgrunn i Prop. 120
L (2011–2012) vedtatt enkelte endringer i helseforetaksloven med ikrafttredelse 1.1.2013.
Intensjonene med helseforetaksmodellen
Helseforetaksreformen var basert på to hovedelementer:
– Staten overtok eierskapet til de fylkeskommunale sykehusene og øvrige virksomheter
innenfor spesialisthelsetjenesten – det offentlige eierskapet ble samlet på statens hånd.
– Virksomhetene ble organisert i foretak. Den offentlige eide spesialisthelsetjenesten er således
ikke en integrert del av den statlige forvaltningen. Overordnede helsepolitiske mål og rammer fastsettes av staten og ligger til grunn for
styring av foretakene. Staten har et helhetlig
ansvar for spesialisthelsetjenesten med både
myndighetsansvaret, finansieringsansvaret og
eierskapet på en hånd.
En vesentlig begrunnelse for å organisere sykehusene som helseforetak var at de i større grad
skulle bli myndiggjort. Det ble forutsatt at eierstyringen skulle konsentreres om overordnede forhold. Sykehusledelsen skulle gis autoritet til å
kunne gjennomføre det offentlige oppdraget. Klarere roller og ansvar skulle sette ledelsen i helseforetakene i stand til effektivt å ta beslutninger om
styringsmessige forhold etter å ha fått belyst faglige og andre innspill fra ulike profesjoner og aktø-

rer. En av hensiktene med foretaksorganisering
var å redusere muligheten for spill og dermed understøtte ledelsesautoritet, slik at det politisk
styrte offentlige oppdraget kunne følges opp.
En viktig intensjon med reformen var videre å
styrke den nasjonale politiske styringen og ta sterkere styringsgrep i forhold til helsetjenestens
struktur blant annet gjennom funksjonsfordeling.
Samtidig skulle de enkelte virksomhetene få
større ansvar og frihet innenfor de rammene og
strukturen som ble bestemt. Denne rolledelingen
skulle legge grunnlaget for sterkere politisk styring på områder der viktige samfunnsmessige
hensyn skulle ivaretas.
Et annet argument for foretaksorganisering
var knyttet til statens mange roller; både som
driftsansvarlig, myndighet, eier, finansieringsansvarlig og som tilsynsmyndighet. Når sykehusene
og selve driften skilles ut fra forvaltningen, som
selvstendige rettssubjekter med egne styrer, blir
det større organisatorisk avstand til de andre rollene staten har. Dette skulle gi større tillit til at rollene ikke glir over i hverandre på uheldige måter.
Et siste argument var at regnskapsloven forplikter foretakene til å ta hensyn til kostnadene
ved bruk av kapital i planleggingen av virksomhetens totale forpliktelser.
Helseforetaksmodellen innebærer at de regionale helseforetakene og helseforetakene er egne
rettssubjekter. Dette setter rammer for hvordan
politiske føringer og øvrige styringskrav kommuniseres og i hvilken grad og hvordan det kan gripes inn i virksomhetens drift. Departementets eierstyring skal ta utgangspunkt i statens eierskapspolitikk, jf. Meld. St. 27 (2013–2014) Et
mangfoldig og verdiskapende eierskap, og da særlig statens prinsipper for god eierstyring (jf. eierskapsmeldingen s. 66–67) og samtidig ivareta
rammer og mål som Stortinget fastsetter bl.a.
gjennom budsjettvedtak og lovgiving. Eierstyringen skjer gjennom fastsetting av vedtekter, oppnevning av styremedlemmer og vedtak i foretaksmøter. Departementets oppgavestyring skjer gjennom et oppdragsdokument der staten som opp-
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dragsgiver/bevilgningsmyndighet setter vilkår
for tildeling av bevilgningen. Styret har det øverste ansvaret for forvaltningen av foretaket, og skal
blant annet sørge for at denne skjer i henhold til
vilkårene i oppdragsdokumentet og vedtak fattet
av foretaksmøtet. De regionale helseforetakene er
sentrale instrumenter til å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til spesialisthelsetjenesten.
Helseforetaksloven § 30 angir begrensninger i styrets beslutningskompetanse ved at foretaksmøtet
treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger eller oppgaver.
Statsråden har således betydelige styringsmuligheter. Dersom organisering av foretak benyttes
må imidlertid bruken av direkte styringsinngrep
avveies mot statens prinsipper for god eierstyring
ut fra hensynet til å oppnå en effektiv og målrettet
bruk av ressursene i spesialisthelsetjenesten.
Erfaringer med helseforetaksmodellen
I løpet av 14 år etter at helseforetaksmodellen ble
innført, har det skjedd betydelige strukturendringer i den statlig eide spesialisthelsetjenesten. Sykehusene er nå organisert i 20 helseforetak. I tillegg er sykehusapotekene og regionale
og nasjonale støttefunksjoner organisert som helseforetak, ansvarlige selskaper eller aksjeselskaper. Gjennom funksjons- og oppgavefordeling er
det gjennomført betydelige omstruktureringer av
tjenestetilbudet og det er foretatt investeringer i
bygg, utstyr og IKT. Etter flere år med underskudd
har helseforetakene i de senere år hatt overskudd.
Det har siden helseforetaksreformen i 2002
vært både faglig og politisk debatt om ulike sider
ved denne styringsmodellen. Sentrale problemstillinger som har vært diskutert er:
– Om modellen legger til rette for tilstrekkelig
nasjonal samordning og utjevning av forskjeller i kvalitet og effektivitet mellom regioner og
mellom helseforetak og sykehus.
– Om det er tilstrekkelig klarhet i roller mellom
nivåene, og tilstrekkelig demokratisk legitimitet knyttet til vanskelige beslutninger i helseforetakene.
– Om det er riktig balanse mellom de regionale
helseforetakenes beslutningsmyndighet og det
politiske ansvaret for disse beslutningene.
– Om foretaksmodellen sikrer tilstrekkelig grad
av politisk styring, herunder tilstrekkelig involvering av Stortinget i sentrale beslutninger.
Det er gjennomført flere evalueringer (i 2005–
2006) og senest i 2012. Det ble gjort endringer i

helseforetaksloven fra 1.1.2013 (Prop. 120 L
(2011–2012)).
Mål og rammer for organisering av eierskapet til
spesialisthelsetjenesten
Befolkningen skal sikres likeverdige tjenestetilbud med god kvalitet gjennom effektiv utnyttelse
av ressursene som Stortinget stiller til disposisjon.
Eierstyring er ett av flere virkemidler i den helhetlige politiske og strategiske styringen av spesialisthelsetjenesten. Staten er myndighet og styrer
gjennom bl.a. lover, forskrifter og andre myndighetsvedtak. Staten finansierer spesialisthelsetjenesten og stiller vilkår for tildeling av Stortingets
bevilgning i oppdragsdokumentet. Eierstyringen
og organiseringen av eierskapet skal understøtte
den nasjonale politiske styringen for å oppfylle
målsettingene i spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven m.fl.
Utredningen av hvordan eierskapet best kan
organiseres må også ta høyde for de styringsmessige tiltakene som vil følge av Stortingets vedtak
ved behandling av nasjonal helse- og sykehusplan,
jf. at regjeringen vil fremme et forslag til en slik
plan høsten 2015.
Utvalget skal:
1. Gi en kort beskrivelse og vurdering av erfaringene med helseforetaksmodellen og kort redegjøre for andre lands erfaringer med organisering av eierskap til sykehus.
2. Med utgangspunkt i pkt. 1 – utrede alternative
modeller for hvordan staten kan organisere
sitt eierskap til og innrette eierstyringen av
foretak som tilbyr spesialisthelsetjenester og
gi tilrådning om valg av modell. Med foretak
menes selvstendige rettssubjekter med styrer.
Utvalget skal blant annet vurdere følgende alternativer:
a. avvikling av de regionale helseforetakene
og ha færre helseforetak enn i dag direkte
underlagt departementet
b. opprettelse av et eget direktorat til erstatning for de regionale helseforetakene
c. opprettelse av et nasjonalt helseforetak til
erstatning for de regionale helseforetakene
d. eventuelle andre modeller for organisering
av spesialisthelsetjenesten.
For alle modeller må utredningen omfatte:
– konsekvenser for statsrådens konstitusjonelle
og politiske ansvar
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–

–
–

hvem som skal ha det rettslige ansvaret for å
sørge for at befolkningen i et gitt geografisk
område tilbys spesialisthelsetjenester, herunder planlegge, gjennomføre, evaluere og
korrigere tilbudet
konsekvenser for styringsstruktur, herunder
effektivitet i beslutningsprosesser og samsvar
mellom myndighet og ansvar
eierskap til og forvaltning av bygg.

I vurderingen av de ulike alternativene skal utvalget, i den grad det kan forventes å være forskjeller
mellom modellene, legge vekt på konsekvensene
for:
– målet om effektiv utnyttelse av ressursene;
mest mulig til pasientbehandling, minst mulig
byråkrati
– økonomistyring og kontroll
– samordning og ressursutnyttelse mellom sykehus (f.eks. mellom universitetssykehus og andre sykehus), mellom behandlingsinstitusjoner
med ulikt eierskap (bl.a. offentlige eide sykehus, private helseinstitusjoner med driftsavtale,
private helseinstitusjoner med kjøpsavtale og
avtalespesialister) og med den kommunale
helse- og omsorgstjenesten
– pasienters, brukeres, kommunenes og andre
berørtes innflytelse på tjenestetilbudet.
3. Vurdere inndelingen i helseregioner og antall
helseforetak i lys av de alternative modellene
for organisering av eierskapet.
4. Vurdere økonomiske, juridiske, administrative
og samfunnsmessige konsekvenser av forslagene. Utvalget skal legge dagens prinsipper
for finansiering av spesialisthelsetjenesten til
grunn, men vurdere, gitt disse prinsippene,
hvilke behov for endringer i finansieringssystemet som utløses av de alternative modellene.
5. Utarbeide risikoanalyser for implementering
av modellene. Dette skal bl.a. inkludere konkrete vurderinger av risiko knyttet til tilgang
til/tap av kompetanse, redusert pasientbehandling, effekt på pasientsikkerhet og beredskapsevne, behov for tilpasning av IKTsystemer og annen kritisk infrastruktur, samt
evne til å opprettholde kostnadskontroll.
Tidsramme:
Utvalget skal legge fram sin tilrådning (NOU)
innen 1. desember 2016.

1.2

Kapittel 1

Utvalgets sammensetning

Utvalget har hatt følgende sammensetning:
– Lege Stener Kvinnsland, Bergen (leder)
– Rådmann Trude Andresen, Lier
– Klinikkdirektør Per S. Bleikelia, Hønefoss
– Tidligere helse- og omsorgsminister Sylvia K.
Brustad, Hamar
– Leder brukerutvalget UNN Cathrin Carlyle,
Tromsø
– Tidligere regjeringsadvokat Sven Ole
Fagernæs, Oslo
– Lege Hege Gjessing, Oslo
– Lege Christian Grimsgaard, Oslo
– Spesialrådgiver Jon J. Gåsvatn, Sarpsborg
– Prosjektdirektør Lars Haukaas, Oslo
– Seniorforsker Jorid Kalseth, Trondheim
– Departementsråd Per V. Okkels, København
– Daglig leder Brit K. S. Rugland, Stavanger
– Konsulent/partner Bente G. H. Slaatten,
Nesbru
– Lege Hanne Thürmer, Notodden
– Professor Karina Aase, Stavanger
Utvalgets sekretariat har vært ledet av spesialrådgiver Målfrid Bjærum, Helse- og omsorgsdepartementet. Sekretariatet har ellers bestått av avdelingsdirektør Mette Bakkeli, seniorrådgiver Atle
Gøhtesen, fagdirektør Stein Johnsen og spesialrådgiver Vegard Pettersen fra Helse- og omsorgsdepartementet, samt utredningsleder Lars Fjell
Hansson fra Finansdepartementet (nå Direktoratet for økonomistyring). Seniorkonsulent Morten
André Svendsberget, Helse- og omsorgsdepartementet, har bistått sekretariatet.

1.3

Merknader til mandatet

Mandatet gir tre sentrale føringer som er lagt til
grunn for utvalgets arbeid. For det første skal organiseringen av spesialisthelsetjenesten skje innenfor helseforetakslovgivningen, dvs. at vi fremdeles
skal ha foretak som er selvstendige rettssubjekt
med styrer. Det innebærer at en ren forvaltningsorganisering ikke er vurdert. For det andre skal
staten være eier av foretakene. For det tredje skal
dagens prinsipper for finansiering ligge til grunn,
med mindre modellvalget i seg selv gjør det nødvendig med justeringer.
Dette innebærer at utvalget ikke har vurdert
elementer i styringssystemet som flere i den offentlige debatten stiller seg kritiske til. Utvalget
opplever ikke at det nå er mye diskusjon knyttet til
at staten skal eie sykehusene. Finansieringssys-
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temet, og da spesielt systemet med stykkprisfinansiering, har imidlertid vært gjenstand for kritikk over tid. Det samme gjelder forutsetningen
om foretaksorganisering, som også innebærer at
regnskapsloven skal gjelde. En av dem som har
uttalt seg om dette er Tormod Hermansen i boken
«En bedre styrt stat» fra 20151.
Utvalget har i sitt arbeid tatt mandatet for gitt.
Virkemåte og konsekvenser av de ulike modellene som er gitt i mandatet er utredet slik at de
kan vurderes opp mot hverandre. Den foretrukne
modellen er vurdert opp mot dagens modell. Utvalget har også utredet en egen modell, slik punkt
4 i mandatet åpner for.

–

1.4

–

Utvalgets arbeid

Utvalget har hatt 13 møter i perioden fra 22. oktober 2015 til 7. november 2016, og i tillegg et eget
innspillseminar.
På møtene fra november og fram til sommeren
deltok en rekke ulike aktører. Statsråd Bent Høie
og statssekretær Anne Grethe Erlandsen har møtt
utvalget. Ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet har informert om gjeldende system, og enkelte
av utvalgsmedlemmene har hatt egne innledninger. Ellers har følgende deltatt på møter i utvalget:
– Administrerende direktører i de fire regionale
helseforetakene: Cathrine M. Lofthus (Helse
Sør-Øst), Herlof Nilssen (Helse Vest), Lars
Vorland (Helse Nord) og Stig Slørdahl (Helse
Midt-Norge)
– Professor Terje P. Hagen, Universitetet i Oslo
– Områdedirektør Helge Eide, KS
– Administrerende direktør Jan-Roger Olsen,
Sørlandet sykehus HF
– Rådsmedlem Henrik Olsen og fagleder Lisbeth
Skoglund, Sametinget og lege Cecilie Javo,
Samisk helsepark
1

I boken heter det: «Når jeg for min del er reservert overfor
foretaksorganisering av sykehussektoren, er det først og fremst
fordi det forretningsmessige element, som jo er det mest
karakteristiske for foretak, uansett hva slags lovgivning som
gjelder, ikke skal være den sentrale driftsmekanismen i ledelsen av sykehus. … Det politiske styringsansvaret for en sektor
som ikke skal ha et forretningsmessig lønnsomhetsformål,
men tvert imot et ikke-kommersielt verdigrunnlag, tilsier, i
tillegg til sektorens kompleksitet og iboende dynamikk, at den
ansvarlige statsråd må kunne styre de strukturelle betingelsene og de overordnede rammene direkte. Det er min vurdering at organisering som forvaltningsorganer med utvidete
fullmakter ville ha gitt en bedre mulighet til å balansere hensynet til overordnet strukturell styring og de overordnede økonomiske rammene mot hensynet til faglig selvstendighet og
desentralisert operativt driftsansvar enn den foretaksorganisering som vi har nå.»

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Ansvarlig redaktør Markus Moe, Dagens
medisin og politisk kommentator Magnus
Takvam, NRK
Sverre Dølvik, leder i Praktiserende
spesialisters landsforening
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
Ingelin Noresjø, Nordland fylkeskommune
Regionkontakt i Nord-Norge Gunnvald
Lindset, Folkebevegelsen for lokalsykehusene
Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen
(UNN HF), administrerende direktør Per
Martin Knutsen (Helgelandssykehuset HF),
kst. administrerende direktør Stein Erik
Breivikås (Finnmarkssykehuset HF) og
direktør Espen Mælen Hauge (Sykehusapotek
Nord HF)
Konsernverneombud Bengt Ole Larsen (Helse
Nord), konserntillitsvalgte Ann-Mari Jenssen
(YS), Sissel Alterskjær (Unio) og Ulrika
Larsson (Akademikerne)
Visedekan for sykepleie og helsefag Bodil
Svendsgård, Nord universitet,
Profesjonshøgskolen
Legene Paul Olav Røsbø, Jo-Endre Midtbu og
Stian Holmvik fra Legeforeningens
regionutvalg, Nord-Norge
Seniorrådgiver Dag Solumsmoen, Direktoratet
for forvaltning og IKT
Medieanalytiker Marte Fløan Beisvåg,
assisterende analysesjef Ingvild Ketilsson
Baustad og Senior Key Account Manager
Kamilla L. Kjær, Retriever Norge AS
Professor Richard B. Saltman, European
Observatory on Health Systems and Policies
Siviløkonom Harald Norvik
Eiendomsdirektør Frode Meinich, Statsbygg
Styreleder Steinar Frydenlund, Sykehusbygg
HF
Konserndirektør Atle Brynestad, Helse SørØst RHF
Professor Jon Magnussen, NTNU

I mars arrangerte utvalget et innspillseminar med
følgende hovedbolker:
– Arbeidstakerorganisasjoner, samt konserntillitsvalgte og konsernverneombud
– Brukerorganisasjoner, samt representant for
regionale brukerutvalg
– Arbeidsgiverorganisasjoner, universiteter og
høgskoler, interesseorganisasjoner (Kommunenes interesseorganisasjon for lokalsykehus,
Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Helsetjenesteaksjonen)
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I tillegg mottok utvalget synspunkter fra tidligere
statsråder i Helse- og omsorgsdepartementet Ansgar Gabrielsen, Sylvia Brustad og Bjarne Håkon
Hanssen, samt tidligere statssekretær Dagfinn
Sundsbø.
Det var et eget møte med styrelederne i de regionale helseforetakene: Per Anders Oksum
(Helse Sør-Øst), Terje Vareberg (Helse Vest), Ola
Strand (Helse Midt-Norge), Bjørn Kaldhol (Helse
Nord).
I brev av 30. november 2015 ble berørte aktører invitert til å komme med skriftlige innspill til
utvalget. Utvalget har mottatt 45 innspill, som ligger på utvalgets hjemmeside http://nettsteder.regjeringen.no/kvinnslandutvalget/innspill/

1.5

Utredninger

Utvalget har fått gjennomført følgende rapporter
og notater som støtte for sitt arbeid:

–
–
–
–
–
–
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Difi-notat 2016 1: «Direktorat eller foretak? En
drøfting av ulike tilknytningsformer for spesialisthelsetjenesten.»
Terje P. Hagen: «Styringsmessige erfaringer
med helseforetaksmodellen: Gir de retningslinjer for valg av ny modell?»
Ernst & Young: «Eierskap og forvaltning av sykehusbygg. Oppsummering av analyser og dokumentasjon vedrørende sykehusbygg.»
European Observatory on Health Systems and
Policies: «Norway – Brief on Decentralized
Hospital Governance.»
Retriever: «Medieanalyse. Helseforetaksmodellen i mediene 01.01.2013 – 30.09.2015.»
SKDE-rapport 2/2016: «En analyse av utvalgte
regionfunksjoner ved Oslo universitetssykehus.»

Tidsrammen for utvalgsarbeidet har ellers satt begrensninger på muligheten til å få gjennomført
utredningsoppdrag.
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Kapittel 2

Sammendrag
2.1

Dagens system

Gjennom 1990-tallet var eierskapet til sykehusene
tema for flere utredninger og omtalt i flere dokumenter til Stortinget. I kapittel 3 er det en gjennomgang av de viktigste dokumentene som danner bakgrunnen for vedtaket om statlig overtakelse av eierskapet til spesialisthelsetjenesten fra
1. januar 2002 (helseforetaksreformen).
Styringssystemet i helseforetaksmodellen er
formalisert i helseforetaksloven og er beskrevet i
Ot.prp. nr. 66 (2000–2001). Hovedelementene er
beskrevet i kapittel 3.
Etter at helseforetaksloven ble vedtatt i 2001,
har det i begrenset grad vært gjennomført
endringer. De viktigste endringene ble gjennomført i forbindelse med Prop. 120 L (2011–2012).
Endringene innebar formalisering av praksis basert på erfaringene med modellen gjennom ti år,
og innebar ikke vesentlige nye styringsprinsipper.

2.2

Erfaringer med helseforetaksmodellen

Erfaringene med helseforetaksmodellen gir grunnlag for utvalgets problemforståelse og er utgangspunkt for vurdering av alternative modeller. Kapittel 4 innledes med en omtale av den politiske og
offentlige debatten om sykehussektoren. Denne
viser at et flertall av aktørene som uttaler seg i
debatten er kritiske til helseforetaksmodellen slik
den er i sin nåværende form. Dette illustrerer utfordringen som ligger i å skape legitimitet for de beslutningene som fattes. Tre overordnede budskap
kan trekkes fram; modellen er for markedsstyrt,
udemokratisk og skaper et unødvendig byråkrati.
Gjennomgangen av utviklingen i spesialisthelsetjenesten etter 2002 tar utgangspunkt i målene
for helseforetaksreformen og de utfordringene
den skulle løse. Vurderingene av utviklingen er
oppsummert i punkt 4.10. Utviklingen er et resultat av mange ulike faktorer. Det er derfor vanskelig å være presis på hva som er en effekt av sty-

ringsmodellen og hva som først og fremst kan forklares av andre forhold.
Kvaliteten på helsetilbudet i Norge er generelt
god. Det har vært en gradvis forbedring av resultater over tid på mange av de områdene der det er
etablert målesystemer. Det er imidlertid ikke
grunnlag for å konkludere med at vi har fått et
mer likeverdig tilbud.
Gjennomsnittlig ventetid ble redusert fra 90
dager i 2002 til 70 dager i 2004. I 2015 var gjennomsnittlig ventetid 69 dager. Tall for 2016 viser
en positiv utvikling. Gjennomsnittlig ventetid var
59 dager i andre tertial 2016.
I perioden fra 2004 til 2015 økte bevilgningene
til spesialisthelsetjenesten med i gjennomsnitt 2
pst. per år, mens gjennomsnittlig kostnadsvekst
var 1,5 pst. Dette avspeiles i at det samlet sett har
vært overskudd i perioden.
Det har vært en reell nedgang i kostnadsveksten per innbygger for somatikk, men vekst
innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. Aktivitetsveksten har vært høyere enn kostnadsveksten innenfor somatikk. Dette kan tilskrives
produktivitetsforbedringer. Flere rapporter indikerer likevel at det fortsatt er rom for å forbedre
produktiviteten.
En hensikt med helseforetaksmodellen var å
oppnå mer bevissthet om innsatsfaktoren kapital.
Intensjonen er oppnådd på den måten at investeringene finansieres av de regionale helseforetakene selv og inngår i en helhetlig prioritering. Lavere vekst i kostnader enn i bevilgninger og bedre
økonomistyring har skapt rom for å øke investeringene de siste årene, og investeringsnivået er
klart høyere enn på 1990-tallet. Samtidig er det
fremdeles utfordringer knyttet til sykehusbygg
med dårlig standard.
Behovet for bedre funksjonsfordeling var viktig ved innføring av helseforetaksreformen. Det
har skjedd viktige endringer etter 2002, men faglige råd tilsier ytterligere endringer. Dette er imidlertid vanskelige prosesser som ofte møter motstand, og endringer må skje i forståelse med departementet.
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Grepene som er tatt med å etablere felleseide
selskaper for ikke-medisinske støttefunksjoner,
dels etter pålegg fra departementet, er uttrykk for
et ønske om en sterkere nasjonal samordning på
viktige områder.
Styringsdialogen og rolledelingen mellom departementet og styrene for de regionale helseforetakene har blitt tydeligere over tid. Det har vært
en utvikling i retning av færre styringskrav i oppdragsdokument og foretaksmøter, og de siste
årene har det vært en dreining mot at styringen av
kvalitet skal være like tydelig som styringen på
økonomi.
Styrene i helseforetakene er målet for mye av
kritikken mot helseforetaksmodellen, og det har
vært stilt spørsmål ved om det er behov for styrer
både i helseforetakene og på regionnivå. Det er en
oppfatning hos flere at konklusjonene fra direktørmøter, der administrerende direktører i det regionale helseforetaket og helseforetakene samles,
kan ha stor betydning for hvilke vedtak styrene i
helseforetakene fatter. Dette kan i praksis gi det
regionale helseforetaket en uformell styringslinje.
Det er imidlertid ulike oppfatninger om styrenes
funksjon. I evalueringen som ble gjort av Agenda
Kaupang i 2012, er oppfatningen at styrene har
bidratt vesentlig til å gi legitimitet til helseforetakene og at de har bidratt til bedre og mer omforente prosesser for utviklings- og omstillingstiltak.
Selv om et flertall av de ansatte i medarbeiderundersøkelser gir uttrykk for at de er fornøyd
med arbeidsforholdene, er det også grupper av
ansatte som er kritiske til dagens system. Det er
blant annet knyttet til at det er mange ledernivåer
og at avstanden til toppledelsen oppleves som
lang. Mangelfulle IKT-løsninger, for mye fokus på
økonomi og for lite oppmerksomhet om faglig
standard og kvalitet, er andre områder som trekkes fram som problematiske.
Et mål med helseforetaksreformen var dels
sterkere statlig styring av overordnede spørsmål,
og dels desentralisering ved at sykehusene skulle
få større frihet i styringen av driften. Dette er en
vanskelig balansegang. Undersøkelser viser at
særlig ledere i helseforetak oppfatter at de har begrenset handlingsrom.
Sykehus er blant de offentlige virksomhetene
som innbyggerne sier seg mest fornøyd med. Alle
regionale helseforetak og helseforetak har brukerutvalg. Oppfatningen generelt er at det har
vært en positiv utvikling for brukermedvirkning i
spesialisthelsetjenesten etter 2002.
Regionale helseforetak og helseforetak har
opprettet ulike samarbeidsformer med fylkeskommunene og kommunene. Evalueringen av sam-
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handlingsreformen avdekker likevel et behov for
at kommuner og sykehus jobber videre med å utvikle helhetlige pasientforløp. Det er behov for å
styrke arenaer for dialog og samarbeid mellom
kommunene og sykehusene. Økt kvalitet på informasjonsutvekslingen mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten er viktig. Videre er det behov
for å utvikle IKT-systemene slik at utvekslingen av
pasientinformasjon på tvers av nivåene kan skje
mer effektivt.
Dekanene ved de medisinske fakultetene har i
innspill til utvalget gitt uttrykk for at det sektorovergripende samarbeidet innen utdanning og
forskning har blitt betydelig bedre gjennom etableringen av et regionalt nivå i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en klar økning i forskningsaktiviteten i sykehusene etter 2002. Utdanningskapasiteten innen helsefagene har også økt. Samtidig er det uttrykt behov for bedre og mer avklart
samspill og samordning mellom helsetjenestene
og utdanningsfeltet.
Helseforetaksreformen har ikke ført til vesentlig endring i bruk av private virksomheter; de regionale helseforetakene har i stor grad videreført
fylkeskommunenes praksis. Andelen av budsjettet
brukt på private har ligget på om lag 10 pst. i hele
perioden, med en liten økning de senere årene.
Omfanget av anskaffelser fra private aktører har
vært påvirket av eierkrav etter helseforetaksreformen. Disse kravene har gått i ulike retninger.
En viktig bakgrunn for helseforetaksreformen var problemer knyttet til økonomistyring.
Problemene vedvarte de første årene etter at reformen var iverksatt. Kostnadene oversteg bevilgningene, og en stor del av bevilgningsøkningene
ble gitt som tillegg gjennom budsjettåret og ved at
Stortinget vedtok høyere bevilgninger enn foreslått av Regjeringen. Situasjonen snudde i 2007–
2008, og de siste årene har de regionale helseforetakene hatt betydelige overskudd som har gitt
grunnlag for investeringer. Utviklingen må ses i
sammenheng med læring og kompetanseoppbygging, at styringen på økonomi har blitt tettere og
at de økonomiske rammene har blitt mer forutsigbare. Det har vært forbedringer i finansieringen
av investeringer og pensjoner, og fra 2008 har det
vært budsjettert med aktivitetsvekst i de årlige
budsjettene. Nytt inntektssystem ble også innført
med tilførsel av ekstra midler.

2.3

Erfaringer fra andre land

Utvalget har i kapittel 5 redegjort kort for andre
lands erfaringer med organisering av eierskap til
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sykehus. Utfordringsbildet er i stor grad felles internasjonalt: et økende antall eldre og kronisk
syke, manglende koordinering mellom sykehus
og primærhelsetjenesten, krav til effektivisering
for å sikre økonomisk bæreevne, geografisk ulikhet i kvalitet og tilgjengelighet og et økende gap
mellom behandlingsmuligheter og tilgjengelige
budsjettrammer.
European Health Observatory on Health Systems and Policies har utarbeidet en rapport for utvalget. Blant annet basert på denne er det i kapittel 5 gitt en beskrivelse av åtte land: Danmark,
England, Finland, Frankrike, Nederland, Skottland, Sverige og New Zealand.
De nordiske landenes helsesystemer kan sies
å være bygget på samme verdigrunnlag. De har
samme målsetninger, er i hovedsak finansiert
gjennom skatteinntekter og har et dominerende
innslag av offentlig eierskap og styring. Det er en
tydelig todeling i måten de fire landene har valgt å
organisere eierskap og styring av sykehus på. På
den ene siden har Sverige og Finland en desentralisert styringsstruktur med desentralisert eierskap, styring og finansiering med lokalt politisk
ansvar. På den annen side har Danmark og Norge
en mer sentralisert styringsstruktur, en mer aktiv
stat og et mer formalisert regionalt mellomnivå.
Danmark og Norge skiller seg fra hverandre når
det gjelder politisk forankring. Det er et regionalt
politisk nivå i Danmark, men dette har begrenset
handlingsrom. Det pågår prosesser i både Sverige
og Finland som kan innebære at disse går i retning av en sterkere vektlegging av det regionale
nivået, med folkevalgt forankring.
De fleste landene som er omtalt har et styringsnivå mellom staten og sykehusene. Dette er
enten i form av et eget nivå underlagt folkevalgt
styring, eller en desentralisert statlig inndeling
som har et geografisk avgrenset sørge-for-ansvar
knyttet til planlegging og kapasitet. Nederland og
England er et unntak fra dette, ved at de har
systemer basert på mer markedsbasert koordinering. Denne forskjellen ses også igjen når det gjelder ansvar for investeringer og planlegging av sykehus. Sykehusene i England og Nederland kan
ta egne investeringsbeslutninger og ta opp investeringslån i private banker. De kan også gå konkurs. I de andre landene er ansvar for investeringer og planlegging av sykehus lagt til et nivå under staten, enten med folkevalgt ansvar eller underlagt staten mer eller mindre direkte.
Det er i stor grad et felles utviklingstrekk at tiltak for standardisering og kvalitetsoppfølging drives fram gjennom nasjonale tiltak. Dette ser vi
også i Norge. Vektleggingen av det regionale ni-

vået i Norge er også i tråd med den utviklingen
som ellers er beskrevet.

2.4

Utfordringsbildet

Utvalgets oppdrag er å vurdere om spesialisthelsetjenesten kan bli bedre ved å velge andre organisatoriske løsninger. Som bakgrunn for vurderingen er det i kapittel 6 en drøfting av det utfordringsbildet sektoren står overfor. Der omtales
elementer som kan knyttes opp mot valg av styringsmodell og andre forhold som er en viktig del
av utfordringsbildet.
Generelle utviklingstrekk
To hovedtrekk ved utviklingen av spesialisthelsetjenesten framover er økte behov og høy endringstakt. Folketallet vil øke, spesielt i de eldste
aldersgruppene. Dette gir økte behov. Mulighetene for økte ressurser til spesialisthelsetjenesten
påvirkes av den generelle budsjettsituasjonen, der
aldringen av befolkningen og reduserte inntekter
fra petroleumsvirksomheten tilsier at det må forventes strammere offentlige budsjetter enn vi har
hatt de siste årene.
Eldre pasienter har ofte kroniske sykdommer,
flere diagnoser og bruker mange medikamenter.
Utviklingen innebærer derfor at forebygging og
god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten
og de kommunale tjenestene får enda større betydning i tiden som kommer.
Nye behandlingsmuligheter, legemidler og
medisinsk utstyr utvikles i stort omfang og i høyt
tempo. Utviklingen innebærer sentralisering av
noen funksjoner og desentralisering av andre. Det
er behov for å samle krevende og spesialiserte
prosedyrer ved større sentre for at alle pasienter
skal få best mulig utredning og behandling. På
den annen side gir utviklingen oss også mer brukervennlig og mobilt utstyr. Oppgaver som før ble
gjort på sykehus kan flyttes ut til pasientens hjem
eller til kommunal helse- og omsorgstjeneste, og
dette kan frigjøre sykehuskapasitet. Grensene
mellom kirurgi, radiologi, anestesi og indremedisin endres kontinuerlig.
Pasientenes individuelle rettigheter er vesentlig utvidet de siste tiårene. Rettighetene kan grovt
sett deles i to: Rett til å velge leverandør og rettigheter knyttet til de tjenestene som mottas (ventetider, garantier mv.). Utvidede rettigheter har vært
en ønsket utvikling. Samtidig er det en løpende
diskusjon om hvor langt en bør gå når det gjelder
rettighetsfesting. Rettighetene påvirker handlefri-
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heten til regionale helseforetak og helseforetak,
som er forpliktet til å oppfylle rettighetene. Mulighetene for å planlegge og dimensjonere tilbudet
blir svekket fordi det blir vanskeligere å forutse
hvor pasientene vil velge å motta behandlingen.
Sterkere pasientrettigheter vil også gi økt ressursbehov og behov for mer kontroll og rapportering.
IKT-området
I nasjonal helse- og sykehusplan understrekes behovet for sterkere nasjonal styring av IKT-området. Det samme er framhevet i flere innspill til utvalget. I kapittel 6 er det gitt en omtale av problemstillingen, herunder arbeidet med å nå målsetningen «Én innbygger – én journal». Utvalget
vurderer manglende nasjonal samordning på IKTområdet som en betydelig utfordring. Samtidig
understrekes at etablering av regionale løsninger
har gjort det mulig å forbedre systemene, og at
dette arbeidet også har lagt grunnlag for å etablere nasjonale løsninger.
Ledelse og intern organisering
Sykehus er komplekse kunnskapsorganisasjoner
med sterke profesjonsinteresser, og med avgjørende samfunnsmessig betydning. Dette gjør ledelse av sykehus til en krevende oppgave. Lederrollen utfordres både fra ansatte i egen organisasjon, og i form av økte krav fra eier og omgivelsene. Den statlige styringen har blitt mer ambisiøs og brukerne mer krevende. Det er liten
grunn til å tro at dette er en utvikling som vil snu.
I studier av sykehus er det et gjennomgående
trekk at det foreligger en spenning mellom toppnivået og det nivået hvor selve tjenesteytingen foregår. Dette er dels et uttrykk for at sykehus er virksomheter hvor verdiene skapes av profesjonsutøvere som besitter ekspertkunnskap innen sitt område, slik at virksomheten vil måtte ledes faglig
«nedenfra». I tillegg må den styres og ledes «ovenfra», og slik skapes en vertikal spenning i
systemet. Den vertikale dialogen utfordres ved
innføring av flere formelle nivå. Utviklingen de
siste tiårene har medført at rommet for faglig styring nedenfra har blitt mindre samtidig som omfanget av ytre styring og regulering har økt – det
profesjonelle rommet er redusert.
I sykehus vil det typisk oppstå målkonflikter
mellom medisinskfaglige og ressursmessige hensyn. Økt omfang av styring og spesifiserte krav til
måloppnåelse vil kunne gi opphav til flere målkonflikter. I en rapport utarbeidet av Fafo i 2012 trekkes fram at det er en klar opplevelse av en motset-

17
Kapittel 2

ning mellom mange og svært detaljerte målformuleringer og et tilstrekkelig stort handlingsrom.
Mange opplever også at en vanskelig økonomisk
situasjon bidrar til lite handlingsrom.
Den interne organiseringen av helseforetakene må ivareta koordinering og samordning
både internt i sykehuset, og mellom ulike sykehus
som inngår i et fellesskap. Sistnevnte har dels
vært forsøkt løst gjennom å etablere tverrgående
klinikker.
Generelt kan ledelse gjennomføres innenfor to
hovedmodeller: gjennomgående ledelse på tvers
av sykehusene som inngår i et helseforetak, eller
ved lederlinjer som inkluderer stedlig ledelse med
et samlet ansvar for virksomheten. De to modellene kombineres også på ulike måter. Det er fordeler og ulemper ved de ulike modellene. Tverrgående ledelse kan fremme hensiktsmessig bruk
av ressurser og fordeling av arbeidsoppgaver og
funksjoner på tvers av sykehus. Svakheten er at lederen er mindre tilgjengelig på de enkelte institusjonene. Fravær av stedlig ledelse har blitt kritisert fra flere hold, blant annet fra Norsk Sykepleierforbund og Legeforeningen. I stortingsbehandlingen av nasjonal helse- og sykehusplan ble stedlig ledelse løftet fram som et viktig begrep.
Komitéen uttaler at stedlig ledelse er et viktig
prinsipp, blant annet fordi lange beslutningslinjer
resulterer i utydelige ansvarslinjer og usikkerhet,
og at målformuleringer og strategier ikke forankres helt ut i sykehusene. Stedlig ledelse er et
nødvendig grep for bedre samspill mellom sykehusene. Komitéens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre, fremmet følgende forslag som fikk tilslutning fra flertallet i Stortinget:
«Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for
at stedlig ledelse blir hovedregelen ved norske
sykehus.»
Erfaringer med helseforetaksmodellen
Viktige utfordringer som kan trekkes fram etter
gjennomgangen av erfaringene med helseforetaksmodellen er også en del av utfordringsbildet,
jf. punkt 2.2. Utfordringene er for en stor del knyttet til volum og kvalitet på tjenestene, samordning
mellom sykehus og samordning av støttetjenester.
Dette er forhold som påvirkes av overordnet organisering og som vil inngå i drøftingen av ulike styringsmodeller. Det samme gjelder styrenes rolle
og hvilken legitimitet styringssystemet har. Andre
utfordringer er ikke i samme grad knyttet til sty-
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ringsmodell. Dette gjelder i første rekke samhandling med kommunesektoren, og utfordringer
knyttet til ledelse og intern organisering.

2.5

Alternativer til dagens
organisering av spesialisthelsetjenesten

Det følger av mandatet at utvalget skal vurdere
følgende alternativer til dagens organisering av
spesialisthelsetjenesten:
1. Avvikling av de regionale helseforetakene og
ha færre helseforetak enn i dag direkte underlagt departementet
2. Opprettelse av et eget direktorat til erstatning
for de regionale helseforetakene
3. Opprettelse av et nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale helseforetakene
4. Eventuelt andre alternativer for organisering
av spesialisthelsetjenesten.
Regiontankegangen har vært førende for organiseringen av spesialisthelsetjenesten siden 1970tallet. Gjennom helseforetaksreformen ble regionsperspektivet ytterligere forsterket gjennom
etablering av de regionale helseforetakene som

egne rettssubjekter. Sentrale aktører i sektoren
har gjennom skriftlige innspill til utvalget, innlegg
på utvalgsmøtene og et eget høringsseminar vektlagt betydningen av et regionalt nivå.
Samtidig er det et viktig formål med utvalgets
arbeid å vurdere om antall nivå i styringslinjen
kan reduseres. Utvalget har derfor vurdert et
fjerde alternativ der disse hensynene blir forent. I
dette alternativet er ikke helseforetakene lenger
selvstendige rettssubjekter, slik at regionale helseforetak og den underliggende virksomheten
blir del av det samme rettssubjektet. Dette innebærer også at styrene for helseforetakene avvikles. En slik organisering kan også betraktes som
en variant av det første alternativet, dvs. en modell
med få helseforetak direkte underlagt departementet.
De ulike alternativene er nærmere beskrevet i
kapittel 7.
Sammenlignende vurdering av de tre alternativene
som er gitt i mandatet
Tabell 2.1 oppsummerer hvordan alternativene 1–3
vurderes opp mot de sentrale vurderingskriteriene. Det er lagt vekt på de elementene der alternativene skiller seg fra hverandre.
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Tabell 2.1 Alternativene 1–3 vurdert opp mot sentrale vurderingskriterier
Vurderingskriterier

Alternativ 1: De regionale
helseforetakene avvikles og
helseforetak legges direkte
under departementet

Alternativ 2: Departement
med sykehusdirektorat til
erstatning for de regionale
helseforetakene

Alternativ 3: Nasjonalt helseforetak til erstatning for de
regionale helseforetakene

Viktige beslutninger brin- Samme vurdering som i
ges til et forvaltningsnivå alternativ 1.
der statsråden har full
instruksjonsrett og ansvar
overfor Stortinget. Dette
kan gi økt politisk legitimitet.
På den annen side innebærer dette en sentralisering av myndighet, som
kan svekke legitimiteten
lokalt og regionalt.
De ansatte vil ikke på
samme måte som i dag
være representert når viktige beslutninger blir tatt.
Møteoffentlighet vil heller
ikke kunne praktiseres på
samme måte.

Statsrådens formelle rolle
og ansvar er uendret.
Sentralisering kan svekke
legitimiteten.
Mye makt samles i ett
styre og hos én administrerende direktør. Dette
kan svekke legitimiteten.
Dagens ordninger for
medvirkning fra de
ansatte og møteoffentlighet videreføres i det nasjonale helseforetaket.

1. Legitimitetskriterium
Legitimitet for beslutninger

2. Effektivitetskriterier
Effektiv utnyttelse av ressursene – samordning
Nasjonal samordning Muligheten for nasjonal Samme vurdering som i
alternativ 1.
og styring
samordning og styring
forbedres i utgangspunktet når eierstyringen av
helseforetakene skjer fra
samme sted.
Samlet effekt påvirkes av
en mer krevende beslutningsstruktur og stort
kontrollspenn
Regional samordning Regional samordning og
planlegging utredes og
besluttes i departementet.
Stort kontrollspenn og
departementets begrensede kunnskap om lokale
og regionale forhold forventes å svekke samordningsevnen.

Direktoratet ivaretar regional samordning og planlegging, men de viktigste
beslutningene vil bli tatt i
departementet.
Direktoratet kan velge å
ha regionale avdelinger.

Bedre mulighet for nasjonal samordning og styring, som i alternativene 1
og 2.
Beslutningsstrukturen
blir tydelig, men kontrollspennet blir stort.

Det nasjonale helseforetaket ivaretar regional samordning og planlegging,
og fatter beslutninger.
Foretaket kan velge å ha
regionale avdelinger.
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Tabell 2.1 Alternativene 1–3 vurdert opp mot sentrale vurderingskriterier
Vurderingskriterier

Alternativ 1: De regionale
helseforetakene avvikles og
helseforetak legges direkte
under departementet

Inntektssystemet

Samme vurderinger som
Helseforetakenes inntektsrammer fastsettes i for alternativ 1.
departementet. Muligheten for regionale tilpasninger vil i praksis bli
begrenset.
Investeringer: Det vil
være krevende for departementet å overta de regionale helseforetakenes
rolle knyttet til fordeling
av likviditet. Departementet må i utgangspunktet
gjennomføre omfordeling
ved å justere bevilgningene fra år til år. Mulige
virkemidler kan være å
øke rammene for statlige
lån eller å etablere et statlig eiendomsselskap.

Departementets forhold til helsesektoren som helhet

Fokus på helsetjenesten
som helhet svekkes, når
spesialisthelsetjenesten
får en så stor plass i departementet.
Departementets rolle som
politisk sekretariat svekkes også.

Forholdet til private
aktører

Det formelle ansvaret vil Kjøp av tjenester fra private kan delegeres til
ligge i departementet.
sykehusdirektoratet.
Stort kontrollspenn og
manglende kunnskap om
regionale og lokale forhold tilsier at den praktiske oppfølgingen vil bli
delegert til en egen enhet.

Alternativ 2: Departement
med sykehusdirektorat til
erstatning for de regionale
helseforetakene

Spesialisthelsetjenesten
vil få en dominerende
plass i departementet,
men ikke i samme grad
som i alternativ 1. Direktoratet vil bistå med utredning, analyse, rapportering og oppfølging.

Alternativ 3: Nasjonalt helseforetak til erstatning for de
regionale helseforetakene

Det nasjonale helseforetaket vil fordele inntektsrammen, men departementet forventes å legge
føringer på fordelingen.
Muligheten for regionale
tilpasninger vil i praksis
bli begrenset.
Investeringer: Det nasjonale helseforetaket vil
kunne omfordele likviditet mellom helseforetakene. Handlingsrommet
vil være større enn i dag,
siden utjevningen kan
skje på nasjonalt nivå.

Rollen og ansvaret til
statsråden og departementet påvirkes i utgangspunktet ikke.

Et nasjonalt helseforetak
kan håndtere innkjøpene
på samme måte som de
regionale helseforetakene.
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Tabell 2.1 Alternativene 1–3 vurdert opp mot sentrale vurderingskriterier
Vurderingskriterier

Alternativ 1: De regionale
helseforetakene avvikles og
helseforetak legges direkte
under departementet

Alternativ 2: Departement
med sykehusdirektorat til
erstatning for de regionale
helseforetakene

Alternativ 3: Nasjonalt helseforetak til erstatning for de
regionale helseforetakene

Effektivitet i beslutningsprosesser og samsvar mellom myndighet og ansvar

Færre beslutningsnivåer
og overføring av beslutninger fra regionalt til
nasjonalt nivå kan gi sterkere styringskraft for
statsråden og departementet.
Styrings- og gjennomføringskraften begrenses
av:
– Stort kontrollspenn,
og at departementet
ikke er innrettet på
å håndtere en så stor
saksmengde.
– Større fokus på
enkeltsaker.
– Statsråden vil være
direkte ansvarlig for
langt flere saker. Kan
lede til risikoaversjon.
– Styringskraften på
andre områder kan
svekkes som følge av
at spesialisthelsetjenesten blir så dominerende i departementet.
– Statsråden og departementet vil ikke ha
støtte fra styrer med
regional forankring
og bred kompetanse.
– Svekket legitimitet kan
medføre at beslutninger blir vanskeligere
å gjennomføre.

Samme vurdering som
i alternativ 1, med følgende nyanser:
– Også i dette alternativet vil departementets kontrollspenn,
fokus på enkeltsaker
og spesialisthelsetjenestens dominans
øke. Effektene er
likevel mindre enn
i alternativ 1, siden
en rekke oppgaver
kan legges til direktoratet.
– Beslutningsprosessene kan ta noe lengre
tid enn i alternativ 1,
ettersom det er behov
for tett dialog mellom
direktorat og departement.

Overføring av viktige
beslutninger fra regionalt
til nasjonalt nivå kan gi
sterkere styringskraft.
Dette kan styrke samordningen og utviklingen av
felles løsninger.
I motsatt retning trekker
at kontroll- og beslutningsspennet på øverste
nivå i foretaket blir stort.
Sentralisering og maktkonsentrasjon hos ett
styre og én administrerende direktør kan gi legitimitetsproblemer som
gjør det vanskelig å gjennomføre beslutninger.
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Tabell 2.1 Alternativene 1–3 vurdert opp mot sentrale vurderingskriterier
Vurderingskriterier

Alternativ 1: De regionale
helseforetakene avvikles og
helseforetak legges direkte
under departementet

Alternativ 2: Departement
med sykehusdirektorat til
erstatning for de regionale
helseforetakene

Alternativ 3: Nasjonalt helseforetak til erstatning for de
regionale helseforetakene

Direktoratet vil få ansvar
for å ivareta samhandling
og samarbeid med kommunesektoren som regionale helseforetak har i
dag.
Direktoratet kan velge å
ha regionale avdelinger.
Kontakten med disse vil
imidlertid kunne oppfattes som mindre verdifull
siden de viktigste beslutningene fattes sentralt.

I hovedsak samme vurdering som i alternativ 2.
Avhengig av størrelsen på
helseforetakene, kan
ansvaret for kontakt på
regionnivået også bli
ivaretatt av disse.

3. Kriterier for samhandling og medvirkning
Samarbeid med
kommunesektoren

Departementet vil vanskelig kunne fylle den rollen
regionale helseforetak har
hatt som samarbeidsaktør med kommunesektoren på regionnivået.

Samarbeid med uni- Departementet vil vanskeversiteter og høgskoler lig kunne tre inn i det etablerte samarbeidet med
universiteter og høgskoler på regionnivået.
Samarbeidet vil bli mer
krevende, men regionsykehusene kan evt. få et
større ansvar for regionale samordningsoppgaver.

Direktoratet vil ivareta det Samme vurdering som i
alternativ 2.
etablerte samarbeidet
med universiteter og høgskoler.
Uten regionale avdelinger
kan dette samarbeidet bli
mer krevende. Men som i
alternativ 1, kan regionsykehusene evt. få et
større ansvar for regionale samordningsoppgaver.

Pasienters og brukeres Brukerutvalgene på helinnflytelse på tjeneste- seforetaksnivå videreføtilbudet
res.
Brukerutvalgene vil falle
bort på regionalt nivå. Det
kan etableres samarbeid
på nasjonalt nivå, men
dette vil få en annen innretning.

Brukerutvalgene på helseforetaksnivå videreføres.
Direktoratet vil kunne
utnevne brukerutvalg
med rådgivende funksjon, men da på nasjonalt
nivå.

Medvirkning fra
ansatte

Samme vurdering som i
Ordningen med
ansattvalgte styremedlem- alternativ 1.
mer, konserntillitsvalgte
og konsernverneombud
på regionalt nivå vil bortfalle.

Brukerutvalgene på helseforetaksnivå videreføres.
Et nasjonalt helseforetak
vil kunne utnevne rådgivende brukerutvalg på
nasjonalt nivå, med møteog talerett i styret.
Ordningen med
ansattvalgte styremedlemmer, konserntillitsvalgte
og konsernverneombud
på regionalt nivå kan
erstattes av representasjon i det nasjonale foretaket.
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Vurdering

Legitimitet

Alle de tre alternativene som er omtalt i mandatet
innebærer at mange av de viktigste beslutningene
blir sentralisert. Dette er en naturlig konsekvens
av at modellene ikke har et selvstendig regionalt
nivå. Dette kan gi bedre grunnlag for nasjonal
samordning og styring. Samtidig vil sentralisering
av beslutninger kunne svekke legitimiteten.
I alternativene 1 og 2 legges et større ansvar til
statsråden og departementet, og dette kan gi økt
legitimitet hos aktører som etterlyser sterkere politisk styring. Utvalget mener likevel etter en samlet vurdering at alternativ 3 med ett nasjonalt helseforetak som eier av helseforetakene er det beste
blant de alternativene som er gitt i mandatet.
Dette skyldes at alternativene 1 og 2 har klare
svakheter når de drøftes opp mot effektivitetskriteriene. En hovedforklaring er at departementet i
disse alternativene overtar sørge-for-ansvaret fra
de regionale helseforetakene, med de konsekvensene dette har for kontrollspenn og oppgavemengde i departementet, krevende beslutningsstrukturer og bortfall av den bufferfunksjonen regionale helseforetak har i dag.
Utvalget vurderer det også slik at det er minst
risiko knyttet til implementeringen av alternativ 3.
Alternativet krever minst endringer: selskapsstrukturen med tre nivå (departementet, overordnet helseforetak og utøvende helseforetak) og
saksgangen vil være tilnærmet lik dagens, bortsett fra at man går fra fire regionale helseforetak
til ett nasjonalt helseforetak. Alternativene 1 og 2
har konsekvenser som vil være utfordrende i en
gjennomføringsfase. I alternativ 1 er det størst risiko for negative effekter som følge av tap av kompetanse, mens det i alternativ 2 er utfordringer
knyttet til styringen og rolleforståelsen i det nye
systemet.

Modellen virker sentraliserende ved at styrene for
de nye helseforetakene vil få et ansvarsområde
som også omfatter det ansvaret styrene i helseforetakene har i dag. Samtidig er det grunn til å
anta at lederne for sykehusgruppene vil bli styrket blant annet som følge av at de inngår i ledergruppen i de nye helseforetakene, og at den øverste ledelsen i foretaket vil få så stort kontrollspenn
at delegasjon av beslutningsmyndighet er nødvendig. Dette kan gi økt legitimitet lokalt.
Styrene har hatt en funksjon ved å sikre innflytelse for viktige aktører. Hvis disse bortfaller, må
større fokus rettes mot andre arenaer for påvirkning og informasjonsutveksling, og da spesielt
mellom sykehusgruppene/det enkelte sykehus,
kommunene og brukere.

Egenskaper ved et alternativ der regionale helseforetak
og underliggende helseforetak blir samme rettssubjekt
I alternativ 4 er det i første rekke ansvarsdelingen
mellom regionalt og lokalt nivå som påvirkes. De
regionale helseforetakene videreføres som selvstendige rettssubjekter. Helseforetakene videreføres som hensiktsmessige organisatoriske resultatenheter for sykehus, kalt sykehusgrupper, men
som del av samme rettssubjekt som det regionale
helseforetaket.
Nedenfor gjengis de viktigste vurderingene
som er gjort av alternativet i kapittel 7, vurdert opp
mot kriteriene legitimitet, effektivitet, samhandling og medvirkning, samt implementeringsrisiko.

Effektiv ressursutnyttelse
Kortere styringslinjer vil i utgangspunktet gi sterkere gjennomføringskraft og effektivitet. Grunnlaget for både nasjonal og regional styring og samordning forbedres i den grad endringene gir mer
effektive beslutningsprosesser.
Lederne av sykehusgruppene vil få en klarere
rolle i styringslinjen og økt mulighet til direkte å
påvirke beslutninger på regionnivået. Disse lederne forutsettes å inngå i ledergruppen til helseforetaket på regionalt nivå.
En oppfatning hos flere er at konklusjonene
fra møtene mellom de administrerende direktørene kan ha stor betydning for hvilke vedtak styrene i helseforetakene fatter. Hvis dette er riktig,
vil det å fjerne styrene bidra til å klargjøre ansvarsforholdene.
Når beslutningsmyndigheten flyttes til regionalt nivå, vil aktører som ønsker å påvirke beslutninger ønske å komme i dialog med dette nivået.
For at systemet skal fungere effektivt, må det etableres klare fullmakter internt i foretaket, med en
forventning om at beslutninger normalt ikke overprøves eller underlegges en fornyet vurdering på
overordnet nivå.
Forholdet til private tjenesteleverandører er en
utfordring i dette alternativet, ved at bestiller- og
utføreransvaret ligger til samme organisatoriske
enhet. Det er først og fremst omfanget av konkurranseutsatte avtaler med private leverandører som
vil kunne påvirkes negativt. Utvalget mener det i
alternativ 4 vil være behov for å gjøre det organisatoriske skillet mellom rollen som bestiller og
rollen som eier av sykehusene tydeligere. Utvalget har i kapittel 10 også drøftet behovet for tiltak
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overfor private tilbydere gitt at dagens system videreføres, og som er relevante også for dette alternativet.
Samhandling og medvirkning
Grunnlaget for samhandling vil i liten grad påvirkes av endringer i formelle ansvarsposisjoner,
men vil kunne påvirkes av målet om å tydeliggjøre
driftsansvaret på det lokale nivået. Ansvaret for
samhandling vil ligge til sykehusgruppene, og
mindre enheter kan være en fordel. Alternativet
legger til rette for å etablere flere sykehusgrupper
enn det er helseforetak i dag, og dette er også et
mål som må følges opp i styringsdialogen.
Det er opprettet brukerutvalg både ved de regionale helseforetakene og ved helseforetakene.
Brukerutvalg kan videreføres med ny modell,
men da knyttet opp mot leder i sykehusgruppene
eller mot de enkelte sykehusene.
Det etablerte samarbeidet med universiteter
og høgskoler vil kunne videreføres som i dag.
Implementeringsrisiko
Det vurderes slik at alternativ 4 har lav implementeringsrisiko. Det er i utgangspunktet ingen personer som må bytte arbeidssted, og man beholder
sentrale elementer fra dagens modell, samt et regionalt perspektiv i planlegging og eierstyringen.
Det vil imidlertid være utfordringer og risiko
knyttet til å etablere ny fullmakts- og styringsstruktur.
Den endelige vurderingen av alternativene for
organisering av spesialisthelsetjenesten er gjort i
kapittel 10.

2.6

Inndeling i helseregioner og antall
helseforetak

Utvalget oppfatter at det er lite diskusjon om regioninndeling og regiongrenser når det gjelder helseregionene Nord, Midt-Norge og Vest. Vurderingene av alternativ regioninndeling i kapittel 8 er
derfor avgrenset til Helseregion Sør-Øst. Vurderingene tar utgangspunkt i diskusjonen om at regionen er uhensiktsmessig stor, og at dette har
gitt for stort kontrollspenn og lange styringslinjer.
I et planleggingsperspektiv må imidlertid størrelsen på denne regionen også vurderes i lys av at regionen dekker et område med stor befolkningskonsentrasjon. Organisering av området i én helseregion gir mulighet for å samordne pasienttil-

bud og vurdere funksjonsfordeling for et stort befolkningsområde.
To hovedproblemstillinger er vurdert:
– Bør regioninndelingen endres for å legge til
rette for å flytte deler av pasientbehandlingen?
– Bør regioninndelingen endres fordi det slik
legges til rette for mer effektiv drift?
Utvalget mener at Oslo universitetssykehus HF
bør videreføres som regionsykehus for hele regionen. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har gjort en gjennomgang som viser
at det etter deres oppfatning er begrenset potensiale for å øke egendekningen i eventuelt nye regioner gjennom å fordele regionfunksjoner som ivaretas av Oslo universitetssykehus HF til flere helseforetak. Dette innebærer at en eventuell oppdeling av regionen i liten grad kan knyttes til en anbefaling om å flytte deler av pasientbehandlingen,
for slik å sikre pasientgrunnlag og høyere egendekning i eventuelle nye regioner.
Oppsummeringen av evalueringen som SINTEF har gjort av omstillingsprosessen i Helse SørØst, tilsier ikke at det er forhold ved organiseringen av Helse Sør-Øst som har gitt negative utslag
på driften. Dette støttes også av andre tall som illustrerer utviklingen i regionen de siste årene. Til
tross for dette mener utvalget at en ikke kan se
bort fra at mindre regioner ville gitt grunnlag for
en bedre oppfølging av helseforetakene og mer effektiv drift.
På denne bakgrunn har utvalget vurdert tre alternative inndelinger av helseregionen, og konsekvensene av en eventuell deling. Utvalget har vurdert ett alternativ der Sør-Øst deles i to regioner,
og to alternativer for å dele Sør-Øst i tre nye regioner. Gitt utvalgets tilrådning om ikke å etablere
flere regionsykehus, vil det ved eventuell oppdeling av Helseregion Sør-Øst være én eller to regioner som ikke har eget regionsykehus. En viktig
premiss er derfor at arbeidsdelingen mellom Oslo
universitetssykehus HF og de andre helseforetakene i hovedsak bør være som i dag.
Utvalget har vurdert konsekvensene av en deling ut fra tre tilnærminger:
1. Vurdering opp mot kriterier for legitimitet, effektivitet, samhandling og medvirkning.
Mindre regioner/flere regionale helseforetak vil kunne ha tettere styring og oppfølging
av helseforetakene. Dette vil også kunne legge
til rette for å få flere og mindre helseforetak,
med kortere styringslinjer enn i dag. Ved flere
regioner blir det flere styremedlemmer med lokal representasjon og tilhørighet, og tilsvarende flere arenaer for brukerinnflytelse og
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medvirkning fra ansatte. Mindre regioner kan
slik bidra til høyere legitimitet. En oppdeling av
helseregionen og eventuelt oppdeling i flere
helseforetak, kan legge bedre til rette for samarbeid og samhandling med kommunene og
helse- og omsorgstjenestene.
Pasientstrømmer på tvers av regiongrenser
vil øke ved en deling, og regionen/regionene
som ikke har regionsykehus vil bli sterkt avhengig av Oslo-regionen. Ved etablering av regioner uten regionsykehus vil det derfor måtte
etableres mer omfattende avtaler mellom Osloregionen og den/de andre region(ene) som må
understøttes av finansieringsordninger. Det vil
være usikkerhet knyttet til om sykehusene vil
være lojale til inngåtte avtaler, og dette må følges opp av eier. Usikkerhet om pasientstrømmer vil også gi usikkerhet knyttet til økonomistyring.
2. Konsekvenser for økonomisk bæreevne og
planlagte investeringer.
Helse Sør-Øst RHF står foran store investeringsprosjekter. Deling av regionen vil innebære usikkerhet om planlagt framdrift for
disse.
Gjennomføring av investeringer krever
både tilgang på likviditet og økonomisk bæreevne for å betjene nåværende og framtidige låneopptak. Mindre regioner vil gi mindre muligheter for omfordeling av likviditet. Det vil derfor
måtte vurderes om staten ved departementet
må få en ny og utvidet rolle på investeringsområdet, for eksempel gjennom en utvidet statlig
låneordning for å sikre likviditet til utbyggingene.
Oslo universitetssykehus HF har en spesiell rolle i regionen. En stor andel av pasientene
bor i opptaksområdet til andre helseforetak.
Helse Sør-Øst RHF har hatt en viktig rolle når
det gjelder å fastsette rammebetingelsene for
sykehuset. Dersom Oslo universitetssykehus
HF skulle tilhøre en klart mindre region, er det
sannsynlig at staten vil måtte ta et større ansvar
for rammebetingelsene for dette sykehuset.
3. Omstillings- og implementeringskonsekvenser.
Det vil være ledelses- og styringsmessig risiko forbundet med å gjennomføre en så omfattende omorganisering som en deling av regionen vil innebære.
Endringer i regioninndelingen vil i en omstillings- og implementeringsfase også gi utfordringer knyttet til oppgjør av fordringer og
gjeld. Dette kan innebære konsekvenser for
rekkefølge og tidsplan for gjennomføring av
framtidige investeringer.

Kapittel 2

Det er ulike hensyn som taler for og mot deling av
Helseregion Sør-Øst. Utvalgets vurderinger går
fram av kapittel 10.
Antall helseforetak
Endringer i antall helseforetak vil ha konsekvenser både for driftsmessige forhold og investeringsbeslutninger. Det ville innebære et stor inngrep i
ansvarsområdet for regionale helseforetak om departementet skulle beslutte dette, uten at det er
tilstrekkelig utredet og vurdert av det regionale
helseforetaket selv. Utvalget har i kapittel 8 gitt en
oversikt over dagens helseforetaksstruktur, og
har lagt til grunn at endringer i antall helseforetak
må utredes nærmere i en eventuell ny styringsmodell.

2.7

Eiendomsforvaltningen
i spesialisthelsetjenesten

I kapittel 9 er det drøftet hvordan eierskap til og
forvaltning av bygg kan organiseres på en mest
mulig effektiv måte.
De regionale helseforetakene har ansvaret for
å yte nødvendige spesialisthelsetjenester innenfor
gitte økonomiske rammer. Dette innebærer et helhetlig ansvar for å se ressurser til drift og investeringer i sammenheng. Gjennomgangen viser at
det er skapt rom for betydelige investeringer i helseforetakene de siste årene, og at det i langtidsplanene er innarbeidet en vesentlig økning i investeringsnivået. Hvorvidt planene vil la seg gjennomføre, vil blant annet avhenge av bevilgningsnivået
framover og i hvilken grad helseforetakene lykkes
med å effektivisere driften.
Kunnskapsgrunnlaget som er gjennomgått for
utvalget viser at tilstanden for en del av sykehusbyggene i Norge i dag ikke er tilfredsstillende, og
at det synes å være et akkumulert vedlikeholdsetterslep i sektoren. En gjennomgang av vedlikeholdsutgiftene i regionale helseforetak viser at nivået på vedlikeholdet varierer mellom de regionale helseforetakene, men at alle ligger under det
som er et faglig anbefalt nivå.
Etablering av egne eiendomsforvaltningsselskap med husleieordninger i offentlig sektor har
dels vært begrunnet med hensynet til effektiv ressursutnyttelse og at kapital skal ha en pris. Ved siden av arealeffektivisering kan etablering av husleieordninger begrunnes med hensynet til å sikre
midler til verdibevarende vedlikehold, ved at nivået på vedlikeholdsmidlene fastsettes ut fra et
langsiktig perspektiv og ikke inngår i de årlige
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budsjettprioriteringene. En husleieordning underbygges ved å etablere et skille mellom bruker og
leverandør (forvalter), der disse er adskilte resultatenheter. Etablering av egne enheter for eiendomsforvaltning vil også oppfylle et annet råd som
går igjen i analyser av eiendomsforvaltningen,
nemlig profesjonalisering av forvaltningen.
En vurdering er knyttet til på hvilket nivå det
bør etableres egne eiendomsenheter. I sentrale
utredninger tilrås etablering av selskap på nasjonalt nivå.
I en rapport som Ernst & Young har utarbeidet for utvalget trekkes fram at omorganisering
ikke er et mål i seg selv, men kan være et middel
for å oppnå ønsket utvikling. Etablering av et eget
eier- og forvaltningsselskap for sykehusbygg vil
ikke automatisk innebære forbedringer eller løsninger på de forbedringsområdene som er identifisert. Det konkluderes med:
«Et hovedspørsmål er på hvilken måte det i
størst mulig grad, uten for store omstillinger og
omstillingskostnader, kan oppnås forbedringer. Etablering av et eget eier- og forvaltningsselskap for sykehusbygg innebærer en meget
stor omstilling og det bør ut fra dette vurderes
om det er mulig å få til vesentlige forbedringer
ved å ytterligere legge til rette for utvikling
innenfor dagens organisering, eventuelt med
større grad av regionalisering av eiendomsfunksjonene.»
De forbedringsområdene det vises til, er behov
for:
1. Å forbedre den bygningsmessige og tekniske
standarden på en del sykehusbygg
2. Mer behovstilpassede arealer/lokaler
3. Bedre mekanismer for arealeffektivisering
4. Ytterligere standardisering, samordning og læring
5. Økt fokus på gevinstrealisering i utbyggingsprosjekter.
Gjennom utvikling av planverket for nye sykehusbygg kan det legges til rette for mer behovstilpassede lokaler, og økt fokus på gode og realistiske
gevinstrealiseringsplaner. Her vil Sykehusbygg
HF kunne ta en viktig rolle. Det samme gjelder tiltak for ytterligere standardisering, samordning og
læring.
Hensynet til å forbedre standarden på sykehusbygg og sikre bedre mekanismer for arealeffektivisering er argumenter for å etablere en kostnadsdekkende husleieordning. Et alternativ for å
sikre standard på bygg kan være å stille krav til

nivå på vedlikeholdskostnader gjennom eierstyringen.
Endelige vurderinger av hvordan eiendomsforvaltningen bør organiseres er gitt i kapittel 10.
Et klart flertall går inn for å etablere en husleieordning og etablere egne eiendomsenheter på regionalt eller nasjonalt nivå. Det er i begrunnelsen
lagt spesiell vekt på behovet for å sikre et tilstrekkelig vedlikehold og profesjonalisering av forvaltningen.

2.8

Utvalgets vurderinger

I kapittel 10 drøfter utvalget om en endring av styringssystemet og organiseringen kan forventes å
legge et bedre grunnlag for å møte utfordringene
i sektoren framover. Nedenfor gjengis utvalgets
vurderinger når det gjelder modellvalg, regioninndeling, eiendomsforvaltning og enkelte justeringer som kan gjennomføres uten å endre styringsmodellen.

2.8.1 Modellvalg
Sentralt i utvalgets vurderinger er spørsmålet om
hensynet til nasjonal styring og samordning tilsier
at en bør innføre et nasjonalt beslutningsnivå til
erstatning for dagens regionale helseforetak. Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere tre modeller uten et regionalt beslutningsnivå, og konkluderer i kapittel 7 med at en modell med ett nasjonalt
helseforetak er det beste alternativet av disse tre.
Nasjonalt eller regionalt beslutningsnivå?
13 av de 16 medlemmene i utvalget (medlemmene
Kvinnsland, Andresen, Bleikelia, Brustad, Carlyle,
Fagernæs, Gjessing, Haukaas, Kalseth, Okkels,
Rugland, Slaatten og Aase) mener det fremdeles
bør være selvstendige beslutningsorganer på regionnivået. Overføring av viktige beslutninger knyttet til inntektsfordeling, investeringer og funksjonsfordeling fra regionalt til nasjonalt nivå innebærer sentralisering av beslutninger og makt, og
kan svekke legitimiteten til modellen lokalt. Flertallet mener en modell med beslutningsorganer
på regionnivået gir det beste grunnlaget for regional planlegging av spesialisthelsetjenesten. Hovedinntrykket fra innspillene som utvalget har
fått, er også at det er bred oppslutning om en regional modell. Flertallet vektlegger videre at en modell med én nasjonal leder og ett styre gir sterk
maktkonsentrasjon, noe som blant annet vil utfordre den rollefordelingen som systemet bygger på.
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Medlemmene Grimsgaard, Gåsvatn og Thürmer
mener at grunnlaget ikke er godt nok til å gi en
entydig anbefaling og vil derfor anbefale at en modell med en nasjonal overbygning tas med videre i
regjeringens vurdering. Et nasjonalt nivå bør ivareta nasjonale oppgaver, herunder overordnede
strategiske oppgaver og eierskap. Dette kombineres med utvidede fullmakter til helseforetakene,
og sykehus organisert som selvstendige enheter
under disse. Modellen tilsier at det kan bli noen
færre helseforetak enn det en har i dag. Dette bør
skje som et utviklingsarbeid over tid, basert på
samarbeid i helseforetakene og delegering av
makt og myndighet fra det nasjonale helseforetaket.
Bør helseforetakene videreføres som selvstendige
rettssubjekter?
Utvalget har i kapittel 7 skissert en modell der helseforetakene ikke lenger er selvstendige rettssubjekt, men er en del av samme rettssubjekt og blir
direkte styrt av det regionale nivået. Dette innebærer også at det ikke lenger vil være styrer på
helseforetaksnivå. Utvalget er delt i to når det gjelder denne problemstillingen.
Utvalgets medlemmer Kvinnsland, Andresen,
Fagernæs, Kalseth, Okkels, Rugland, Slaatten og
Aase anbefaler en modell der helseforetakene
ikke lenger er selvstendige rettssubjekter. Sykehusene vil være organisert som egne resultatenheter (kalt sykehusgrupper) under helseforetak
på regionnivået, som da er paralleller til dagens
helseforetak.
Disse medlemmene legger vekt på at en slik
modell klargjør ansvarsforhold og legger til rette
for mer effektive styrings- og beslutningslinjer.
Lederne for sykehusgruppene vil få en klarere
rolle i styringslinjen, og det må formaliseres at lederne skal inngå i ledergruppen i helseforetaket.
Dette vil gi lederne økt mulighet til direkte å påvirke beslutninger på regionnivået, og de vil i
større grad enn i dag kunne være med på å legge
premissene for strategiske beslutninger. Med en
felles ledergruppe legges det også til rette for
bedre samarbeid mellom sykehusgruppene internt i helseregionen.
Styringsmodellen forutsettes å gi mer autonomi for det enkelte sykehus. Lederne for sykehusgruppene bør ha stor frihet til å velge hvordan
oppgavene skal løses, og dette må formaliseres i
styringsdialogen. Modellen legger til rette for å
etablere flere sykehusgrupper enn det er helseforetak i dag, og dette er også et mål som må følges opp i styringsdialogen. Det behovet for å dele-
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gere som ledelsen i helseforetakene vil ha som
følge av økt kontrollspenn, vil i seg selv gi grunnlag for autonomi for lederne av sykehusgruppene.
Styrene på helseforetaksnivå har gitt innflytelse for viktige interesser og aktører. Medlemmene mener det i denne modellen må etableres
andre organer som kompenserer for dette, i samarbeid med samarbeidspartene (kommunesektoren, brukerutvalg mv.).
Utvalgets medlemmer Bleikelia, Brustad, Carlyle, Gjessing, Grimsgaard, Gåsvatn, Haukaas og
Thürmer støtter ikke tilrådningen om å fjerne styrene i helseforetakene. Helseforetaksreformen
var en desentraliseringsreform hvor siktemålet
var å skape stor grad av autonomi for sykehusene
ved å etablere dem som selvstendige helseforetak. Modellen vil, etter disse medlemmenes oppfatning, kunne bidra til sentralisering av makt og
beslutninger.
Etter medlemmenes vurdering vil svekket lokal ledelse være et sannsynlig utfall ved endringen. God og effektiv drift av sykehus forutsetter at ledelsen av virksomheten gis tilstrekkelig
handlingsrom og myndighet. Sterk lokal ledelse
vil også ivareta og utvikle samhandling med kommuner og fastleger bedre. En organisering med
lokal sykehusledelse uten styrer vil også kunne ha
uheldige konsekvenser ved at vedtak ikke blir tilstrekkelig opplyst og forankret, og at medbestemmelsen svekkes.
Medlemmene er særlig bekymret for negative
følger ved en overgang til konsernorganisering av
virksomheten i den største helseregionen. Helse
Sør-Øst har ansvar for 56 pst. av befolkningen og
pasientbehandlingen, og har mer enn 70 000 ansatte. I en så stor enhet vil det være krevende å
sikre tilstrekkelig medbestemmelse, politisk innflytelse, forankring og mulighet for offentlig innsyn.
Avgjørelser i mange forhold av lokal art må løftes
til det regionale helseforetakets styre. Når ett styre
skal behandle saker fra mer enn halve virksomheten i spesialisthelsetjenesten vil saksmengden bli
stor, og styret må prioritere de viktigste sakene.
Mange saker som i dag styrebehandles vil måtte
avgjøres av konsernledelsen uten styrebehandling.

2.8.2

Regioninndeling

Utvalget har på bakgrunn av drøftingene i kapittel
8 vurdert om dagens regioninndeling bør endres.
Vurderingene er knyttet til om Helseregion SørØst bør deles og utvalget mener det er en utfordring at Helseregion Sør-Øst er så mye større enn
de andre regionene. Et samlet utvalg har lagt til
grunn at Oslo Universitetssykehus HF bør videre-
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føres som regionsykehus for hele det området
som i dag inngår i Helseregion Sør-Øst, også ved
en eventuell deling av regionen.
11 av de 16 medlemmene i utvalget (medlemmene Kvinnsland, Andresen, Brustad, Carlyle, Fagernæs, Gjessing, Haukaas, Kalseth, Okkels, Rugland og Slaatten) mener etter en samlet vurdering
at regioninndelingen kan videreføres som i dag.
Flertallet har spesielt lagt vekt på at deling av regionen vil gjøre det vanskeligere å planlegge pasientbehandlingen, gitt at Oslo universitetssykehus
opprettholdes som regionsykehus for hele det aktuelle området. Det vil måtte etableres mer omfattende styringsmekanismer og avtaler mellom regionene. En deling vil videre gripe inn i de omfattende investeringsplanene som er lagt, og omstillingskostnadene og -risikoen vil være betydelig.
Den demografiske utviklingen vil stille store krav
til styringskraft i de kommende årene, og omfattende organisatoriske endringer vil kunne svekke
styringskraften i en periode.
Medlemmene Grimsgaard, Gåsvatn, Thürmer
og Aase mener en tredeling av Helseregion SørØst, og der Oslo blir egen helseregion, vil være
det alternativet som best løser de utfordringene
regionen har knyttet til framtidig befolkningsvekst, koordinering, informasjonsflyt, utnyttelse
av medisinsk teknisk utstyr og samhandling med
kommuner, primærhelsetjeneste og brukerorganisasjoner. Medlemmet Aase som går inn for en
modell der helseforetakene ikke lenger er selvstendige rettssubjekter, mener videre at denne
modellen intensiverer behovet for tredelingen av
Helseregion Sør-Øst for å motvirke konsekvensene av stort kontrollspenn og maktkonsentrasjon
hos én leder og ett styre.
Medlemmet Bleikelia peker på at Helseregion
Sør-Øst skiller seg ut i størrelse på en slik måte at
den framstår for dominerende i forhold til de tre
øvrige. Medlemmet mener det bør vurderes en todeling av regionen der Oslo universitetssykehus,
Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og Sykehuset Østfold utgjør region Øst, mens
Vestre Viken, Vestfold, Telemark og Sørlandet utgjør region Sør.

2.8.3

Organisering av eiendomsforvaltningen
To tema har stått sentralt i utvalgets vurderinger;
for det første om det bør etableres en kostnadsdekkende husleieordning, og for det andre om det
bør etableres egne enheter med ansvar for eiendomsforvaltningen på regionalt eller nasjonalt
nivå.

11 av de 13 medlemmene i utvalget (medlemmene Kvinnsland, Andresen, Bleikelia, Carlyle, Fagernæs, Gjessing, Kalseth, Okkels, Rugland, Slaatten og Aase) som mener det fortsatt bør være et
regionalt beslutningsnivå, anbefaler at det etableres egne eiendomsenheter på regionalt nivå. Med
dagens styringsmodell forutsettes det at eierskapet til bygg overføres fra helseforetakene til regionale helseforetak. I et alternativ der regionalt helseforetak med underliggende foretak blir samme
juridiske enhet, følger det av systemomleggingen
at eierskapet til byggene vil bli overført til de nye
helseforetakene. Flertallet foreslår videre at det
etableres en ordning med kostnadsdekkende husleie. Helseforetakene vil gjennom en husleieordning bære kostnadene ved investeringer, slik de
gjør i dag. Flertallet legger ellers til grunn at ansvaret for medisinsk-teknisk utstyr og bygningsmessige tilpasninger knyttet til dette, fortsatt skal
ligge til helseforetakene/sykehusgruppene.
Flertallet har spesielt lagt vekt på behovet for å
sikre tilstrekkelig vedlikehold. Tall for de siste
årene viser at midler brukt til vedlikehold for helseforetakene samlet, ligger klart under det som er
et faglig anbefalt nivå. En samling av virksomheten regionalt vil legge til rette for profesjonalisering, som sammen med en videreutvikling av Sykehusbygg HF kan bidra til standardisering, samordning, læring og erfaringsoverføring på viktige
områder. Utforming av et felles system for regionene vil kreve et omfattende utredningsarbeid og
ulike avveininger må gjøres når det gjelder prinsipper for fastsettelse av husleie, organisasjonsstruktur, fordeling av ansvar og oppgaver mv.
Hvordan systemet bør innrettes for å oppnå gode
insentiver må også være en del av dette utredningsarbeidet.
Utvalgets medlemmer Brustad og Haukaas viser til at eierskap til bygg og eiendom er tett knyttet til helseforetakenes ansvar i dag og at et viktig
poeng i helseforetaksreformen var at det skulle
være et helhetlig ansvar for å se ressurser til drift
og investeringer i sammenheng. Utvikling og vedlikehold av sykehusbyggene har sterke konsekvenser for driften, og bør derfor ligge så tett opp
mot driften som mulig. Større avsetninger til vedlikehold kan gjennomføres innenfor dagens modell og dersom de regionale helseforetakene velger å etablere regionale eiendomsselskap og
eventuelt en husleieordning, ligger det innenfor
dagens modell å kunne gjøre det.
Medlemmene Grimsgaard, Gåsvatn og Thürmer mener eierskapet til bygningsmassen i en modell med et nasjonalt helseforetak bør overføres til
dette foretaket, og at det på dette nivået bør eta-
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bleres en eiendomsforvaltningsenhet. Videre bør
det etableres en kostnadsdekkende husleieordning.
Medlemmet Grimsgaard mener at ved en eventuell videreføring av en regional modell, bør det
vurderes å opprette et nasjonalt byggselskap, basert på at Sykehusbygg HF skal videreutvikles
med sikte på et helhetlig ansvar for bygging og
drift av helsebygg.

2.8.4 Andre tema
Utvalget har vurdert justeringer i styringssystemet som i stor grad kan vurderes uavhengig av
hvordan eierskapet organiseres. Utvalget har vurdert at følgende endringer kan bidra til økt legitimitet, bedre vilkår for samhandling og medvirkning og mer effektiv ressursbruk i spesialisthelsetjenesten:
– Rapportering og oppfølging av de felleseide
selskapene bør inngå som en fast del av den
etablerte styringsdialogen.
– Det må sikres bedre nasjonal samordning av
det strategiske IKT-arbeidet, og foretas en
samlet gjennomgang av roller og oppgaver for
alle aktørene på IKT-området.
– Det må synliggjøres i styringsdialogen på hvilken måte kjøp av tjenester fra private leverandører har vært vurdert i de løpende kapasitetsvurderingene, og det bør bli mer samordning
og standardisering av innholdet i og utforming
av avtalene. Praksis og rutiner for hvordan pa-

–

–

–

–

–

–
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sientene informeres og tiltak for å øke helsepersonellets kompetanse knyttet til ordningen
med fritt behandlingsvalg bør også omtales.
Vedtektene endres slik at eieroppnevnte styremedlemmer samlet sett har helsefaglig kompetanse, kompetanse om primærhelsetjenesten,
forvaltnings- og samfunnskompetanse og tilknytning til universitets- og høgskolesektoren.
Departementet må sikre at det blir fastsatt felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning som sikrer observatørstatus
med møte-, tale- og forslagsrett for lederne av
brukerutvalgene i styrene.
Det bør etableres faste arenaer for samarbeid
med kommunene i sykehusets nedslagsfelt.
Det må være et klart definert lokalt ansvar, slik
at både de som inngår avtaler og de som har ansvar for å følge opp disse lokalt, har nødvendige
fullmakter og myndighet i egen virksomhet.
Det bør i samarbeid med KS utvikles modeller
for beste praksis for samhandling.
Også på regionalt nivå er det behov for å videreutvikle samhandlingsarenaer mellom spesialisthelsetjenesten og representanter for kommunesektoren.
Departementet bør vurdere om det er behov
for å sette i gang et evalueringsarbeid for å
gjennomgå erfaringer med ulike organisasjons- og ledelsesmodeller.
Modellen for fordeling av basisbevilgningen
(inntektssystemet) bør oppdateres.
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Dagens system – helseforetaksmodellen
Staten overtok eierskapet til spesialisthelsetjenesten fra 1. januar 2002 gjennom den såkalte helseforetaksreformen. Formålet ble beskrevet slik i
Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven):
«Reformen dreier seg i hovedsak om organisatoriske endringer. Den dreier seg ikke om
endringer i helsepolitikkens mål. Denne reformen må derfor sees på som en nødvendig, men
ikke tilstrekkelig forutsetning for et bedre
helsevesen i framtiden. Målet med proposisjonen er å legge grunnlaget for en helhetlig styring av spesialisthelsetjenesten og å lovfeste et
tydelig statlig ansvar, foruten å legge til rette
for bedre utnyttelse av de ressursene som settes inn i sektoren og derved sikre bedre helsetjenester til hele befolkningen. De helsepolitiske målene realiseres på lengre sikt gjennom
den samlede bruken av virkemidler og ressurser, og ikke minst, gjennom den enkelte helsearbeiders innsats i møte med pasienten.»
Helseforetaksreformen var basert på to hovedelementer:
– Staten overtok eierskapet til de fylkeskommunale sykehusene og øvrige virksomheter
innenfor spesialisthelsetjenesten – det offentlige eierskapet ble samlet på statens hånd.
– Virksomhetene ble organisert i foretak. De er
egne rettssubjekter og således ikke en integrert del av den statlige forvaltningen. Overordnede helsepolitiske mål og rammer fastsettes av staten og ligger til grunn for styring av
foretakene. Staten har et helhetlig ansvar for
spesialisthelsetjenesten med både sektoransvaret, finansieringsansvaret og eierskapet på
én hånd.
Helseforetaksloven ble behandlet og vedtatt av
Stortinget i juni 2001, med et flertall bestående av
representantene fra Arbeiderpartiet, Høyre og
Fremskrittspartiet.

3.1

Bakgrunn for helseforetaksreformen

Gjennom 1990-tallet var eierskapet til sykehusene
tema for flere utredninger og omtalt i flere dokumenter til Stortinget. Det ble vedtatt nye helselover som fikk stor betydning for driften av spesialisthelsetjenesten (lov om pasientrettigheter, lov
om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, lov om helsepersonell og lov om spesialisthelsetjenesten). Pasientene fikk en sterkere rettsstilling gjennom ventetidsgaranti og fritt sykehusvalg. Den statlige finansieringen av sykehus
ble endret fra 1. juli 1997 ved innføring av innsatsstyrt finansiering (ISF).
Nedenfor omtales de viktigste dokumentene
som danner bakteppet for vedtaket om statlig
overtakelse av eierskapet til spesialisthelsetjenesten i 2001.
St.meld. nr. 9 (1974–75) Sykehusbygging mv. i et
regionalisert helsevesen
Gjennom St.meld. nr. 9 (1974–75) ble landet delt
inn i fem helseregioner, og det ble gjennomført en
nivådeling med tre typer sykehus:
– Lokalsykehusene skulle dekke behovene for de
vanlige tjenestene innen indremedisin, kirurgi
og som oftest fødselshjelp.
– Sentralsykehusene samlet flere spesialiteter.
Hvert fylke hadde som hovedregel ett sentralsykehus.
– Regionsykehusene ble utviklet i hver helseregion og skulle i særlig grad ivareta høyspesialiserte tjenester for flere fylker. De hadde samtidig også lokal- og sentralsykehusfunksjoner.
Det ble lagt til grunn at helsetjenesten skulle baseres på samarbeid, arbeidsdeling og spesialisering innenfor helseregionene. Dette har blitt omtalt som regionaliseringsprinsippet. Utgangspunktet var at for å få en robust spesialisthelsetjeneste,
måtte tilbudet dimensjoneres ut fra et tilstrekkelig
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stort befolkningsgrunnlag – samtidig som hensynet til lokalbaserte tjenester ble ivaretatt.
Hellandsvik-utvalget – NOU 1996: 5 Hvem skal eie
sykehusene?
I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 50
(1993–1994) Samarbeid og styring, jf. Innst. S. nr.
165 (1994–95), vedtok Stortinget å be regjeringen
om å «utrede konsekvensene av en statlig overtakelse av kapitalkostnadene for regionsykehusene og
en statlig overtakelse av hele drifts- og eieransvaret
for disse sykehusene. En slik vurdering må ses i lys
av Stortingets ønske om en nasjonal og helhetlig helsepolitikk.»
Hellandsvik-utvalget ble på denne bakgrunn
oppnevnt i september 1995 og avga innstilling i
mars 1996. Utvalgets mandat ble utvidet til å omfatte eierskap, organisering og finansiering av alle
sykehus. Utvalget pekte på behov for et enda tettere og mer forpliktende regionalt samarbeid om
spesialisthelsetjenesten, både for å løse problemene med en uhensiktsmessig sykehusstruktur
og for å møte framtidige utfordringer.
Utvalget beskrev tre modeller og utvalgets 12
medlemmer delte seg i tre like store grupperinger
i valg av modell:
– Regionalisert sykehusvesen med fylkeskommunen som eier – løst formalisert regionalisert
samarbeid.
– Formalisert interfylkeskommunalt samarbeid
– interfylkeskommunalt selskap.
– Regionalisert sykehusvesen med staten som
eier.
Hellandsvik-utvalgets innstilling ble fulgt opp i
St.meld. nr. 24 (1996–97).
St.meld. nr. 24 (1996–97) Tilgjengelighet og faglighet.
Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste. Innst. S.
nr. 237 (1996–97)
I St.meld. nr. 24 (1996–97) gikk departementet
inn for å opprettholde fylkeskommunen som sykehuseier. Samtidig gikk departementet inn for å
legge større styrings- og koordineringsansvar til
de regionale helseutvalgene. Det ble særlig lagt
vekt på at disse utvalgene skulle sørge for planlegging av oppgavefordeling mellom sykehusene i regionen. Mer nasjonal styring på enkelte områder
skulle oppnås blant annet gjennom at departementet skulle vedta regionale helseplaner.
I Sosialkomitéens innstilling tok medlemmene
fra Høyre og Fremskrittspartiet til orde for at staten burde ta over sykehusene. Flertallet i komi-
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téen la vekt på at det skulle gis et likeverdig sykehustilbud i hele landet, og at sektoren trengte mer
ressurser. Ressurstilgangen ble vurdert som viktigere enn spørsmålet om eierskap. Flertallet
mente også at nærhet mellom beslutningstakere
og befolkning talte for fortsatt fylkeskommunalt
eierskap, men erfaringer talte for et bredere og
mer formalisert samarbeid på tvers av fylkesgrenser. Funksjonsfordeling mellom sykehus ble vurdert som et viktig virkemiddel for å opprettholde
kompetanse ved det enkelte sykehus.
Stortinget sluttet seg til hovedlinjene i forslagene i meldingen, som ble konkretisert slik:
– De regionale helseutvalgene skulle formaliseres ved bestemmelser i den kommende spesialisthelsetjenesteloven, og departementet skulle
få adgang til å regulere utvalgenes sammensetning og oppgaver.
– De regionale helseutvalgene skulle være politiske organer, sammensatt av politikere oppnevnt av fylkestingene i regionen.
– Det skulle etableres permanente sekretariater.
– Utkast til planer skulle utarbeides av de regionale helseutvalgene, som i tillegg til å regulere
oppgavefordeling mellom sykehusene, skulle
få en sentral rolle i fordelingen av legespesialister og i styringen av sykehusutbyggingen. Staten ved Sosial- og helsedepartementet skulle
vedta planene og kunne sette vilkår i vedtaket.
Stortingets vedtak ble fulgt opp i Ot.prp. nr. 48
(1997–98). Regjeringen ble også bedt om å utrede
og foreslå ny inndeling av helseregionene. Dette
ble fulgt opp av regjeringen i St.meld. nr. 37
(1997–98).
St.meld. nr. 37 (1997–98) Et sted må grensen gå. Om ny
inndeling av helseregionene på Sør-Østlandet. Innst. S.
nr. 231 (1997–98)
I Innst. S. nr. 237 (1996–97) ble følgende vedtak
fattet: «Stortinget ber regjeringen utrede og legge
fram forslag om inndeling når det gjelder Helseregion 1 og Helseregion 2, der det forutsettes at Oslo
og Akershus tilhører samme region.»
I stortingsmeldingen ble det vurdert å samle
alle fylkeskommunene på Sør-Østlandet i én helseregion. Dette ble imidlertid ikke fulgt opp på
grunn av den store tyngden en slik region ville ha
fått både befolkningsmessig og arealmessig. Det
ble også lagt vekt på at det viktigste samarbeidsproblemet den gangen var på lokal- og sentralsykehusnivå, blant annet med utbyggingsplaner
både i Akershus og Østfold. Departementet foreslo at Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland og Øst-
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fold skulle utgjøre Helseregion Øst, mens Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder skulle utgjøre Helseregion Sør.
Flertallet i Sosialkomitéen sluttet seg til departementets forslag, mens komitéens medlemmer
fra Høyre og Fremskrittspartiet foreslo at hele
Sør-Østlandet skulle omfattes av én helseregion.
Meldingen ble behandlet i juni 1998 og ny regioninndeling ble gjort gjeldende fra 1. januar 1999.
Ot.prp. nr. 48 (1997–98) Om lov om endringer i
sykehusloven og i lov om psykisk helsevern (Sterkere
nasjonal styring og regionalt samarbeid) og Innst. O.
nr. 65 (1997–98)
Regjeringen la i denne proposisjonen fram forslag
om lovendringer for å følge opp Stortingets behandling av regionalt samarbeid i St.meld. nr. 24
(1996–97), og la grunnlaget for sterkere nasjonal
styring og regionalt samarbeid om helsepolitikken. Følgende forslag til lovendringer ble vedtatt
av Stortinget i juni 1998, jf. Innst. O. nr. 65 (1997–
89):
1. Riket inndeles i helseregioner
2. De regionale helseutvalgene formaliseres
3. De regionale helseutvalgene pålegges å utarbeide regionale helseplaner
4. Departementet gis hjemmel til å gi nærmere
bestemmelser om de regionale helseplanenes
innhold og utforming og rapportering om gjennomføring av planene
5. Departementet gis hjemmel til endelig å vedta
de regionale helseplanene
6. Departementet gis hjemmel til å gi bestemmelser om de regionale helseutvalgenes oppgaver
Det ble i proposisjonen understreket at de regionale helseutvalgene og deres sekretariat ikke
skulle representere et nytt forvaltningsnivå. Eierskap til sykehusene skulle fortsatt forankres hos
fylkeskommunene.
Sørensen-utvalget – NOU 1999: 15 Hvor nært skal det
være? Tilknytningsformer for offentlige sykehus
Sørensen-utvalget ble oppnevnt i september 1998.
Oppnevnelsen ble begrunnet med at det ikke var
gjennomført noen systematisk vurdering av hva
som var hensiktsmessig tilknytningsform for de
offentlige sykehusene. Det ble vist til at Stortinget
hadde vedtatt rett til fritt sykehusvalg, det var innført innsatsstyrt finansiering, det var vedtatt
endringer i sykehusloven om mer aktiv bruk av
regional helseplanlegging og private aktører
hadde fått økt betydning på helseområdet. I revi-

dert nasjonalbudsjett for 1998 varslet Sosial- og
helsedepartementet at det skulle utredes om Radiumhospitalet og Rikshospitalet burde omdannes
til sykehusforetak. Det var også fylkeskommuner
som hadde fremmet forslag om å endre sykehusenes tilknytningsform, blant annet hadde et flertall
i Oslo kommune høsten 1998 åpnet for å organisere Ullevål og Aker sykehus som aksjeselskap.
Sørensen-utvalget avga innstilling i mars 1999. Utvalget ga en samlet vurdering av bruk av tilknytningsformer for offentlige sykehus.
Utvalget pekte på at den offentlige sykehussektoren særlig stod overfor følgende tre styringsmessige utfordringer:
– Sykehusledelsen trengte videre fullmakter og
økt handlefrihet innenfor personalfeltet.
– Sykehusledelsen trengte videre fullmakter og
økt handlefrihet innenfor økonomi.
– Det var behov for bedre styring av kostnadene.
Et samlet utvalg mente at utfordringene tilsa reformer i styringen av de offentlige sykehusene.
Utvalgets prinsipielle utgangspunkt var likevel at
det ikke burde settes formelle restriksjoner på statens og fylkeskommunenes organisasjonsfrihet.
Flertallet i utvalget foreslo imidlertid å innføre en
ny valgfri kommunal tilknytningsform; fylkeskommunalt og kommunalt selskap. På samme måte
som ved statsforetaksformen skulle selskapet
være en selvstendig rettslig og økonomisk enhet
som var skilt fra fylkeskommunen.
Ot.prp. nr. 25 (1999–2000) Om lov om
fylkeskommunale sykehusselskaper m.m.
Innst. O. nr. 88 (1999–2000)
I Ot.prp. nr. 25 (1999–2000) la Regjeringen Bondevik I fram forslag til ny lov om fylkeskommunale sykehusselskaper. Forslaget bygget i store
trekk på Sørensen-utvalgets innstilling. Den nye
organisasjonsformen innebar at sykehus ville bli
egne rettssubjekter, men det ble ikke foreslått at
organisasjonsformen skulle gjøres obligatorisk.
Forslaget ble med enkelte endringer vedtatt av
Stortinget i juni 2000, jf. Innst. O. nr. 88 (1999–
2000).
Begrunnelsene for å benytte foretaksorganisering var i korte trekk at det generelt var et reformbehov, og at den mest grunnleggende utfordringen lå i å klargjøre rollene knyttet til styring av sykehus. Departementet la vekt på betydningen av å
få en avklaring og bevisstgjøring av hvilke saker
som «hører hjemme på politikernes bord», og på
hvilken måte det overordnede politiske nivået i
fylkeskommunen skulle involveres. Videre ble det
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lagt vekt på at sykehusledelsen måtte ha nødvendig autonomi, fleksibilitet og forutberegnelighet
til å lede sykehusene innenfor de politisk opptrukne rammene. Tilknytningsformen måtte gi
grunnlag for kontrakts- og avtalestyring, og legge
til rette for at sykehus kunne fungere i forhold til
de ulike samarbeidsaktørene i helsepolitikken,
blant annet i det regionale helsesamarbeidet og
med primærhelsetjenesten. Styringsopplegget
måtte heller ikke hindre ønskede strukturomlegginger.
St.prp. nr. 47 (1999–2000) Om sykehusøkonomi og
budsjett 2000 og Innst. S. nr. 241 (1999–2000)
I St.prp. nr. 47 (1999–2000), som ble lagt fram i
april 2000 av Regjeringen Stoltenberg I, ble det
fremmet forslag om tilleggsbevilgninger på i alt
1 250 mill. kroner for å bedre sykehusenes økonomi. Bakgrunnen var blant annet at aktiviteten
hadde økt langt mer enn planlagt i 1999. I proposisjonen ble det understreket at utviklingen i sykehusøkonomien viste at det var behov for en omfattende vurdering av sykehusenes organisasjonsog styringsmodeller. Regjeringen ville på et senere tidspunkt komme tilbake med konkrete forslag til forbedringer innen organisering og styring
av sykehusene. Gjennom stortingsbehandlingen
ble tilleggsbevilgningen økt med 520 mill. kroner
til 1 770 mill. kroner, jf. Innst. S. nr. 241 (1999–
2000).

3.2

Gjennomføring av helseforetaksreformen

På landsmøtet i Arbeiderpartiet 12. november
2000 ble det fattet vedtak om at staten skal eie
sykehusene:
«Eierskapet til sykehusene må overføres til staten for å sikre en mer helhetlig planlegging og
klarere ansvarsforhold i sykehusvesenet. Ved
statlig eierskap skal sykehusene skilles ut av
forvaltningen, eies hundre prosent av staten og
organiseres som statlige foretak. Dette skal
fastlegges i egen lov. Hvert foretak skal ha et
regionalt basert styre, oppnevnt av eieren og
med tilknytning og tilhørighet i den befolkningen de skal tjene. (…)
I forbindelse med denne reformen må det
skje et økonomisk oppgjør mellom staten og
fylkeskommunen.»
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Høyre og Fremskrittspartiet hadde tidligere tatt
til orde for at staten skulle eie sykehusene, blant
annet i Innst. S. nr. 237 (1996–97).

3.2.1

Om lov om helseforetak m.m.

Forslag til reform ble lagt fram i april 2001 av Regjeringen Stoltenberg I ved Ot.prp. nr. 66 (2000–
2001) Om lov om helseforetak m.m. Som bakgrunn for reformen ble det i proposisjonen pekt
på flere forhold som illustrerte at sykehussektoren hadde mer enn et ressursproblem. Bevilgningsøkningene hadde vært store de siste årene
uten at de økonomiske problemene var løst. Pasientbehandlingen hadde økt mye uten at ventelistene hadde blitt kortere. Det var personellmangel
til tross for økt utdanningskapasitet. Samarbeidet
for å utnytte ledig kapasitet var for dårlig, og kapitalutstyret var dårlig utnyttet. Dette ble et stykke
på vei sett som et uttrykk for organisatoriske og
styringsmessige problemer. Det ble stilt spørsmål
ved om forvaltningsorganiseringen satte begrensninger for sykehusenes ansvar på en slik måte at
det ble vanskelig å oppfylle de helsepolitiske målsettingene. Tre problemstillinger ble trukket fram:
– Målsettingen om likeverdige tjenester. Det var
store forskjeller i ventetid for behandling av
samme lidelse i forskjellige fylker. Det var også
store geografiske variasjoner i medisinsk praksis innenfor enkelte fagområder. Det var tiltagende faglig enighet om at kvaliteten på enkelte helsetjenester kunne forbedres ved å fordele funksjoner mellom sykehus slik at det nås
et minstevolum på aktiviteten.
– Forskjell i ressursbruk. Det ble vist til betydelige
forskjeller i ressursbruk, som dels kunne tilskrives lokale forhold, men som også kunne
skyldes ulik tilrettelegging fra eiers side.
– Uklare ansvarsforhold. Ansvarsforholdet var todelt. Fylkeskommunene hadde ansvaret for eierstyring og arbeidsgiveransvaret, mens finansieringen i hovedsak var statens ansvar. Staten
hadde også det overordnede ansvaret for helsesektoren. Oppsplittingen i eier- og finansieringsansvar skapte uklare ansvarsforhold, både
internt i sektoren og enda mer utad.
Helseforetaksreformen dreide seg i hovedsak om
organisatoriske endringer, ikke om endringer i
helsepolitikkens mål. Indirekte kan imidlertid tilknytningsform og fullmakter som følger av denne
ha betydning for mulighetene til å drive på en effektiv måte, og dermed for tjenestenes kvalitet,
omfang og prioritering.
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I proposisjonen ble det lagt vekt på at en gjennom reformen sikret at staten kom i en helhetlig
ansvarsposisjon for spesialisthelsetjenesten. Sektoransvaret, finansieringsansvaret og eierskapet
ble samlet på én hånd, og det skulle ikke være tvil
om at staten hadde det fulle og hele ansvaret.
Dette ga staten en sterkere styringsrolle på de
områdene det var nødvendig. Reformens intensjon var å oppnå sterkere styring med helsetjenestens struktur, for eksempel gjennom funksjonsfordeling.
Samtidig som statens styringsevne ble styrket,
skulle de enkelte virksomhetene få større ansvar
og frihet innenfor gitte rammer. En vesentlig begrunnelse for å organisere sykehusene som helseforetak, var at de da ble myndiggjort.
Foretaksorganisering markerte et klart organisatorisk skille mellom virksomheten og overordnet politisk organ. Ledelsen ved sykehusene
skulle få et mer helhetlig ansvar for løpende drift,
mens eierstyringen skulle konsentreres om overordnede forhold. Foretaksorganisering ble vurdert å være en viktig forutsetning for å oppnå en
ønsket styringskultur mellom eier og virksomhetsledelse, og redusere muligheten for «spill»
om rammebetingelsene. Det ville også være et virkemiddel for å gi sykehusledelsen autoritet. Dette
er ikke minst viktig i sykehus, som drives etter
faglige standarder som i stor utstrekning fastsettes av profesjonene selv1.
Som ledd i å målrette den statlige styringen
mot overordnede prioriteringer og struktur, ble
det i proposisjonen varslet at planer fra foretakene
skulle være grunnlag for å legge fram helseplaner
for Stortinget. Med sterkere nasjonal politisk styring ville det være mindre betenkelig å gi sykehusene større myndighet til styring av driften.
Foretaksorganiseringen skulle være et desentraliseringstiltak. Det ble framhevet at en vellykket reform var avhengig av en riktig balanse mellom lokal frihet i det enkelte foretak og nødvendig overordnet statlig styring.
Ved statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten fikk staten flere roller – både som driftsansvarlig, myndighet, eier, finansieringsansvarlig og
tilsynsmyndighet. Foretaksorganisering ble vurdert å kunne bidra til rolleklarhet. Når sykehusene og selve driften ble skilt ut fra forvaltningen, ble det større organisatorisk avstand til de
andre rollene. Dette var ment å øke tilliten til at
1

NOU 1997: 2 «Pasienten først! Ledelse og organisering av
sykehus» trakk opp viktige prinsipper for ledelse og organisering som også lå til grunn for vurderingene i Ot.prp. nr.
66 (2000–2001).

rollene ikke gled over i hverandre på uheldige måter.
Et siste tungtveiende argument for den valgte
modellen var intensjonen om mer bevissthet om
innsatsfaktoren kapital i sykehus. Foretaksorganisering med bruk av prinsippene i regnskapsloven
ville inspirere til langt mer bevisste holdninger til
bruken av kapital.
Lov om helseforetak ble vedtatt med et flertall
fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet,
jf. Innst. O. nr. 118 (2000–2001).
Et mindretall i sosialkomitéen, bestående av
representanter fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, hadde omfattende
merknader til lovforslaget. Det ble blant annet
pekt på at modellen svekker muligheten for demokratisk folkevalgt styring og politisk kontroll.
Mindretallet var også uenige i problemforståelsen
og at endring i eierskap var svaret på utfordringene2:
«Disse medlemmer viser til at forslaget om
statlige helseforetak ikke gir svar på de styrings- og ledelsesutfordringer som helsesektoren står overfor. Disse medlemmer mener derfor at det ikke er eierstrukturen, men utfordringer innen ledelse og intern oppgavefordeling
og mangelfulle bevilgninger i forhold til sykehusenes oppgaver og folks forventninger, som
er hovedårsakene til problemene i sykehussektoren.»
«Disse medlemmer mener at Regjeringens
forslag til helsereform samlet sett representerer en svekkelse av innbyggernes mulighet til
påvirkning av tjenestetilbudet og innsyn i de
beslutninger som gjøres, blant annet funksjonsfordeling og sykehusstruktur. I tillegg representerer helsereformen en uønsket sentralisering, en uheldig oppbygging av statlig
driftsansvar og økt profesjonsstyring. Disse
medlemmer hevder at Regjeringens reform
ikke gir en reduksjon av beslutningsnivåer i
spesialisthelsetjenesten, men fjerner den direkte folkevalgte styringen av de nivåene som
er nærmest innbyggerne. Regjeringens reform
svekker også Stortingets styringsmulighet
gjennom den forutsatte delegasjon av styringsmyndighet til de regionale foretakene.»
Det ble lagt fram en motmelding til høringsnotatet
om forslaget til lov om helseforetak og til Ot. prp.
nr. 66 (2000–2001)3. Motmeldingen, som ble lagt
2

Innst. O. nr. 118 (2000–2001) Innstilling fra sosialkomiteen
om lov om helseforetak m.m. Side 17–24.

35

NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

fram av en gruppe leger, mente at helseforetaksreformen dreide seg om å gjennomføre et fundamentalt systemskifte i norsk helsepolitikk – fra et
politisk forvaltningsstyre med pasienten som uegennyttig mål – til et bedriftsøkonomisk markedsstyre med pasienten som et middel for økonomisk
inntjening. Legegruppen som skrev Motmeldingen mente det var naturlig å forvente følgende
konsekvenser av regjeringens forslag:
1. Sykehusene vil bli spesialiserte, akuttberedskapen vil bli sentralisert og sengetallet redusert.
2. Bedriftsøkonomi vil bestemme sykehusenes
pasienttilbud.
3. De friskeste pasientene vil få enda høyere prioritet, på bekostning av de mest syke.
4. Overbehandling og feilbehandling vil øke.
5. Byråkratiet vil vokse og dominere fagmiljøene
i sykehusene.
6. Som resultat av 4) og 5) vil effektiviteten reduseres.
7. Fagutvikling vil hemmes pga. konkurranse
mellom sykehusene og fordi opplæring blir
«ulønnsom» aktivitet.
8. Arbeidsmiljøet vil bli svekket av ytterligere
tidspress og «resultatlønn».
9. Over tid vil Norge få et todelt sykehusvesen:
Ett i offentlig eie og ett i privat eie.
10. I et markedssystem vil ikke folket i valg eller
Stortinget ha noen reell innflytelse over prioriteringene i sykehusvesenet.

3.2.2 Senere justeringer av lovverket
Etter at helseforetaksloven ble vedtatt i 2001, har
det i begrenset grad vært gjennomført lovendringer. De viktigste endringene ble foreslått i
Prop. 120 L (2011–2012) Endringer i helseforetaksloven mv. Proposisjonen ble lagt fram av Regjeringen Stoltenberg II i mai 2012, og grunnlaget
for endringene ble omtalt slik i Meld. St. 16
(2010–2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan
(2011–2015):
«Det er snart ti år siden helseforetaksmodellen
ble gjennomført. På grunnlag av de erfaringene som er gjort til nå, vil det blir gjort en
gjennomgang med sikte på mulige forbedringer i modellen og tilpasninger/endringer i lovverket, herunder vurdering av styringspraksis,
3

Trude Arnesen m.fl.: Motmelding 2 til høringsnotat fra
Sosial- og helsedepartementet om «Statlig overtakelse av
spesialisthelsetjenesten og forslag til lov om helseforetak
m.m.» og Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) «Om lov om helseforetak m.m.» April 2001.
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og regional og lokal forankring. Det tas sikte på
at gjennomgangen gjøres i denne stortingsperioden.»
Komitéen støttet en gjennomgang og evaluering
med sikte på forbedringer av helseforetaksmodellen og nødvendige endringer og tilpasninger i lovverket.
I Prop. 120 L (2011–2012) viste departementet
til at det var iverksatt en evaluering av rolle og
funksjon for de regionale helseforetakene og helseforetakene. Hensikten var å belyse om styrene
faktisk bidro til å fylle rollene de var tiltenkt i modellen, og hvilken merverdi dette ga i et styringsmessig perspektiv. Det ble også vist til at det var
iverksatt en kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk, jf. omtale i
punkt 4.2.1. Departementet varslet at det kunne
være aktuelt å vurdere enkelte endringer i modellen når de igangsatte evalueringene forelå. Dette
ble ikke fulgt opp.
Forslagene til endringer i helseforetaksloven i
Prop. 120 L (2011–2012) var basert på praktiske
erfaringer med helseforetaksloven gjennom ti år,
og innebar ikke vesentlige nye styringsprinsipper.
Det ble vist til at det var foretatt endringer i praktiseringen av modellen over tid uten at det hadde
vært nødvendig å foreta lovendringer. Endringene
ble imidlertid nå foreslått tatt inn i loven for at
denne skulle gi et mer helhetlig bilde av helseforetaksmodellen. Blant annet ble den nasjonale
styringen i større grad synliggjort i loven. Det ble
foreslått enkelte utvidelser av de organisatoriske
valgmulighetene, blant annet ved at det ble åpnet
for felleseide helseforetak. Videre ble det lovfestet
at styremøter i helseforetakene skulle holdes for
åpne dører med noen unntak av hensyn til taushetsplikt og personvern mv.

3.3

Ansvarsforhold og styringsstruktur
i helseforetaksmodellen

Gjennom helseforetaksreformen fikk staten gjennom sitt eierskap vesentlig større muligheter til å
styre spesialisthelsetjenesten enn tidligere, selv
om sykehusene ble organisert som foretak og
egne rettssubjekter underlagt departementet, og
dermed ble mer fristilt enn om de hadde vært forvaltningsorganer.
I dette avsnittet gjennomgås rammene for eierstyringen av helseforetakene. Eierstyring er ett av
flere virkemidler i den samlede nasjonale sektorstyringen.
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3.3.1 Statens funksjon og oppgaver
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 bestemmer at:
«Staten har det overordnede ansvar for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste.» Staten
skal sette de regionale helseforetakene i stand til å
oppfylle sine plikter og fastsette de overordnede
helsepolitiske målsettingene. Staten har også ansvar for at de regionale helseforetakene oppfyller
sine rettslige forpliktelser.
Stortinget styrer for det første gjennom å
vedta reglene i helselovgivningen og andre lover.
Den mer detaljerte styringen gjennom forskrifter
er overlatt til departementet, eventuelt Kongen i
statsråd, og gjennom myndighetskrav, herunder
veiledere og retningslinjer fra blant annet Helsedirektoratet.
Staten har videre ansvar for å finansiere spesialisthelsetjenesten. Dette gir Stortinget mulighet til
styring gjennom å stille vilkår i forbindelse med
behandlingen av statsbudsjettet. Lånetilsagn til
store investeringer i sykehusbygg mv. vedtas av
Stortinget. Den helsepolitiske bestillingen og tildelingen av midler skjer i hovedsak gjennom de
årlige oppdragsdokumentene fra departementet.
Her videreføres Stortingets vilkår overfor foretakene, og departementet kan stille ytterligere vilkår.
Eierstyring utøves gjennom oppnevning av styrer, fastsetting av vedtekter og vedtak i foretaksmøtene i regionale helseforetak. Departementet
fører også tilsyn med at virksomheten drives i tråd
med vilkår i oppdragsdokumentet og vedtak i foretaksmøter.
Staten styrer videre gjennom planer, som danner grunnlag for langsiktig innretning av finansiering, departementets oppdrag til de regionale
helseforetakene og eierstyringen av disse. Stortingsmeldingen om Nasjonal helse- og sykehusplan som ble lagt fram høsten 2015 er et eksempel
på dette.
3.3.2 Rammer for eierstyringen
Helseforetaksloven fastsetter hvilke styrings- og
beslutningsorganer foretakene skal ha og hvilken
myndighet som er lagt til det enkelte organ. Helseforetaksloven bygger på en klar rollefordeling
mellom eier, styre og daglig leder. Den politiske
styringen følger de lovfestede ansvarslinjene.
Styrene i helseregionene er helse- og omsorgsministerens redskap for å gjennomføre regjeringens helsepolitikk. På samme måte er styrene i helseforetakene de regionale helseforetakenes redskaper for å gjennomføre deres ansvar for

å sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen.
Foretaksmøtet (eiermøtet) er foretakets øverste styringsorgan. I de regionale helseforetakene
er departementet ved statsråden foretaksmøte. I
helseforetakene er styret for det regionale helseforetaket foretaksmøte. Foretaksmøtet har all
myndighet i foretaket og kan instruere styret i alle
saker4. Foretaksmøtet kan også omgjøre styrets
beslutninger.
Foretakene skal ha styre og daglig leder. Styrets ansvar er forvaltning av foretaket i vid forstand og å føre tilsyn med at virksomheten drives i
samsvar med lover og forskrifter. Styret har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med den
nasjonale helsepolitikken og for at foretakets samlede ressurser brukes på beste måte for å oppfylle
virksomhetens formål. Styret har også ansvar for
å gjennomføre foretaksmøter i helseforetak ved
behov.
Daglig leder har ansvar for den daglige driften
av virksomheten innenfor rammen av styrets instruksjon. Styret skal fastsette instruks for stillingen og føre tilsyn med daglig leder.
Helseforetaksmodellen legger til rette for politisk styring av de regionale helseforetakene under
parlamentarisk ansvar. Dette kan skje gjennom eierstyring og vilkår knyttet til bevilgninger over
statsbudsjettet. I tillegg til vilkår for bevilgninger
fastsatt av Stortinget, kan både departementet og
de regionale helseforetakene utenom foretaksmøtet fordele tildelte bevilgninger og sette vilkår for
disse. Dette skjer hvert år i januar gjennom utsending av oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene. Det er også lovfestet at departementet årlig skal avholde foretaksmøte i løpet av årets
første måneder for å fastsette økonomiske og organisatoriske krav og rammer for regionale helseforetak. Det avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni for godkjenning av årsregnskap og årlig melding.
Departementet skal holde seg orientert om
foretakenes virksomhet og om virksomheten drives i samsvar med kravene som er stilt i foretaksmøter og vilkår som er satt for tildeling av bevilgning. Dette skal skje gjennom skriftlige rapporteringer og rapporteringsmøter som kan holdes
utenom foretaksmøtet. I tillegg skal det rapporteres i årlig melding, som også er departementets
grunnlag for tilbakemelding og framleggelse av
planer for Stortinget.
4

Dette gjelder ikke vedtak i saker om tilsetting, oppsigelse
eller avskjed av administrerende direktør, som bare kan fattes av styrene i RHF/HF, jf. helseforetaksloven § 36.
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Formelt sett er det ikke begrensninger i eiers
rett til å styre. Hvor nært departementet til enhver
tid vil styre de regionale helseforetakene som eier,
er langt på vei et politisk spørsmål.
Ved innføringen av helseforetaksmodellen i
2002 ble det forutsatt at eierstyringen skulle konsentreres om overordnede forhold. Dette ble
blant annet beskrevet slik på side 42 i Ot.prp. nr.
66 (2000–2001):
«En av reformens sentrale intensjoner er å gi
de regionale helseforetakene betydelige frihetsgrader i sin daglige drift, samtidig som det
skal legges til rette for at sentrale, nasjonale
helsepolitiske målsettinger oppfylles. Visse
hensyn tilsier imidlertid at staten i en overgangsfase i noe større grad sikrer hensynene
til kostnadskontroll og gjennomføringen av
sentrale prioriterte oppgaver ved en noe mer
aktiv styring enn det som på sikt forutsettes.»
Helseforetaksloven § 16 første ledd bestemmer at
«eiere utøver den øverste myndighet i foretak i foretaksmøte» og at «eier kan ikke utøve eierstyring i
foretak utenom foretaksmøte». Det at eierstyring
skjer i foretaksmøte innebærer at all kommunikasjon mellom statsråden og ledelsen i regionalt helseforetak utenom foretaksmøtet må anses som dialog og meningsutvekslinger. Det er ikke instrukser. Styremedlemmene skal fatte vedtak på selvstendig grunnlag. Det samme gjelder i forholdet
mellom regionalt helseforetak og helseforetak.
Hvert enkelt styre er ansvarlig for å fatte vedtak på selvstendig grunnlag og med en selvstendig begrunnelse, i den grad det ikke er gitt bindende instruks i foretaksmøte. Styrene skal fatte
sine egne vedtak og stå for disse. Det vil ikke
være en selvstendig vurdering fra styremedlemmenes side dersom den eneste begrunnelsen for
vedtaket er at statsråden har uttalt noe utenom
foretaksmøtet. Dersom eier ikke er enig i et styrevedtak eller ser behov for et vedtak i en sak som
styret ikke har tatt stilling til, må eier vurdere å
fatte vedtak i foretaksmøte.
Sykehusene og de regionale helseforetakene
disponerer store samfunnsressurser og yter tjenester som er avgjørende for innbyggernes velferd. Helseforetaksloven legger derfor opp til tettere styring av foretakene enn det som er vanlig
ved styringen av fristilte, egne rettssubjekter. Det
er derfor fastsatt i helseforetaksloven § 30 at en del
viktige saker ikke kan avgjøres av styret for de regionale helseforetakene, men undergis politisk behandling og derfor avgjøres av departementet i
foretaksmøte. Dette gjelder saker som antas å
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være av vesentlig betydning for foretakets virksomhet, av vesentlig betydning for løsningen av
fastsatte målsettinger eller oppgaver, saker som
antas å ha prinsipielle sider av betydning og saker
som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige
virkninger. Følgende eksempler er gitt i loven; vedtak som kan endre virksomhetens karakter, vedtak
om nedleggelse av sykehus, omfattende endringer
i sykehusstrukturen i helseregionen, omfattende
endringer i tjenestetilbudet, vedtak om endringer i
antallet helseforetak i helseregionen og vedtak om
endringer i opptaksområdet for helseforetak.
Vedtakskompetansen kan ikke delegeres til
styrene. Saker etter § 30 skal forelegges departementet av styret i det regionale helseforetaket. I
praksis vil en sak bli forberedt i det aktuelle helseforetaket og styret gir sin anbefaling til vedtak til
det regionale helseforetaket. Styret i det regionale
helseforetaket fatter deretter vedtak om sin anbefaling, etter egen saksforberedelse.
Forståelsen av hvilke konkrete vedtak foretaksmøtet skal fatte, vil påvirkes av den politiske
situasjonen og statsrådens vurdering av hvilke beslutninger som anses å være prinsipielle, overordnede eller for å ha vesentlige samfunnsmessige
virkninger. Den enkelte statsråd kan derfor ta et
prinsipielt standpunkt til hvordan vedkommende
ønsker å forstå og praktisere bestemmelsen i helseforetaksloven § 30. Statsråden kan bygge på,
men er ikke bundet av, tidligere statsråders praktisering av § 30.
En gjennomgang av protokoller fra foretaksmøter i regionale helseforetak viser at det relativt
sjelden fattes vedtak som kan henføres til helseforetaksloven § 30. Som eksempler kan nevnes:
omorganisering av fødselsomsorgen i flere regioner, avvikling av sengeposten ved Sørlandet sykehus avdeling Farsund, omstilling i Helse Sør-Øst
RHF («hovedstadsprosessen»), bruk av Aker sykehus som samhandlingsarena, funksjons- og
oppgavefordeling mellom lokalsykehus i Helse
Førde HF, sammenslåing av helseforetakene i
Møre og Romsdal, anmodning om at utviklingsplan for sykehusene i Møre og Romsdal bør drøfte
alternativer med både ett og to sykehus, valg av
lokalisering for nytt sykehus i Møre og Romsdal
og avvikling av akuttfunksjoner i Kragerø og på
Rjukan. I flere saker «stadfester» foretaksmøtet
vedtak som allerede er fattet av styrene i regionale
helseforetak.
Foretaksmøtet i regionalt helseforetak er videre forpliktet til å fatte vedtak i følgende tilfeller:
– § 12 vedtektsendringer
– § 15 disponering av foretakets midler
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§ 21 valg av styremedlemmer og fastsetting av
styregodtgjørelse
§ 31 salg av eiendom
§ 33 lån og garantier
§ 34 årlig melding om virksomheten mv. i regionalt helseforetak
§ 43 årsregnskap og årsberetning
§ 44 revisors godtgjørelse

Foretaksmøtet kan med hjemmel i helseforetaksloven § 16 første ledd velge å fatte vedtak i saker som ikke omfattes av § 30.

3.3.3

De regionale helseforetakenes
funksjon og oppgaver – sørge-foransvaret
Ifølge helseforetaksloven § 2 a har regionale helseforetak et overordnet ansvar for å iverksette den
nasjonale helsepolitikken i helseregionen. Mer
konkret har de ifølge spesialisthelsetjenesteloven
§ 2-1 a første ledd ansvaret for å sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste. De skal
sørge for at pasientenes rett til øyeblikkelig og
nødvendig helsehjelp oppfylles. Dette omtales ofte
som et sørge-for-ansvar. Tilbudet av spesialisthelsetjenester skal innrettes i tråd med overordnede
helsepolitiske målsetninger og beslutninger, behovet i helseregionen og en effektiv forvaltning av
tildelte ressurser.
Finansieringen av spesialisthelsetjenestene som
de regionale helseforetakene har ansvar for å
sørge for, er regulert i spesialisthelsetjenesteloven
kapittel 5. Finansieringsansvaret ligger hos det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion.
De regionale helseforetakene eier underliggende helseforetak og tilknyttede virksomheter.
Sørge-for-ansvaret kan oppfylles gjennom egne
helseforetak, eller ved å kjøpe tjenester fra private
tjenesteytere, institusjoner og privatpraktiserende spesialister, jf. spesialisthelsetjenesteloven
§ 2-1 a sjette ledd. I følge helseforetaksloven § 2 a
plikter de i forbindelse med langsiktig planlegging
å vurdere om deler av tjenestene skal ytes gjennom inngåelse av avtale med private eller offentlige virksomheter som de ikke eier selv.
De regionale helseforetakene skal i henhold til
helseforetaksloven § 1 planlegge og organisere
spesialisthelsetjenesten, og legge til rette for
forskning og utdanning etter eiers retningslinjer.
De regionale helseforetakene planlegger og styrer funksjonsfordeling, lokalisering, dimensjonering og investeringer for å ivareta et helhetlig regionalt tilbud. For å kunne legge konkrete planer

for spesialisthelsetjenestens framtidige innretning
må regionene vurdere blant annet endringer i befolkningens behov, teknologisk og medisinsk utvikling, investeringer og personellbehov. Gjennomføring forutsetter styringsevne og oversikt
over styringskrav. De regionale helseforetakene
må innhente styringsinformasjon om befolkningens behov, tilbud av tjenester og områder med
svikt og fare for svikt for å evaluere om planene
følges, om målene nås og om noe må korrigeres.
De kan delegere oppgaver til helseforetakene,
men ikke delegere sørge-for-ansvaret. De regionale helseforetakene er nivået som tar initiativ til
og gjennomfører mange av de nødvendige omstillingene av tjenesten.
Øvrige rammer for de regionale helseforetakenes oppgaver framgår av vedtektene, vilkår for årlig bevilgning fra Stortinget og departementet
(oppdragsdokumentet), og eiers vedtak i foretaksmøte.
Fylkesmennene og Statens helsetilsyn fører
tilsyn med at de regionale helseforetakene oppfyller det lovpålagte ansvaret.

3.3.4

Helseforetakenes funksjon og
oppgaver
De offentlige sykehusene ble organisert som helseforetak gjennom den statlige overtakelsen i
2002. Helseforetakene er det utøvende leddet i
spesialisthelsetjenesten og har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i sykehusene.
Helseforetakene har ikke det rettslige ansvaret for å sørge for et tilbud om spesialisthelsetjenester, men de er egne rettssubjekter som har
selvstendig ansvar for at det tilbudet de faktisk gir,
oppfyller kravene til forsvarlighet, pasient- og brukerrettigheter mv.
Helseforetakene skal yte spesialisthelsetjenester, forskning, undervisning og tjenester som
står i naturlig sammenheng med dette, eller som
er pålagt i lov. De enkelte helseforetakenes konkrete oppgaver framgår av vedtektene, vilkår for
årlig bevilgning fra det regionale helseforetaket
(oppdragsdokumentet) og eiers vedtak i foretaksmøte. I praksis har de regionale helseforetakene
innrettet styringen slik at helseforetakene har ansvar for å yte spesialisthelsetjenester for befolkningen i sitt geografiske opptaksområde. I Helse
Sør-Øst er dette definert gjennom at regionen er
inndelt i sykehusområder. Helseforetakene som
utgjør et sykehusområde skal ha ansvar for sin befolkning og tilby lokalbaserte spesialisthelsetjenester og mer spesialiserte tjenester for sitt område.

NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Fra 2013 ble det gjennom endringer i helseforetaksloven som åpnet for at virksomhet som ikke er
spesialisthelsetjeneste, men som er nødvendige og
sentrale forutsetninger for utøvelse av spesialisthelsetjeneste, også kan organiseres som helseforetak. Det ble også adgang til at de regionale helseforetakene kunne eie helseforetak sammen.

3.3.5 Sammensetning og valg av styrer
Styret skal etter helseforetaksloven ha minst fem
medlemmer. I helseforetak med mer enn 200 ansatte skal styret ha minst sju medlemmer. Eier velger flertallet av styremedlemmer i foretaksmøte. I
praksis innebærer dette at foretaksmøtet velger
medlemmer til de regionale helseforetakenes styrer og at det regionale helseforetakets styre velger medlemmer til styrene i helseforetakene det
eier.
Inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer skal i regionale helseforetak velges av og blant de ansatte i det regionale helseforetaket og helseforetak som foretaket
eier.
I helseforetak som har flere enn 30 ansatte,
kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer, velges av og blant de ansatte. I helseforetak som har flere enn 200 ansatte, skal de ansatte i tillegg enten velge ett styremedlem og varamedlem eller to observatører og varamedlemmer.
Gjennomføring av de ansattes valg av styremedlem er regulert i egen forskrift.
Helseforetaksloven stiller ingen kompetansekrav til styremedlemmene, men for å sikre en forsvarlig eierforvaltning må styret samlet sett ha
kompetanse som står i forhold til oppgavene og
foretakets utfordringer. Det er videre fastsatt i
vedtektene at styret skal ha en geografisk og aldersmessig bredde. Helseforetaksloven § 21 første ledd bestemmer at kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6 gjelder tilsvarende. I regionalt helseforetak skal styremedlemmene som velges av foretaksmøtet, ha tilknytning til den regionen som foretaket hører under.
Alle styremedlemmene er likeverdige styremedlemmer, enten de er valgt av eier eller av de
ansatte. De har de samme rettighetene og det
samme ansvaret for beslutningene som fattes av
styret. Det skal styres til beste for foretaket. Ingen
av styremedlemmene kan ta særlige hensyn til de
grupperinger eller det geografiske området de er
valgt fra.
Fra 2002 var det ni medlemmer i styrene. Med
bakgrunn i regjeringserklæringen fra 2005 (regje-
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ringen Stoltenberg II) ble det gjennom vedtektene
etablert praksis for at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skulle velges av og
blant foreslåtte lokalpolitikere i kommuner og fylkeskommuner. Til styrene i regionale helseforetak valgte eier et flertall styremedlemmer som
hadde verv i kommunestyre, fylkesting eller Sametinget. Til styrene i helseforetak valgte eier et
flertall styremedlemmer som enten hadde eller
hadde hatt politiske verv. Etter denne ordningen
økte antall styremedlemmer betydelig. De største
styrene hadde 16 styremedlemmer.
Med bakgrunn i regjeringsplattformen for regjeringen Solberg, ble kravet om at et flertall av
de eieroppnevnte styremedlemmene skulle være
politisk aktive avviklet ved valget av nye styrer i
2014. Dette ble begrunnet med at den stadig sterkere politiseringen av styrene hadde gått på bekostning av rekrutteringen av personer med bakgrunn og kompetanse som er viktig for å løse de
oppgavene og utfordringene de regionale helseforetakene og helseforetakene står overfor. Videre ble det framhevet at størrelsen på styrene i
flere sammenhenger hadde vært til hinder for
gode prosesser og grundige diskusjoner. Styrene
for de regionale helseforetakene er nå redusert til
inntil ti medlemmer, hvorav inntil sju medlemmer
er oppnevnt av eier.
Når det velges nye styrer til de regionale helseforetakene, blir styremedlemmene gjort kjent
med styringssystemet både i egne seminarer og
gjennom skriftlig materiale, herunder styreveilederen utarbeidet av departementet.

3.3.6 Åpne styremøter
Ifølge helseforetaksloven § 26 a er hovedregelen
at styremøter i foretak skal holdes for åpne dører.
Begrunnelsen for at styremøtene som hovedregel
skal være åpne, er at der drøftes det fellesgoder av
stor betydning for befolkningen og at åpne styremøter bidrar til tillit og legitimitet for de vedtakene som fattes. Dersom det foreligger et reelt og
saklig behov, kan styret vedta å behandle en sak
for lukkede dører i følgende tilfeller:
– Av hensyn til personvernet. Personalsaker skal
alltid behandles for lukkede dører.
– Orientering om sak som er på et forberedende
stadium i saksbehandlingen i foretaket.
– Informasjon om lovbrudd, saksframlegg eller
av hensyn til foretakets partsstilling i sak for
norsk domstol.
– Av hensyn til forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltningen til
foretaket.
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Saker som gjelder tilbud og protokoll etter regelverket om offentlige anskaffelser til valget
av leverandør er gjort.

3.3.7

Nærmere om myndighet og ansvar

3.3.7.1

Om fordeling av myndighet og ansvar
mellom regionale helseforetak og
helseforetak
Både regionale helseforetak og helseforetak er
selvstendige rettssubjekter. Det innebærer at styret i de enkelte foretakene (og de som er delegert
myndighet innad i virksomheten) har myndighet
til å fatte beslutninger på vegne av foretaket om alt
som vedrører virksomheten. Det gjøres bare unntak fra dette utgangspunktet dersom myndigheten
er begrenset ved lov eller i vedtak fattet av eieren.
Som eier og overordnet helseforetakene kan
det regionale helseforetaket beslutte begrensninger i den myndigheten som skal tilligge helseforetakets øverste ledelse, og hvilke saker som skal
bringes opp til beslutning i regionalt helseforetak.
Det er kun styret i regionalt helseforetak, eventuelt administrerende direktør etter fullmakt fra styret, som i foretaksmøte har myndighet til å instruere helseforetak i slike spørsmål. Ansatte i regionalt helseforetak er ikke overordnet helseforetakets styre eller ansatte. I forarbeidene til helseforetaksloven er det forutsatt at helseforetakene
skal ha en viss autonomi. Det er derfor en avstand
mellom regionalt helseforetak og helseforetakets
virksomhet som i praksis begrenser forventningene til styrets inngrep i helseforetakets virksomhet.
Det er opp til det enkelte styre å vurdere
hvilke beslutninger det regionale helseforetaket
selv ønsker å fatte og hvor stort handlingsrom
som skal overlates til helseforetaket. Momenter i
vurderingen vil blant annet være behovet for lokal
autonomi, behovet for felles regionale løsninger,
behovet for samordning, styrets arbeidsbyrde,
hvor velfungerende konserndialogen er og behovet for lokale prosesser. Fordelingen av beslutninger mellom regionalt helseforetak og helseforetak
kan derfor variere med geografi, kompleksitet,
styrets sammensetning og risikovillighet hos de
involverte.
3.3.7.2

Om myndighet og ansvar internt
i virksomhetene
Med myndighet menes retten til å fatte beslutninger på vegne av virksomheten. Helseforetaksloven gir styret og daglig leder myndighet til å fatte

beslutninger. Alle beslutninger som fattes på
vegne av virksomheten skal derfor fattes enten av
styret eller daglig leder selv, eller av den som har
fått fullmakt i arbeidsavtaler, stillingsinstrukser
mv. Ledere på ulike nivåer gis fullmakt til å fatte
beslutninger og kan delegere denne videre til sine
underordnede. Ut over generelle stillingsinstrukser, velger hver enkelt leder internt i helseforetaket hvor mye av myndigheten som skal delegeres
til underordnede. Det kan derfor variere hvor
langt ned i en virksomhet ulike beslutninger fattes.
Slik oppstår et myndighetshierarki hvor den
øverste ledelsen (styret og administrerende direktør) har myndighet til å fatte alle beslutninger som
tilligger helseforetaket eller å endre alle beslutninger fattet av underordnede. Jo lenger ned i lederkjeden man kommer, jo mer begrenset vil myndigheten faktisk være. Lederen beholder full instruksjonsmyndighet for de oppgavene som er delegert, og delegasjonen kan når som helst trekkes
helt eller delvis tilbake.
Styret, administrerende direktør og de ansatte
som er gitt fullmakt har ikke bare anledning til å
fatte beslutninger på vegne av virksomheten. De
har en tilsvarende forpliktelse. Det følger av lov
for styrene og administrerende direktørs del, og
av ansettelsesforholdet for de ansattes del. Styret
og administrerende direktør skal derfor som et utgangspunkt identifisere og gripe inn i alle uheldige forhold som er av vesentlig betydning for
virksomheten. Det samme gjelder ledere lenger
ned i virksomheten som har delegert sin beslutningsmyndighet til underordnede. Forpliktelsen
til å gripe inn beholdes ved delegasjon.
Alle som har myndighet til å fatte en beslutning vil kunne stilles til ansvar for enten aktivt å
ha fattet en beslutning eller for å ha latt være å
fatte en beslutning eller gripe inn i en uheldig utvikling. I Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-2/2013 om lederansvaret i sykehus skriver
departementet at lederen beholder ansvaret for at
oppgavene som delegeres blir utført på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. Dette gjelder også
når det oppstår avvik eller svikt ved utføringen av
oppgavene.
Av dette følger det at styret, administrerende
direktør og alle ledere i kjeden fram til det stedet i
virksomhet hvor en beslutning ble truffet eller en
hendelse fant sted, kan stilles til ansvar av sin eier
eller av sin overordnede.
Om noen stilles til ansvar og hva sanksjonen
eventuelt blir, vurderes av beslutningstakerens
eier eller overordnede. Avgjørende for styrets stilling og arbeidsrettslige sanksjoner er normalt om
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eieren eller den overordnede har tillit til beslutningstakeren. Hvis det er tillit, blir styret sittende
og den ansatte lederen beholder sin stilling. Det
kan bli aktuelt med utskifting av hele eller deler av
styret, administrerende direktør kan bli bedt om å
fratre sin stilling eller ansatte i virksomheten kan
oppleve endrede arbeidsoppgaver eller arbeidsrettslige sanksjoner. Straffansvar og erstatningsansvar kan også i prinsippet være aktuelt, men
spørsmål om dette oppstår svært sjelden.
En administrerende direktør kan for eksempel
i ytterste konsekvens stilles til ansvar av sitt styre
for en uønsket praksis på avdelingsnivå i et sykehus. Det avgjørende vil trolig være om direktøren
kan klandres for manglende oppfølging, ressursfordeling, organisering mv.

3.4

Organisering i helseregionene
m.m.

Eierskapet til spesialisthelsetjenesten er organisert ved at staten eier fire regionale helseforetak,
som igjen eier helseforetakene i egen region. Antall regionale helseforetak er redusert fra fem til
fire gjennom sammenslåingen av Helse Sør og
Helse Øst i 2007, jf. omtale i punkt 8.1.
Antall helseforetak er redusert betydelig fra
de opprinnelige 46 foretakene. De største
endringene har skjedd i Helseregion Sør-Øst. Det
er nå 20 helseforetak i regionene som driver sykehusvirksomhet. I tillegg har alle de regionale helseforetakene et eget helseforetak som organiserer sykehusapotekene.
En oversikt over de regionale helseforetakene
og helseforetakene er gitt i kapittel 8.
Alle regionene har etablert egne selskaper på
IKT-området. Helse Sør-Øst RHF har organisert
dette som et eget helseforetak (Sykehuspartner
HF, som også ivaretar HR- og innkjøpstjenester).
Helse Vest RHF har i 2015 organisert innkjøpsvirksomheten i regionen som eget helseforetak.
En del av virksomheten er samordnet på tvers
av regionene for å sikre standardisert og effektiv
oppgaveløsning. Det er til nå etablert seks selskaper (ANS og HF) som eies av de regionale helseforetakene i fellesskap. Det er gitt en oversikt over
disse i punkt 7.3.3.

3.5

Private leverandører

De regionale helseforetakene har ifølge spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a ansvaret for å sørge for
tilbud av spesialisthelsetjenester til befolkningen i
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helseregionen. Tilbudet kan gis av egeneide helseforetak, helseforetak i andre regioner eller av
private tilbydere som har avtaler med de regionale
helseforetakene. De regionale helseforetakenes
overordnede målsetting er å framskaffe best mulige helsetjenester for de tildelte ressursene basert på behovet i helseregionen. I forarbeidene til
helseforetaksloven framgår det at i valget mellom
å tilby befolkningen statlige tjenester eller å inngå
avtaler med private aktører om levering, skal det
legges vekt på hvilke løsninger som på en mest
mulig effektiv måte gir befolkningen tilbud om tjenester av tilstrekkelig høy kvalitet.
Avtalene de regionale helseforetakene har
med de private tilbyderne kan deles i fire grupper.
Den første gruppen er driftsavtaler som ble videreført ved den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene i 2002. Den
andre gruppen er avtaler som er inngått med private leverandører etter konkurranse. Den tredje
gruppen er avtalespesialistene. Denne gruppen
består av selvstendig næringsdrivende leger og
psykologer som har inngått driftsavtale med regionalt helseforetak. Fra og med 1. november 2015
er det kommet en ny gruppe private leverandører
som ikke nødvendigvis har en avtale med et regionalt helseforetak, men som leverer tjenester til det
offentlige. Disse leverandørene er godkjent av
HELFO til å delta i fritt behandlingsvalg.

3.5.1

Private leverandører med driftsavtale
og avtaler etter anbud
Noen driftsavtaler ble overtatt fra fylkeskommunene i 2002 og videreført uten konkurranse. I
Helse Sør-Øst gjelder dette i hovedsak somatiske
sykehustjenester. I Helse Vest gjelder avtalene
også psykisk helsevern.
De store ideelle sykehusene med driftsavtale
har i lang tid vært ansett som en integrert del av
den offentlige spesialisthelsetjenesten. Før den
statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten i
2002, var de store ideelle sykehusene inntatt på
regionale helseplaner og mottok tilskudd fra fylkeskommunene til dekning av utgifter til drift og
vedlikehold. Etter 2002 har de fått dekket sine
kostnader gjennom basisbevilgninger og ISF, på
samme måte som helseforetakene.
Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF har innlemmet de store ideelle sykehusene i sine planer
for å oppfylle ansvaret for å sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen, og de fordeler funksjoner til disse sykehusene på lik linje med egne
eide helseforetak.
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I Prop. 56 L (2014–2015) Endringer i pasientog brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) gis følgende
omtale av de store (diakonale) ideelle sykehusene
(side 62):
«Videre vil de diakonale sykehusene (Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet
Sykehus, Betanien Hospital Skien, Martina
Hansen Hospital, Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, Haraldsplass Diakonale
Sykehus og Hospitalet Betanien i Bergen) som
gjennom driftsavtaler har inngått et tett og forpliktende samarbeid med de regionale helseforetakene, falle utenfor. Det stilles ingen eierkrav til de diakonale sykehusene tilsvarende de
krav som stilles til helseforetakene som er eid
av de regionale helseforetakene. I rettslig forstand betraktes imidlertid disse sykehusene
som offentlige. Dette framgår av forarbeidende
til pasient- og brukerrettighetsloven og av
Ot.prp. nr. 63 (2003–2004) s. 15 og Ot.prp. nr.
66 (2000–2001) s. 87. Disse sykehusene har
ikke vært kommersielt drevet og inngikk tidligere i de fylkeskommunale og regionale helseplanene. På samme måte som for helseforetakene vil de diakonale sykehusene derfor ikke
være omfattet av ordningen med fritt behandlingsvalg».
I høringsnotat av 29. april 2015 om forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten – fritt behandlingsvalg, benevnes på side 27 også følgende
sykehus som private ideelle sykehus som leverer
tjenester uten å ha tatt del i konkurranse: Jæren
DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli.
Den andre gruppen avtaler er de som er inngått med private leverandører etter konkurranse.
Avtaler er inngått med både ideelle og kommersielle leverandører:
– Ideelle organisasjoner leverer i all hovedsak
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
og psykisk helsevern.
– Ideelle rehabiliteringsinstitusjoner leverer en
stor andel av spesialisert rehabilitering. Det
konkrete omfanget er noe usikkert ettersom
kommersielle og ideelle er likestilt i anskaffelsesregelverket. Det kan blant annet være vanskelig å skille ideelle fra familieeide kommersielle alternativer.
– Private kommersielle tilbydere leverer i all hovedsak kirurgi, radiologi og medisinske laboratorietjenester.

3.5.2

Avtalespesialister – leger og psykologspesialister som har driftsavtale med
regionalt helseforetak
I forbindelse med den statlige overtakelsen av
spesialisthelsetjenesten i 2002 ble fylkeskommunenes partsstilling i rammeavtalene og driftsavtalene med privatpraktiserende legespesialister og
psykologer overført til de regionale helseforetakene.
Ordningen med avtalespesialister reguleres
gjennom lov og forskrift og avtaler på flere nivåer,
herunder avtaler om driftstilskudd mellom regionalt helseforetak og avtalespesialist, samt ulike
oppgjørsavtaler.
Avtalespesialistene leverer tjenester som i
20145 utgjorde om lag 28 pst. av den totale polikliniske aktiviteten innen somatiske fagområder, og
om lag 23 pst. innen psykisk helsevern for voksne.
Nærmere 1500 privatpraktiserende spesialister
har driftsavtaler med de regionale helseforetakene. Omfanget varierer mye mellom helseregionene. I Helse Sør-Øst var det knapt 1000 driftsavtaler per 31. desember 2014, og avtalespesialistene står med det for en stor del av den polikliniske virksomheten. I Helse Vest var det driftsavtaler med 277 privatpraktiserende spesialister,
mens tilsvarende i Helse Midt-Norge og i Helse
Nord var hhv. 147 og 84 driftsavtaler. Det er også
store variasjoner i forbruket innen regionene,
med konsentrasjon til de største byene. Driftsavtalene varierer i størrelse fra 20 pst. til hele årsverk.
I 2014 var det 764 avtalespesialister innen psykisk helsevern (psykiatri og psykologi). Innenfor
somatiske fagområder var det 728 avtalespesialister. Fagområdet øyesykdommer sto alene for en
tredel av den totale aktiviteten hos avtalespesialister innen somatiske fagområder, og her sto avtalespesialistene for to tredeler av det nasjonale forbruket. Andre store fagområder er øre-nese-halssykdommer, hud og veneriske sykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, samt indremedisin.
De regionale helseforetakene utarbeider og
vedtar regionale planer for utvikling og fordeling
av avtalepraksis i regionen. Avtalespesialister er
viktige for å ivareta behovet for desentraliserte tjenester. Nye og ledige avtalehjemler kunngjøres og
vilkår knyttet til hjemmelen skal framgå av kunngjøringen. Det regionale helseforetaket fastsetter
hvem som skal tilbys avtalehjemmel.
Det har lenge vært en ambisjon om å knytte
avtalespesialistene tettere opp mot regionenes an5

Helsedirektoratet: Aktivitetsdata for avtalespesialister 2014
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svar for å realisere helsepolitiske mål. Det ble inngått ny rammeavtale høsten 2015 som tydeligere
legger til rette for at avtalespesialistene støtter
opp under regionenes sørge-for-ansvar. Dette forutsetter at avtalespesialistene og sykehusene er
samordnet når det gjelder informasjonsteknologi,
oppgavefordeling og samarbeidsrutiner. Sykehus
og avtalespesialister skal formalisere skriftlig
hvordan man vil samarbeide for å dekke befolkningens behov. Samarbeidsavtalen kan gjelde hensiktsmessig arbeidsdeling, håndtering av ventelister, fristbrudd, faglig samarbeid mellom sykehusavdelinger og avtalespesialister, utveksling av
kapasitet, informasjon om felles prosedyrer og kliniske retningslinjer mv.

3.5.3

Nærmere om godkjenningsordningen
innenfor fritt behandlingsvalg

Fra 1. november 2015 trådte fritt behandlingsvalg
i kraft, jf. nærmere omtale i punkt 6.3. Hensikten
med reformen er å redusere ventetidene, øke
valgfriheten til pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Ordningen
innebærer for det første at pasienter får mulighet
til å velge hvor de ønsker å få behandling – både i
det offentlige og blant enkelte godkjente private
virksomheter. Videre skal de regionale helseforetakene kjøpe mer fra private gjennom anbud, og
de offentlige sykehusene gis mer frihet.
Som en del av opplegget er det etablert en
godkjenningsordning, der private virksomheter
som oppfyller visse krav kan levere enkelte spesialisthelsetjenester til en pris fastsatt av staten.
HELFO er ansvarlig for å godkjenne og følge opp
de virksomhetene som ønsker å bli leverandører
med godkjenning. Forskriften gjelder ikke de private ideelle sykehusene med driftsavtale som er
omtalt i punkt 3.5.1, og privatpraktiserende legeog psykologspesialister som har driftsavtale med
regionale helseforetak.
Fra oppstart omfatter godkjenningsordningen
døgnbehandling innenfor rusbehandling og psykisk helsevern, samt enkelte tjenester innenfor somatikk. Fra 2017 vil ordningen utvides til å omfatte flere somatiske tjenester. Utgiftene til pasientbehandling som omfattes av fritt behandlingsvalg er anslått til 200 mill. kroner i 2017.6

6

Prop. 1 S (2016–2017) Helse- og omsorgsdepartementet.
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I Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) ble det uttrykt at departementet gjennom de nye foretakene ønsket å
skape organisasjoner som sikrer personalet kompetanseutvikling på alle nivåer og utviklingsmuligheter for den enkelte ansatte. Dette forutsatte et
godt og forpliktende samarbeid med de ansattes
organisasjoner.
Ledere i sykehus innehar arbeidsgiverrollen,
med de rettigheter og plikter som følger av dette.
Det er et stort antall profesjoner og opp til 30 fagforeninger som er representert i sykehusene. Arbeidsgiverrollen skal utøves innenfor de rammer
og regler som gjelder for arbeidslivet. Ivaretakelse av partsforholdet og partssamarbeidet er en
del av lederrollen. Ledelse er nærmere omtalt i
kapittel 6.
Ved kgl. res. av 6. juli 2001 ble det besluttet at
helseforetakene skal være tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Det er etablert et eget underutvalg Spekter-Helse som er gitt egen beslutningsmyndighet på landsomfattende nivå innenfor
virksomheter som omfattes av lov om helseforetak. Spekter-Helse har fire medlemmer med varamedlemmer. De fire medlemmene er de administrerende direktørene ved de regionale helseforetakene.
De ansatte er omfattet av arbeidsmiljøloven og
arbeidstvistloven. Dermed gjelder arbeidsmiljølovens regler om varsling, vernebestemmelser,
krav til helse, miljø og sikkerhet mv. Spekter har
inngått hovedavtaler med hovedorganisasjonene.
Hovedavtalen åpner for å inngå ulike tariffavtaler
med ulike forbund. Hovedavtalen inneholder også
en egen del om samarbeid og en del om ledelsens
og de tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter. Organisasjonsgraden i sykehusene er høy og
ca. 95 pst. av de ansatte omfattes av tariffavtaler
knyttet opp til det formelle avtaleforholdet mellom
Spekter og forbundenes hovedorganisasjoner.
I dag er de ansatte i helseforetakene i tre av
helseregionene omfattet av pensjonsordningen i
KLP. I Helseregion Sør-Øst er de ansatte av historiske grunner omfattet av pensjonsordninger i
henholdsvis SPK, KLP, Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet og Oslo Pensjonsforsikring AS. Videre er pensjonsordningene
for de ansatte i helseforetakene i dag til dels lovfestet (som f.eks. sykepleierpensjonsloven) og til
dels tariffestet.
Ansattes styrerepresentasjon framgår av helseforetaksloven §§ 22 og 23 og forskrifter til disse
bestemmelsene. Gjennomføring av de ansattes
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valg av styremedlemmer er regulert i egen forskrift. Se også omtale i punkt 3.3.
Styremedlemmene som er valgt av og blant de
ansatte har samme rettigheter og ansvar som styremedlemmer valgt av eier. De deltar likevel ikke i
behandling av saker som gjelder arbeidsgivers
forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere,
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

3.7

Medvirkning og samarbeid med
andre

3.7.1 Brukermedvirkning
Brukere har rett til å medvirke og helsetjenesten
har plikt til å involvere brukeren. Pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 slår fast at pasient og
bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring
av helse- og omsorgstjenester.
I Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) ble det framhevet
at pasient- og brukerorganisasjoner «står i en særskilt posisjon for å definere sitt behov for helsetjenester, og er en viktig kanal for å få formidlet hvordan helsetilbudet oppleves for ulike pasientgrupper.
Det er viktig at de regionale helseforetakene har adgang til denne kompetansen og etablerer strukturer
for å nyttiggjøre seg denne i sitt planarbeid».
Helseforetakslovens § 35 slår fast at de regionale helseforetakene skal ha brukermedvirkning i
sin arbeidsform, og at det skal etableres systemer
for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter. Helse- og omsorgsdepartementet har i styringspålegg slått fast at dette
også skal være gjennomført for helseforetakene.
Brukermedvirkning innebærer at helseforetakene
benytter brukerens erfaringer med helsetjenesten
for å kunne yte best mulig helsehjelp, og planlegge et best mulig tjenestetilbud. Et viktig mål er
at brukermedvirkning skal bidra til god kvalitet på
tjenestene og at brukeren får økt innflytelse på
egen livskvalitet.
Ansvar for medvirkning fra pasienter og pårørende er også fastsatt i § 14 i vedtektene for de regionale helseforetakene:
«Styret skal påse at pasienters og pårørendes
rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.
Styret skal også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og
innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir
hørt i arbeidet med planlegging og drift av tjenestene.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter
som innhentes fra pasienter og pårørende og
deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Det skal framgå av oversendelsen
av årlig melding at brukerutvalg har fått forelagt meldingen før denne sendes departementet, jf. § 15. Melding fra pasientombudene skal
legges ved meldingen til departementet.»
Brukermedvirkning skjer på flere nivåer:
– På individnivå betyr brukermedvirkning at den
enkelte som benytter seg av et tjenestetilbud
får innflytelse på dette tilbudet. Vedkommende
medvirker i valg, utforming og anvendelse av
tilbudene som til enhver tid måtte være tilgjengelig.
– På tjenestenivå innebærer brukermedvirkning
at brukerne eller deres representanter inngår
et likeverdig samarbeid med tjenesteapparatet
og er aktivt deltagende ved endring av behandlingstilbud og tjenester.
– På systemnivå innebærer brukermedvirkning
at brukernes representanter, vanligvis gjennom faste utvalg, involveres i prosesser før administrative og politiske beslutninger fattes.
I denne utredningen er det naturlig å ha fokus på
brukermedvirkning på systemnivå. Verken vedtekter eller lov fastsetter hvordan helseforetakene
skal organisere brukermedvirkningen på systemnivå. Helseforetakene har derfor hatt noe ulike rutiner og praksis for brukermedvirkning. Dette
gjelder for eksempel for rutiner ved oppnevning
av brukerutvalg og brukermedvirkning i forbindelse med styremøter. Brukerutvalgene skal være
et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til pasientene.
Andre arenaer for brukermedvirkning på systemnivå kan blant annet være uttalelser til styret, høringsuttalelser, representanter fra brukerne i styringsgrupper, og dialogkonferanser. Brukermedvirkning skal også ivaretas når helseforetakene
inngår driftsavtaler eller kjøpsavtaler med private
leverandører av helsetjenester.
For å sikre at prinsipper og rutiner for brukermedvirkning er enhetlig på tvers av helseforetak,
ble det i foretaksmøte for de regionale helseforetakene i januar 2015 fattet vedtak om at de regionale helseforetakene skulle etablere felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå for de regionale helseforetakene og helseforetakene.
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3.7.2

Lokal- og regionalpolitisk samarbeid
og forankring

I Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) ble det lagt vekt på at
lokale og regionale politiske myndigheter skulle
ha reelle muligheter til å gi innspill i forbindelse
med planleggingen av spesialisthelsetjenesten.
Det ble presisert at anledning til å gi innspill ikke
skulle komme i konflikt med ansvaret som er pålagt de regionale helseforetakene eller med departementets eierstyring av disse. Det ble derfor lagt
opp til at innspill skulle gis i forbindelse med de
regionale helseforetakenes planprosess knyttet til
behov, prioritering, samarbeid med øvrige helseog sosialtjenester og eventuelt i andre viktige saker.
Det ble foreslått å lovfeste regionale rådsorganer som skulle ha rådgivende funksjon for foretakene i utarbeidelse av planer. Forslaget fikk imidlertid ikke flertall i Stortinget under henvisning til
at styrene og de regionale helseforetakene ble forutsatt å ha nødvendig kompetanse til å sikre forsvarlig planlegging. Det ble vedtatt et lovkrav om
at styret skal ha regional tilknytning, jf. omtale i
punkt 3.3.5.
De regionale helseforetakene og helseforetakene vektlegger å gjennomføre regional og lokal
forankring av veivalg og beslutninger om planlegging og organisering av tilbudet. Dette skjer gjennom møter med regionale politiske organer og organisasjoner, gjennom brukermedvirkning og ved
å utlyse høringsrunder der offentlige etater, organisasjoner og innbyggere kan delta. I tillegg deltar
foretakene som høringsinstans i offentlige høringer som andre etater lyser ut.
Foretakene er omfattet av forvaltningsloven7
og offentlighetsloven. Dette gir omgivelsene tilgang til dokumentasjon og innsyn. Åpne styremøter er omtalt i punkt 3.3.6.
Samarbeidsavtaler med kommunene om
tjenestetilbud
Det er fastsatt i vedtektene for de regionale helseforetakene at de skal sørge for at det etableres
nødvendig samarbeid med og veiledning overfor
kommunene, både administrativt og klinisk, slik
at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder overfor samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne7

I saker om ansettelse, oppsigelse eller andre personalsaker
kommer likevel bare forvaltningslovens kapittel 2 og 3 til
anvendelse, jf. lov om helseforetak § 5.
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og familievernet, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder.
Det er ikke alltid skarpe grenser mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten. I de aller fleste tilfellene framgår imidlertid ansvaret klart av lov eller forskrift.
Prop. 91 L (2010–2011) var en oppfølging av
stortingsmelding om samhandlingsreformen og
Stortingets behandling av denne. I proposisjonen
foreslo departementet et lovpålagt lokalt avtalesystem. I helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 forpliktes kommunen til å inngå samarbeidsavtale
med det regionale helseforetaket eller med det
helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller
sammen med andre kommuner.
Formålet med lovpålagte lokale samarbeidsavtaler er å fremme samhandlingen mellom kommuner og helseforetak ved å konkretisere oppgaveog ansvarsfordelingen mellom kommuner og helseforetak, og å etablere gode samarbeidsrutiner
på sentrale samhandlingsområder. Den overordnede hensikten med avtaler er å bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet og av god kvalitet, og at det alltid er klart
hvem som skal yte de aktuelle tjenestene. Lokale
samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak eller helseforetak er ett av flere
virkemidler for å realisere samhandlingsreformen.
I § 6-2 listes det opp flere punkter som avtalen
som et minimum skal omfatte. Blant annet skal avtalene omfatte «enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for
og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til
enhver tid skal utføre». Med andre ord må partene
eksplisitt avtale i de tilfeller hvor oppgaveutførelsen skal fravike den lovpålagte ansvarsplasseringen. I tillegg til å bli enige om en felles forståelse
av oppgavefordelingen, skal partene bli enige om
organisering og finansiering av oppgaver som det
skal samarbeides om.
I forbindelse med samarbeidsavtalene har
Helse- og omsorgsdepartementet sammen med
KS inngått en avtale om å opprette en nasjonal
uavhengig tvisteløsningsnemnd som står til rådighet for partene i lokale samarbeidsavtaler. Dette
skal bidra til likeverdighet mellom partene og
sikre en mest mulig forutsigbar praksis. Tvisteløsningsnemnda har en rådgivende rolle. Det innebærer at uttalelsene fra nemnda ikke er rettslig
bindende, med mindre partene har avtalt annet. I
tilfeller hvor partene ikke har avtalt at uttalelsene
skal være rettslig bindende, forventes det likevel
at partene legger uttalelsen til grunn.
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Forholdet til universiteter og
høgskoler

Det var et viktig formål med helseforetaksreformen å etablere klare ansvarsforhold slik at også
sykehusenes ansvar for forskning og utdanning
ble bedre ivaretatt.

3.7.3.1 Forskning
Forskning har siden 2001 vært en av sykehusenes
fire lovpålagte oppgaver, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 og helseforetaksloven §§ 1 og 2. Alle
helseforetak er kunnskapsinstitusjoner og skal ha
forskning som en integrert del av sin virksomhet.
Med sin nærhet til pasientbehandling har helseforetakene en særlig rolle i klinisk behandlingsforskning. Universitetssykehusene er pålagt et
særskilt ansvar for forskning. I forskrift om godkjenning av bruk av betegnelsen universitetssykehus stilles det krav om at universitetssykehusene
skal «dokumentere at det utføres biomedisinsk og
helsefaglig grunnforskning, translasjonsforskning og
klinisk forskning innenfor de fleste kliniske fagområder» og «at det kan dokumenteres forskningsaktivitet av høy internasjonal kvalitet og bredde.»
Alle helseforetak driver med forskning, men
aktiviteten er størst i universitetssykehusene og
den største helseregionen. I 2014 stod de seks universitetssykehusene for 81 pst. av de innrapporterte driftskostnadene til forskning og 80 pst. av
forskningsårsverkene. To tredeler av den totale
forskningsinnsatsen fant sted i Helseregion SørØst. Analyser av forskningsaktiviteten viser videre
noe ulik prioritering mellom universitetssykehusene og sykehus uten universitetsfunksjon.
Universitetssykehusene driver mer avansert
forskning og har en større bredde i fagområder
det forskes på, mens sykehus uten universitetsfunksjoner har en relativt større forskningsinnsats
innen blant annet rus og psykisk helse.8
I 2003 ble det etablert en strategigruppe for
forskning mellom de regionale helseforetakene.
Formålet var å samordne aktiviteten på området,
blant annet oppfølging av felles oppdrag gjennom
oppdragsdokumentet, og å legge til rette for erfaringsutveksling. Gruppen er rådgivende overfor
de regionale helseforetakene og ledes for tiden av
Helse Sør-Øst RHF. Helse- og omsorgsdepartementet,
Forskningsrådet,
Helsedirektoratet,
CRIStin, NIFU og Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten er observatører.
8

NIFUs rapporter om ressursbruk til forskning i sykehusene; www.nifu.no

For å bidra til et samarbeid mellom de regionale helseforetakene og universitetene og høgskolene, har Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en instruks til styrene i de regionale helseforetakene. I henhold til instruksens punkt 5 skal
det opprettes et samarbeidsorgan mellom helseregionen og universitetene og høgskolene i helseregionen. Disse skal behandle saker om forskning,
innovasjon og utdanning og skal avgi innstilling til
styret om tildeling av regionalt tilskudd til
forskning i helseforetakene.
For å sikre dialog og samordning av helseforskningen i et nasjonalt perspektiv, ble det etablert
en nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning
(NSG) i 2005. NSG er et strategisk rådgivende organ for deltakende institusjoner9 og har blant annet initiert seks nasjonale forskningsnettverk.
Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet er observatører i NSG.

3.7.3.2

Utdanning

Utdanning av helsepersonell er en av fire lovpålagte hovedoppgaver for helseforetakene, jf. spesialisthelsetjenesteloven §§ 3-5, 3-8 og helseforetaksloven §§ 1 og 2. Gjennom oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene stiller Helseog omsorgsdepartementet ulike utdanningsrelaterte krav. Eksempelvis er det stilt krav om at de
regionale helseforetakene skal sikre et kvalitativt
godt tilbud og tilstrekkelig kapasitet i utdanningen av helsepersonell som har spesialisthelsetjenesten som læringsarena.
Helseforetakenes utdanningsoppgaver er primært som praksisarena for ulike grunnutdanninger ved både videregående skoler, høgskoler og
universiteter. En undersøkelse gjennomført av
Universitets- og høgskolerådet i 201010 gir en pekepinn på omfanget. I skoleåret 2007–2008 var det
om lag 12 600 studenter som gjennomførte praksisperiode i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Kommunehelsetjenesten hadde et tilsvarende antall studenter i praksis (12 784). Dersom
praksisperiodene telles i antall uker, viste undersøkelsen et langt større volum av praksis i spesialisthelsetjenesten enn i kommunehelsetjenesten.
Studenttallet har økt de siste årene, slik at praksisomfanget er større nå enn da undersøkelsen ble
gjennomført.
9

10

Deres mandat: http://www.helseforsk.no/wp-content/
uploads/2010/10/Endelig-nytt-mandat-for-NSG-2-Sak-152014-Vedlegg-3-.pdf
Universitets- og høgskolerådet: Fokus på praksisstudiene i
helse- og sosialfagutdanningene. UHR-Rapport april 2010.
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For leger og sykepleiere har helseforetakene
utdanningsoppgaver både i grunnutdanning, videre- og etterutdanning og spesialistutdanning.
De har også et ansvar for turnustjenestene for
henholdsvis leger og fysioterapeuter. Det ansettes
om lag 475 leger i turnusstillinger i sykehus hvert
halvår, dvs. 950 årlig. Vel 300 fysioterapikandidater gjennomfører turnustjeneste. I tillegg arrangerer helseforetakene ulike kurs og kompetanseutviklingstiltak som bidrar til kompetanseheving
av medarbeidere.
For å sikre riktig kompetanse og tilstrekkelig
personell i helsetjenesten både på kort og lenger
sikt, er det etablert utstrakt samarbeid med ulike
utdanningsinstitusjoner i de respektive regionene.
Samarbeidsorganene som er etablert mellom regionale helseforetak og universitet og høgskoler i
regionene skal benyttes aktivt til planlegging av
utdanninger og saker knyttet til utdanningsområdet. Flere foretak har i senere år etablert supplerende arenaer med andre interessenter i regionen
for å løfte og drøfte utdanningsspørsmål.
Helseforetakene finansierer i hovedsak sin utdanningsaktivitet gjennom basisbevilgningen.
Helseforetakene mottar et aktivitetsavhengig tilskudd til turnustjeneste i sykehus for leger og fysioterapeuter, som utgjør 28 200 kroner per
turnusplass.

3.8

Finansieringssystemet

3.8.1

Hovedtrekk i dagens finansieringssystem
Finansieringen av spesialisthelsetjenesten er i hovedsak todelt og består av en aktivitetsuavhengig
del (basisbevilgning) og en aktivitetsavhengig del.
Det vesentlige unntaket fra denne hovedregelen
er at døgnbehandling innenfor psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
er rammefinansiert, og inngår som en del av basisbevilgningene.
Bevilgningene til de regionale helseforetakene
utgjør vel 140 mrd. kroner i 2016. De fordeler seg
med om lag 105 mrd. kroner til basisbevilgninger
(inkludert midler til forskning og lån til investeringer) og vel 35 mrd. kroner til aktivitetsavhengige
bevilgninger (ISF og poliklinisk virksomhet).
Om fordeling av basisbevilgninger
Basisbevilgningen til de fire regionale helseforetakene skal legge grunnlaget for å realisere de helsepolitiske målsetningene i spesialisthelsetje-
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nesten. Nåværende inntektsmodell ble innført i
2009 og 2010 og bygger på Magnussen-utvalget,
som leverte sin innstilling NOU 2008: 2 Fordeling
av inntekter mellom regionale helseforetak til
Helse- og omsorgsdepartementet i januar 2008.
Prinsippet for modellen er at fordeling av basisbevilgningen mellom regionale helseforetak
skal avspeile ulike behov for spesialisthelsetjenester og ulike kostnader ved å produsere disse
tjenestene. Målet med inntektsfordelingsmodellen er å sette de fire regionale helseforetakene i
stand til å tilby likeverdige spesialisthelsetjenester
i hele landet. Samme prinsipp gjelder i inntektssystemet for kommunene.
Modellen beregner ressursbehovsindekser
som viser relativt, og ikke absolutt, ressursbehov i
helseregionene. Modellen er basert på separate
behovsindekser for somatikk, psykisk helsevern
og rusbehandling. Behovsindeksene vektes
sammen ved hjelp av tilhørende kostnadsandeler
på nasjonalt nivå. Alder er en viktig forklaringsfaktor i disse tre behovsindeksene. I tillegg er det kriterier som skal ta hensyn til ulike sosiale forhold,
for eksempel nivå på dødelighet, andel sykemeldte og uføretrygdede, andel i Oslo (storbyfaktor under rusindeksen) og andel ikke-vestlige innvandrere (under indeksen for psykisk helsevern).
Det er også lagt inn en vekt for klima og breddegrad.
Ressursbehovsindeksen for prehospitale tjenester kompenserer for regionale forskjeller i behov for og kostnader ved å framskaffe disse tjenestene, basert på regionale forskjeller i reisetid
til nærmeste akuttsykehus. Videre er det lagt inn
en korreksjon for forskjeller i kapital i regionene.
Modellen kompenserer for regionale forskjeller i kostnadsforhold ved at behovsindeksen multipliseres med en indeks som reflekterer forskjeller i kostnader ved å frambringe tjenester i de fire
regionene.
Ut fra inntektsmodellen fastsettes fordelingen
av inntektsrammen, men modellen sier ikke noe
om hvor mye penger som samlet sett skal tilføres
de regionale helseforetakene.
Innføring av ny inntektsfordeling i tråd med
Magnussen-utvalgets innstilling ga som resultat at
Helse Sør-Øst RHF fikk en relativt lavere andel av
totalrammen enn de hadde hatt tidligere. Ved innføringen ble inntektsrammen økt over to år, slik at
Helse Sør-Øst ikke fikk redusert basisbevilgning,
mens de tre andre regionene fikk økt sin andel av
totalrammen i tråd med ny inntektsfordeling.
Utvalget har fått en redegjørelse fra de regionale helseforetakene om hvordan de har fordelt
midler til de ulike helseforetakene i regionene, jf.
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Boks 3.1 Regionale fordelingsordninger for basisbevilgninger mv.
De regionale helseforetakene tar utgangspunkt i
den nasjonale modellen for fordeling av inntekter
mellom helseforetakene, men med regionale tilpasninger. Regionene tilpasser modellen på ulike måter; gjennom justering av behovsindekser, kostnadsindekser og hvilke elementer som holdes utenfor fordelingsmodellen og særfinansieres. Alle regionene har egne systemer for å håndtere pasientmobilitet/gjestepasientoppgjør og kjøp fra private
tjenesteleverandører.
For Helse Sør-Øst er utgangspunktet at mest
mulig av basisrammen til helseforetakene skal fordeles gjennom modellen. Enkelte forhold er likevel
holdt utenfor. Dette gjelder oppgaver som helseforetakene utfører på vegne av det regionale helseforetaket og andre spesifikke tildelinger til helseforetak, enkelte regionale tjenester eller funksjoner
og enkelte midler av midlertidig karakter. Det er
gjort enkelte endringer i behovskriteriene i fordelingsmodellen sammenlignet med den nasjonale
inntektsmodellen. Det er valgt ikke å inkludere klimakriteriet og sykmeldingskriteriet når det gjelder
somatikk. Videre har regionen fått utført en egen
analyse for fordeling av utgifter til psykisk helsevern, som blant annet har medført at kriteriet ikkevestlige innvandrere er tatt bort som behovskriterium. Antall innbyggere i hver kommune er tillagt
vekt i behovsvurderingen innenfor psykisk helsevern og rusbehandling (storbykriterium). Det er utviklet et eget modellelement for prehospitale tjenester. Ved siden av å håndtere pasientmobilitet, er det
i modellelementet for somatikk en egen komponent
knyttet til lands- og regionfunksjoner ved Oslo universitetssykehus HF. Denne komponenten innebærer et såkalt abonnement med egne forutsetninger knyttet til volum og pris. Videre gjøres det
korreksjoner for forskjeller i bruk av private leverandører og Sunnaas sykehus. Midler til forskning
fordeles ut fra en kombinasjon av fast fordeling og
poengbasert fordeling. Det faste beløpet bygger på
en forutsetning om at Oslo universitetssykehus HF
gjennomfører hovedtyngden av forskningsaktiviteten i regionen.
Helse Vest vektlegger at fordelingen av midler
har vært under jevnlig utvikling siden 2004, og at
denne er godt forankret gjennom grundige prosesser i regionen med bistand fra ulike helseøkonomimiljø. Like ressurser skal gis for likt behov, justert
for kostnader utenfor foretakets kontroll. Behovsindeksen følger Magnussen-utvalget fullt ut både for
somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Det
er imidlertid laget en egen indeks for prehospitale
tjenester og pasienttransport. Det er også utviklet
en kostnadsindeks for somatisk behandling blant

annet knyttet til sykehusstruktur og merkostnader i
behandling knyttet til forskning. Analysene av merkostnader knyttet til behandlingen av pasienter gir
ikke eksakte svar på hvor mye av merkostnadene
som er frivillige og hvor mye som skyldes forhold
utenfor foretakets kontroll. Utøvelsen av skjønn i
modellen er lagt i vektingen av elementene i kostnadsindeksen. Også Helse Vest korrigerer for pasientstrømmer i regionen og omfang av virksomhet
hos private aktører i opptaksområdet til helseforetakene. Beløpet som fordeles utenfor modellen består
i all hovedsak av kompensasjon for pensjonskostnader, og baserer seg på foretakenes faktiske pensjonskostnader.
Helse Midt-Norge benytter også prinsippene i
Magnussen-modellen med fordeling av basisrammen etter behov og korrigert for kostnadselementer. Tilpasninger er gjort blant annet gjennom elementer som holdes utenfor modellen. De største
elementene som særfinansieres er pasienttransport
og ambulanse. Det arbeides for å innlemme disse
elementene i finansieringsmodellen senest fra 2018.
Behovsindeksen vil fra 2017 bestå av tverrfaglig
spesialisert rusbehandling, somatikk og psykisk
helsevern. Kostnadsindeksene representerer kostnadsforskjeller som ikke kan påvirkes av helseforetakene og er ulike for de tre sektorene. Det er benyttet noe skjønn for å fastsette indeksene. Det korrigeres for kjøp av tjenester fra private tilbydere og
interne pasientstrømmer i regionene.
Helse Nord viser i sitt innspill til at fordelingen
av inntekter til helseforetak i en region prinsipielt
sett er forskjellig fra den nasjonale modellen for inntektsfordeling til de regionale helseforetakene.
Helse Nord RHF har sørge-for-ansvar, mens helseforetakene er leverandører av helsetjenester etter
bestilling fra det regionale helseforetaket. Derfor er
det prinsipielt to forskjellige modeller som ligger til
grunn for finansieringen av regionale helseforetak
og helseforetakene. I den regionale inntektsfordelingen benyttes likevel deler av logikken i den nasjonale modellen ved fordeling av inntektsrammen,
men korrigeres for funksjonsfordeling i tillegg til
kostnadsulemper og pasientmobilitet. Kostnadsulempene er til dels beregnet gjennom lokale analyser. Helse Nord RHF særfinansierer som de andre
deler av helsetjenestene direkte. Dette gjelder luftambulansetjenesten, drift av felleseide selskaper,
pasientskade, en del kjøp av helsetjenester fra private og utlandet, i tillegg til en rekke nasjonale og
regionale prosjekter. Videre gir RHF-styret et særskilt tilskudd til foretakene når nye store bygg tas i
bruk og kostnadene kommer i regnskapene.
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boks 3.1. Alle de regionale helseforetakene har laget sin egen inntektsmodell basert på prinsippene
i den nasjonale inntektsmodellen. Det er gjort til
dels omfattende lokale tilpasninger basert på egne
analyser og egne prosesser for å ivareta egen organisering og spesielle forhold.
Den største av de aktivitetsbaserte ordningene
er innsatsstyrt finansiering (ISF), som omfatter
somatisk virksomhet. Systemet innebærer at en
andel av finansieringen avhenger av gjennomført
aktivitet, mens den andre delen gis som rammetilskudd. ISF andelen er nå på 50 pst., men varierte i
perioden 2002–2015 mellom 40 og 60 pst. Den var
høyest i 2003 og 2005 med 60 pst., mens den var
40 pst. i årene 2004 og 2006–2013. I tillegg til ISFordningen er det aktivitetsbaserte ordninger for
poliklinisk psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), poliklinisk radiologi,
laboratorieanalyser og avtalespesialister.
De eksisterende aktivitetsbaserte ordningene
er enten kodeverksbaserte systemer (ISF, poliklinisk radiologi) eller takstsystemer (poliklinisk psykisk helsevern og TSB, laboratorieanalyser og avtalespesialister). I de kodeverksbaserte systemene
grupperes aktiviteten ut fra medisinske og kostnadsmessige kriterier, som det så knyttes finansiering til. Generelt innebærer aktivitetsbasert finansiering at innsats av ulike ressurser må kunne telles og tilordnes en aktivitet. Det fordrer gode data
for kostnader og aktivitet. Aktivitetsbasert finansiering innebærer videre at den utførte aktiviteten
må rapporteres. Det er viktig at dette samtidig
ikke innebærer en uforholdsmessig stor mengde
rapportering for sektoren.
I 2014 ble det etablert en nasjonal førsøksordning med kvalitetsbasert finansiering av sykehusene. Ordningen skal evalueres etter tre år.
Dette innebærer at en andel av budsjettet gjøres
avhengig av måloppnåelse basert på 33 ulike indikatorer. Ordningen utgjør om lag 0,5 mrd. kroner.
I forbindelse med samhandlingsreformen ble
det innført en egen betalingssats for kommunene
for utskrivningsklare pasienter, dvs. at kommunene må betale en døgnsats for utskrivningsklare
pasienter hvis de ikke tar imot dem. Tall for 2014
viser at kommunene tar imot utskrivningsklare
pasienter raskere enn tidligere, noe som frigjør
kapasitet i sykehusene. For 2016 er betalingssatsen 4505 kroner per døgn.
De aktivitetsbaserte ordningene som er beskrevet over, gjelder på nivået mellom departementet og regionale helseforetak, som selv i prinsippet står fritt til å vurdere hvordan de vil finansiere egne helseforetak. De regionale helseforetakene har likevel valgt å videreføre de aktivitetsba-
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serte ordningene ut på helseforetaksnivå.
Dermed har endringene i andelen innsatsstyrt finansiering også fått konsekvenser for helseforetakene. Avtaler med private er basert på priser oppnådd gjennom anbud og er ikke direkte koblet til
innsatsstyrt finansiering. Det er etablert nasjonale
og regionale gjestepasientoppgjør mellom regionale helseforetak og helseforetak i den enkelte region for å ta høyde for pasientmobilitet, blant annet som følge av retten til fritt behandlingsvalg
(tidligere fritt sykehusvalg).

3.8.2 Utvikling av finansieringsordningene
Finansieringsordningene er utviklet og endret i
perioden etter statlig overtakelse. Dette har kommet i tillegg til endringer som følge av mindre årlige oppdateringer i kodeverk, DRG-system og
kostnadsvekter for å ivareta endringer i medisinsk
praksis og kostnadsforhold. I perioden er somatisk poliklinikkfinansiering endret og inkludert i
innsatsstyrt finansiering. Det er laget en løsning
for selvadministrert legemiddelbehandling som
helseforetakene har fått finansieringsansvar for. I
tillegg er det gjort endringer i finansieringen av
dag- og døgnkirurgi i tråd med de generelle prinsippene for ordningen. Det er også lagt til rette for
mer fleksibel bruk av ulike typer helsepersonellgrupper, nye former for digital samhandling, økt
brukt av ambulant behandling (det vil si at pasienten mottar tjenesten der pasienten befinner seg,
for eksempel hjemme eller i institusjon), og samarbeidsløsninger med kommunehelsetjenesten.
Det pågår fortsatt utviklingsarbeid knyttet til finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten.
Som følge av dette er det gjort endringer i refusjonstakstene for nettbasert pasientbehandling,
ambulant behandling og behandling utført av
team. Argumentet for å inkludere egen finansiering for ambulant virksomhet i de aktivitetsbaserte
ordningene er at disse kan ha et høyere kvalitativt
innhold enn vanlige polikliniske konsultasjoner.
Dette må veies mot reduksjonen i den totale aktiviteten en slik inkludering innebærer – siden kostnaden per konsultasjon er høyere for ambulant
virksomhet. I 2017 endres poliklinisk psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og inkluderes i innsatsstyrt finansiering.
3.8.3 Finansiering av investeringer
De regionale helseforetakenes helhetlige ansvar
er understøttet av finansieringssystemet. Bevilgninger til investeringer og vedlikehold er ikke øremerket, men overføres som en del av den gene-
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relle basisrammen. Foretakene har ansvar for å
prioritere investeringer i bygg og utstyr eller vedlikehold opp mot annen drift.
Helseforetaksloven § 43 pålegger foretakene å
føre regnskap etter regnskapsloven. Hensikten er
blant annet at kostnader knyttet til investeringer –
kapitalkostnadene – skal framkomme som en årlig
kostnad på lik linje med andre kostnadstyper. Etter regnskapslovens prinsipp, belaster investeringer regnskapet i hele investeringens levetid gjennom avskrivningene. Avskrivninger er ikke-betalbare kostnader. Gitt driftsmessig balanse, kan
midlene som er lagt inn i basisrammen for å
dekke avskrivningskostnadene nyttes til nye investeringer, avdrag på lån, eller sparing til framtidige investeringer. Avskrivningskostnaden var om
lag 5,9 mrd. kroner i 2015.
De regionale helseforetakene har ansvar for å
prioritere mellom ulike investeringsprosjekter i
regionen, planlegging av disse og beslutninger
om igangsetting av byggeprosjekter. Som en del
av styringsdialogen skal de regionale helseforetakene etter en viss tid i planprosessen for investeringer (konseptfasen), legge fram resultater og
vurderinger, sammen med ekstern kvalitetssikring for departementet. Det er satt en beløpsgrense på 500 mill. kroner for investeringsprosjekter som skal legges fram for departementet.
Det er fire finansieringskilder for investeringer:
– Inntekter (i basisrammen) til å dekke avskrivinger
– Lån fra staten. Det er adgang til å låne opptil 70
pst. av prosjektkostnadene
– Sparing/overskudd fra driften
– Finansiell leasing (fra 2015)
De regionale helseforetakene kan bare ta opp lån i
den statlige låneordningen som er etablert. Fra

2015 er det gitt adgang til at de regionale helseforetakene kan inngå finansielle leieavtaler med
en kontraktsverdi på inntil 100 mill. kroner. Finansielle leieavtaler utover dette beløpet må forelegges foretaksmøtet.
I de første årene etter reformen ble det bevilget en låneramme i de årlige statsbudsjettene som
departementet hadde fullmakt til å fordele til de
regionale helseforetakene. Departementets fordeling av bevilgningen var basert på den samlede investeringsporteføljen til de regionale helseforetakene og var ikke prosjektspesifikk. Fra 2009 er
det gitt lån til enkeltprosjekter med en fastsatt
øvre låneramme og med årlige lånebevilgninger
vedtatt ved behandlingen av neste års statsbudsjett. Fra 2009–2013 var øvre låneandel 50 pst. av
investeringskostnaden, fra 2014 er øvre låneandel
økt til 70 pst. av investeringskostnaden. Samtidig
ble maksimal avdragstid økt fra 20 til 25 år. Når et
investeringsprosjekt med samlet låneramme over
500 mill. kroner blir forelagt departementet, er
det primært prosjektets økonomiske bæreevne
som blir vurdert. Investeringer med en samlet
kostnadsramme under 500 mill. kroner må i sin
helhet dekkes innenfor foretakenes egne økonomiske rammer (100 pst. egenfinansiering).
Når helseforetakene skal gjennomføre store
investeringsprosjekter, vil de ofte ikke ha tilstrekkelig med egen likviditet til å håndtere løpende utbetalinger i planleggings- og byggefasen. De regionale helseforetakene har da mulighet til å omfordele ledig likviditet mellom helseforetakene. Selv
om helseforetakene inntektsfører inntekter til å
dekke avskrivninger i sine regnskaper, kan det regionale helseforetaket likevel holde tilbake likviditeten. Omfordeling av likviditet er hittil benyttet i
ulik grad og med noe ulike teknikker i de regionale helseforetakene.
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Erfaringer med helseforetaksmodellen
Erfaringene med helseforetaksmodellen skal gi
grunnlag for utvalgets problemforståelse og er et
utgangspunkt for vurdering av alternative modeller. Kapitlet innleder med en omtale av den politiske og offentlige debatten om sykehussektoren.
Det blir videre gitt en vurdering av utviklingen i
spesialisthelsetjenesten etter helseforetaksreformen i 2002, med utgangspunkt i de målene som
ble satt og utfordringene helseforetaksmodellen
var forutsatt å skulle løse. Utviklingen er et resultatet av mange ulike faktorer. Det er derfor vanskelig å være presis på hva som er en effekt av styringsmodellen og hva som i stor grad kan forklares av andre forhold.

4.1

Debatten om helseforetaksmodellen

Etter at helseforetaksreformen ble innført i 2002
har det vært både faglig og politisk debatt om
ulike sider ved styringsmodellen. Ved stortingsbehandlingen av helseforetaksloven mente mindretallet i sosialkomitéen blant annet at modellen ville
svekke muligheten for demokratisk folkevalgt styring og politisk kontroll, jf. omtale i punkt 3.2.1.
Her omtales også den motmeldingen som ble lagt
fram ved innføring av reformen. Synspunktene
som kom fram her, har vært sentrale tema i debatten også i årene etterpå.

4.1.1 Medieanalyse fra Retriever
På oppdrag fra utvalget har Retriever foretatt en
systematisk kartlegging og analyse av debatten
om helseforetaksmodellen i alle redaksjonelle medier i perioden 1.1.2013–1.10.2015. Dette for å få
bedre innsikt i hva som har vært dominerende
tema i debatten de siste årene, hvilke synspunkter
som har vært framført, og hvem som har vært de
mest sentrale aktørene1. Retriever sin oppsumme1

Retriever (mars 2016): Medieanalyse. Helseforetaksmodellen i mediene 01.01.2013–30.09.2015.

ring er basert på omtrent 2400 papirartikler og radio- og TV-innslag. I det følgende gjengis deler av
funnene fra Retrievers medieanalyse.
Aktører og saker
Et flertall av aktørene som uttaler seg i debatten
er kritiske til helseforetaksmodellen slik den er i
sin nåværende form. Politikere er de mest aktive
aktørene i debatten. Senterpartiet uttaler seg oftest. Et flertall av partiene har programfestet å avskaffe de regionale helseforetakene, men de er
uenige om hvordan dette skal gjøres. I tillegg har
aksjonsgrupper, fagpersoner og fagforeninger
vært viktige stemmer i debatten.
Et knippe store sakskomplekser har vært med
på å legge føringer for debatten. Legeoppropet i
2013 (senere kalt Helsetjenesteaksjonen) er ett
eksempel på en sak som skapte stor diskusjon
rundt helseforetaksmodellen. Det samme gjelder
sykehussaken på Nordmøre. Der viser mange aktører en stor mistillit til hvordan helseforetakene
styres. De reagerer blant annet på at for mange
avgjørelser tas bak lukkede dører.
Det er mest omtale av helseforetaksmodellen i
Nordland og Møre og Romsdal. I sistnevnte fylke
er omtalen av sykehussaken hovedårsaken til at
det kommer høyt opp på listen. I Nordland er omtalen mer variert, men flere av oppslagene handler om lokalsykehusdebatten.
Synspunkter
I mange leserinnlegg, lederartikler og nyhetsartikler blir det i detalj beskrevet hva som er utfordringene ved gjeldende helseforetaksmodell, og
hva de negative konsekvensene av dette blir. Et
gjennomgående trekk ved omtalen er imidlertid at
det sjelden fremmes konkrete løsninger på utfordringene. En stor andel av oppslagene er leserinnlegg. Brorparten av disse har et lokalt fokus, og
det er gjerne lokalsykehusets framtid som er på
agendaen. Nedenfor gjengis hovedbudskapene.
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Udemokratisk

Byråkratisering

At helseforetaksmodellen er udemokratisk er det
mest brukte budskapet i debatten, og det er Senterpartiet som oftest kommuniserer dette. Flere
kritiserer helseforetakene for å ha overgitt makten til ansiktsløse byråkrater. SV mener problemet
er mangel på folkevalgt styring på regionalt nivå,
noe Senterpartiet er enig i. Dette har ført til at den
politiske styringen har blitt for svak. Det hevdes at
det er for stor avstand til makten i helse-Norge og
at den makten som er igjen, er flyttet fra politikere
og fagprofesjonene og over i styrerommene. Fra
2014 stiller ikke regjeringen lenger krav til at
minst halvparten av styremedlemmene i foretakene skal være folkevalgte. Flere kritiserer regjeringen for å fjerne et viktig demokratisk grep i helseforetakene. Sykehussaken på Nordmøre blåser
nytt liv i synet på den udemokratiske helseforetaksmodellen. Det hevdes at helseforetaksloven
legger til rette for å ta avgjørelser på bakrommet,
og flere politikere mener loven er utydelig og
uryddig når det gjelder forståelsen av hvem som
har ansvar for hva. Legeforeningen sier saken viser at overordnede spørsmål og beslutninger må
flyttes tilbake til Stortinget.

At helseforetaksmodellen fører til en byråkratisering av det norske helsevesenet er et argument
som fremmes med jevne mellomrom i løpet av
analyseperioden. Flere aktører er frustrerte og
helsepersonell opplever at mye tid som skulle
vært brukt til pasientbehandling, går med til møter, rapportering, sekretærarbeid og lignende.
Flere politiske partier ønsker å avvikle de regionale helseforetakene fordi de framstår som et byråkratiserende mellomledd i helsepolitikken og at
de fører til en overadministrering av sykehusene.
Behold lokalsykehus
Opprettholdelse av tilbud ved lokalsykehus engasjerer publikum gjennom hele analyseperioden.
Seks av ti oppslag med dette som hovedbudskap
er enten leserinnlegg eller lederartikler. Det er
særlig politikere og representanter for aksjonsgrupper som er aktive i den redaksjonelle debatten med dette som fanesak (gjelder hele åtte av ti
oppslag).

4.2
Markedsstyrt helsevesen
Det at mange mener at modellen er både udemokratisk og unødvendig byråkratisk kan ses på som
en følge av at helsevesenet er styrt etter New Public Management (NPM). Budskapet er et av de
mest brukte i debatten. Det blir tatt til orde for å
fjerne helseforetaksloven og stykkprisfinansiering
av pasienter.
Tillit til styret
Styrene i helseforetakene er målet for mye av kritikken av helseforetaksmodellen. Kritikken har
ulike innfallsvinkler. Blant annet påpekes at utvelgelsen av representanter til styrene er udemokratisk. I flere tilfeller legges det også vekt på at modellens struktur fører til at styremedlemmer ikke
holdes til ansvar for beslutninger som tas. En
tredje innfallsvinkel til kritikk er at styrene/lederne tar ukloke beslutninger. Det vises i flere tilfeller til utsagn av typen «viktige beslutninger blir
tatt på bakrommet» og «styresammensetningen
bygger på vennskap og kjennskap». I forbindelse
med sykehussaken på Nordmøre rettes mye av
kritikken mot hvordan helseforetakene styres og
det uttrykkes lite tillit til styret i flere av oppslagene.

Kunnskapsgrunnlag

Utvalget har i sitt arbeid fått bidrag fra en rekke
aktører, både gjennom innlegg på møter, gjennom
skriftlige bidrag/innspill og gjennom et høringsmøte som ble arrangert i mars. Det er også bestilt
enkelte utredninger. I denne sammenheng vises
det til omtale av utvalgets arbeidsform i kapittel 1.
En del informasjon er hentet inn særskilt fra de regionale helseforetakene.
Helse- og omsorgsdepartementet har initiert
flere evalueringer som er benyttet i analysene, og
som er kort omtalt nedenfor. Dette er dels evalueringer av erfaringene med reformen de første
årene etter at den var innført, og dels evalueringer
som ble gjennomført på bakgrunn av vurderinger
gjort i Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–
2015)2. Drøftingene er videre basert på flere andre evalueringer, utredninger, doktorgradsarbeid
mv. Disse er det referert til løpende, og går fram
av litteraturlisten til rapporten. Nyttig bakgrunnsinformasjon er også hentet fra Riksrevisjonens undersøkelser.
Kilder for de kvantitative analysene er Helseog omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.
Tall for utviklingen i aktivitet og ventetider er hen2

Meld. St. 16 (2010–2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan
(2011–2015)
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tet fra Norsk pasientregister (NPR), som inngår
som en del av Helsedirektoratet. NPR inneholder
opplysninger om alle pasienter som venter på eller
har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. Tall
for kostnadsutviklingen er hentet fra publikasjonen SAMDATA spesialisthelsetjenesten, som er
en årlig rapport om utviklingen i ressursinnsats til
spesialisthelsetjenesten, bruk av tjenestene og
ressursutnyttelse for både somatisk behandling,
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Rapporten utgis av Helsedirektoratet. Kostnadstallene i analysen til SAMDATA
er basert på innrapporterte kostnadstall fra helseforetakene til Statistisk sentralbyrå (SSB).

4.2.1

Evalueringer initiert av helse- og
omsorgsdepartementet
I Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak m.m. ble det forutsatt at reformen skulle evalueres etter en tid. Helse- og omsorgsdepartementet initierte i 2004 en helhetlig evaluering i tre deler som skulle vurdere resultatene i lys av de mål
om ble satt for reformen. Nedenfor gis en kort
omtale av de tre hovedprosjektene.
Norsk institutt for by- og regionforskning, Nordlandsforskning og Rogalandsforskning leverte i
april 2005 en rapport med vurdering av hvordan
staten hadde utført oppgaven som sykehuseier,
hvordan regionale helseforetak og lokale foretak
hadde forholdt seg i sine nye funksjoner og hvordan den overordnede politiske styringen hadde
artet seg3. Hovedfunn var at staten ved Helse- og
omsorgsdepartementet hadde brukt sin eierposisjon til aktiv styring av regionale helseforetak.
Disse var i 2005 på god vei til å finne sin form, og
ble oppfattet å ha både autoritet og god styring
med de lokale helseforetakene. Når det gjelder
det økonomiske underskuddet de første årene etter reformen, vises det til at det økonomiske balansekravet hadde stått i motsetning til krav om
kortere ventelister og at statens eierstyring ikke
hadde vært forutsigbar. Forskerne mente at Stortingets engasjement i sykehussaker hadde økt siden reformen ble innført, og at det var en vanskelig balansegang mellom politisk styring og frihet
for foretakene.
Agenda Utredning og utvikling og Muusmann
Research & Consulting leverte i november 2005 en
evaluering av hvordan modellen har egnet seg for
3

Norsk institutt for by- og regionforskning, Nordlandsforskning og Rogalandsforskning (2005): Statlig eierskap og
foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002–2005.
En prosessevaluering. Sluttrapport.
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å ivareta sykehusenes oppgaver. En vesentlig del
av evalueringen var å belyse og vurdere eier- og
myndighetsdimensjonen, samt bestiller-utfører-dimensjonen4. Det var videre vesentlig å få belyst
og vurdert kostnadskontroll og om sykehusreformen hadde påvirket rammene for demokrati og
demokratisk innflytelse på spesialisthelsetjenesten. Arbeidet omfattet samtaler med en rekke
nøkkelpersoner både i norsk og utenlandsk spesialisthelsetjeneste, dokumentstudier, egen informasjonssamling og en større dialogkonferanse.
Det var en grunnleggende vurdering at helseforetaksmodellen kunne utgjøre et fundament for styring og utvikling av spesialisthelsetjenesten også
framover, men at det var behov for justeringer og
endringer i den måten helseforetaksmodellen var
implementert og utviklet på etter sykehusreformen.
Forskningsrådet leverte i januar 2007 en evaluering som besto av to større samarbeidsprosjekt,
med i alt ni delprosjekt5. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) utførte to delprosjekt, mens Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB), avdeling Rokkansenteret, var ansvarlig for syv delprosjekt. I
evalueringen er det fokusert på sykehusreformen
som innholdsreform. Mest sentralt stod helseforetakenes oppgaver i forbindelse med pasientbehandling, dvs. tilgjengelighet, prioritering og effektivitet. Evalueringen viste varierende resultater. På flere områder var det oppnådd resultater i
tråd med intensjonene (aktivitet, tilgjengelighet,
effektivitet), på andre områder var en på god vei
(brukermedvirkning). På noen områder var det
små eller ingen endringer (funksjonsfordeling,
prioriteringspraksis, samhandling). Dette var et
overordnet bilde, og det trekkes i rapporten fram
at en vanskelig kan konkludere sikkert på om observerte resultater kan tilskrives reformen.
På bakgrunn av vurderinger i Nasjonal helseog omsorgsplan (2011–2015) ble det igangsatt to
evalueringer, som så på henholdsvis de regionale
helseforetakenes oppgaver og ressursbruk og styrenes arbeid.
BDO AS, i samarbeid med Telemarksforskning,
leverte i november 2012 en rapport med kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver
og ressursbruk6. Utredningen hadde ikke som
mandat eller siktemål å evaluere helseforetaksmo4

5

Agenda Utredning og utvikling/Muusmann Research &
Consulting (2005): Belyse helseforetakenes funksjonalitet.
En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens
virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer.
Norges forskningsråd (2007): Resultatevaluering av sykehusreformen. Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet,
brukermedvirkning og medbestemmelse.
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dellens organisatoriske funksjonalitet, kvaliteten i
utførelsen av oppgavene eller om ressursbruken
var hensiktsmessig. Resultater fra kartleggingen
er gjengitt i punkt 7.3.2.
Agenda Kaupang leverte i juni 2012 en rapport
om evaluering av styrene i helseforetakene7. Hovedproblemstillingen som en ønsket å belyse, var
om styrene faktisk bidro til å fylle rollene de var
tiltenkt i modellen og hvilken merverdi dette ga i
et styringsmessig perspektiv. Hovedvekt var lagt
på synspunkter fra styrene selv, samt daglige ledere. Videre er det innhentet synspunkter fra ordførere/byråder, fylkesordførere og ledende personer i helsebyråkratiet. Resultater fra rapporten er
gjengitt i punkt 4.5.6.

4.3

Utvikling i tjenestetilbudet

Formålet med dette avsnittet er å belyse noen sentrale utviklingstrekk i perioden; utvikling i kvalitet, ventetider og fristbrudd, aktivitet, kostnader
og bevilgninger, investeringer og produktivitet.

6
7

BDO AS og Telemarksforskning (2012): Kartlegging av de
regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk.
AGENDA Kaupang (2012): Evaluering av styrene i helseforetakene – En evaluering av roller og funksjon for styrene
i de regionale helseforetakene og helseforetakene.

4.3.1 Kvalitet og likeverdighet i tilbudet
I Ot.prp. nr. 66 (2001–2002) Om lov om helseforetak m.m. heter det at reformens overordnede målsetting er at helsetjenestens innhold skal bli bedre
sett fra pasientens ståsted. I denne forbindelse er
det også viktig å utjevne de store forskjellene i helsetilbudene over landet. Ett av hovedformålene
med helseforetaksreformen var således også å
sikre mer likeverdige helsetjenester.
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet administrerte Norges forskningsråd en
forskningsbasert resultatevaluering av sykehusreformen i 2005 og 2006. Oppdraget ble publisert i
2007. Ett av formålene med resultatevalueringen
var å få en vurdering av om reformen hadde bidratt til bedre kvalitet på behandlingstilbudet. I
rapporten fra Forskningsrådet framgår det at det
viste seg vanskelig å få fram prosjekter som
kunne vurdere utviklingen i kvalitet. Hovedgrunnen var i stor grad mangelfullt datagrunnlag. Evalueringen besvarte derfor ikke denne delen av
oppdraget.
Ovennevnte illustrerer betydningen av å sikre
metoder og systemer for å måle kvalitet. Det har
de siste årene vært arbeidet systematisk med å
etablere systemer for å vurdere og følge opp behandlingstilbudet. Dette omtales nedenfor, før status og utvikling på området beskrives. Selve kvalitetsbegrepet er også viktig, jf. boks 4.1.
I Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og
sykehusplan (2016–2019) blir det vist til de nasjo-

Boks 4.1 Ulike dimensjoner på kvalitet
kerne. Det er formulert seks dimensjoner ved
Kvalitet består av ulike elementer som endres
kvalitet som sier at tjenestene skal:
over tid og som vektlegges og vurderes ulikt, av1. være virkningsfulle
hengig av ståsted og egne oppfatninger. De
2. være trygge og sikre
ulike elementene kan også komme i konflikt
3. involvere brukerne og gi dem innflytelse
med hverandre. Ofte vil det være mangelfull
4. være samordnet og preget av kontinuitet
kunnskap om flere av elementene som inngår i
5. utnytte ressursene på en god måte
kvalitetsbegrepet. Dette gjør at kvalitet er van6. være tilgjengelige og rettferdig fordelt.
skelig å måle.
Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i soDisse dimensjonene eller egenskapene er langt
sial- og helsetjenesten «… og bedre skal det
på vei sammenfallende med kvalitetsstrategier i
bli!», ble utgitt som en veileder av daværende
andre land og i internasjonale organisasjoner
Sosial- og helsedirektoratet i 2005. Formålet
som Verdens helseorganisasjon, OECD og EU.
med veilederen er å bidra til at myndighetenes
Målgruppene er definert som ledere, beslutpolitikk for god kvalitet gjennomføres, og at kvaningstakere og utøvere i sosial- og helsetjelitetsarbeidet samordnes og styrkes. Veilederen
nesten. Det er ikke gitt konkrete føringer for
gir kvalitetsbegrepet et innhold som bygger på
hvilke grep sentrale myndigheter skal ta for å
samfunnets føringer, lovverkets krav og faglige
støtte arbeidet.
vurderinger, for å gi best mulig tjenester til bru-
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nale pasienterfaringsundersøkelsene som gir viktig informasjon om pasientenes opplevelser, og at
det er viktig at sykehusene bruker disse til å utvikle tjenesten. I 2014 fikk helseforetakene krav
om å gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkelser. Resultatene skulle offentliggjøres på helseforetakenes nettsider og følges opp i tjenesten.
Dette er gjennomført ved noen, men ikke alle sykehus. Som del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» gjennomføres
også standardiserte kartlegginger av pasientskader og pasientsikkerhetskultur i alle helseforetak.
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I foretaksmøtene i januar 2015 ble det stilt krav
om at Helse Nord RHF og Helse Vest RHF skal
samarbeide med Helsedirektoratet om å utvikle
en nasjonal atlastjeneste for å belyse og analysere
forbruk og variasjon av helsetjenester. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for
2016 er det stilt krav om at de regionale helseforetakene i fellesskap skal identifisere indikatorer for
å måle uberettiget variasjon i forbruk av helsetjenester for et utvalg av prosedyrer basert på funn
som går fram av helseatlaset, jf. omtale under.
Status og utvikling

Arbeidet med indikatorer og registre mv.
Det nasjonale systemet for kvalitetsindikatorer ble
innført i 2003. Kvalitetsindikatorene gir pasienter
og pårørende et grunnlag for å kunne ta kvalifiserte og informerte valg, de gir informasjon om
kvaliteten i tjenestene og benyttes til kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring. Helsedirektoratet har
fra 2012 et lovpålagt ansvar for å utvikle, formidle
og vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer, basert på ulike datakilder. Per oktober 2016 er det
150 nasjonale kvalitetsindikatorer. Resultater for
disse publiseres regelmessig på helsenorge.no.
De nasjonale kvalitetsindikatorene fordeler seg på
områdene somatisk helsetjeneste, psykisk helsevern, rusbehandling og kommunale helse- og omsorgstjenester.
Ved siden av faglige retningslinjer og nasjonale kvalitetsindikatorer er etablering og bruk av
nasjonale medisinske kvalitetsregistre et sentralt
virkemiddel for å bidra til kunnskapsbasert praksis og systematisk forbedringsarbeid. Det finnes
per i dag 52 kvalitetsregistre med nasjonal status
(www.helseregistre.no). Hovedformålet med de
medisinske kvalitetsregistrene er å dokumentere
behandlingsforløp og pasientrapporterte resultater, som grunnlag for kvalitetsforbedring og
forskning.
I 2014 ble det etablert en nasjonal forsøksordning med kvalitetsbasert finansiering av sykehusene, jf. omtale i punkt 3.8.2.
Uforklart variasjon utfordrer prinsippet om likeverdig tilgang til helsetjenester og reiser spørsmål om riktig prioritering og planlegging i spesialisthelsetjenesten. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene er det stilt krav om at de
regionale helseforetakene skal analysere variasjon i kvalitet, kapasitetsutnyttelse, effektivitet og
tilgjengelighet og bruke dette som verktøy i forbedringsarbeidet. I de årlige kvalitetsmeldingene
presenteres forskjellene/variasjonen mellom de
regionale helseforetakene på ulike indikatorer.

Kvaliteten på helsetilbudet i Norge vurderes som
generelt god internasjonalt. OECD-rapporten
«Health at a Glance: Europe 2014» inneholder
sammenlignbare data fra 35 europeiske OECDland, basert på data fra 2012. Rapporten viser en
høyere forventet levealder og lavere sykelighet og
dødelighet enn gjennomsnittet for EU-landene i
OECD. Norge skårer godt på en rekke indikatorer, bl.a. overlevelse etter akutt hjerteinfarkt, og
generelt god overlevelse etter flere kreftformer,
men noe dårligere når det gjelder pasientsikkerhet og vaksinasjon.
I de senere årene er det lagt fram årlige meldinger til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Formålet med meldingene er større åpenhet
og økt oppmerksomhet om kvalitet og pasientsikkerhet i den nasjonale helsepolitikken. Kvalitetstenkningen og de seks dimensjonene i Helsedirektoratets veileder er lagt til grunn for utforming av tiltak i meldingene. Brukerdimensjonen
er utviklet videre i tråd med regjeringens mål om
en mer brukerorientert helse- og omsorgstjeneste
og prinsippet om aktiv medbestemmelse. Meldingene beskriver status og utfordringer for kvalitet
og pasientsikkerhet, slik dette kommer til uttrykk
i årsmeldinger fra Pasient- og brukerombudene,
Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Kunnskapssenterets meldeordning og nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer. Gjennom å legge fram årlige meldinger kan utviklingen følges over tid.
I Meld. St. 12 (2015–2016) Kvalitet og pasientsikkerhet 2014 vises det til at forskjeller i praksis
og utførelse av helsetjenester over tid kan gi en indikasjon på om pasientene mottar et likeverdig tilbud, og om tilbudet varierer i urimelig grad mellom behandlingssteder. Det blir blant annet pekt
på utfordringer med kommunikasjon og involvering av pasienter og pårørende, kompetanse, læring og ledelse. Det trekkes fram som en utfor-
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dring at det på mange områder ennå ikke er etablert kvalitetsindikatorer.
Som en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet publiseres det årlige estimater for pasientopphold med minst én skade for alle alvorlighetsgrader. Konklusjonen i rapporten for 2015 er
at en kan se nedadgående trend over tid. Forskjellene i estimatene er mye mindre når man kun ser
på pasientopphold med én eller flere alvorligere
skader.
I meldingen går det fram at det har vært en
gradvis forbedring av resultater over tid på mange
av de områdene hvor det er etablert målesystemer. Det er imidlertid ikke grunnlag for å
trekke sikre konklusjoner om hvorvidt pasientene
har fått et mer likeverdig tilbud som følge av helseforetaksreformen. Eksempler på nasjonale kvalitetsindikatorer der vi ser betydelige forskjeller
over tid, er andel pasienter som mottar trombolysebehandling ved hjerneslag og andel keisersnitt.
Geografiske utfordringer, som for eksempel avstand mellom behandlingssteder eller forskjeller i
pasientsammensetningen, kan være faktorer som
forklarer variasjon mellom behandlingssteder.
Ulikhet i tilbud bekreftes av ulike rapporter fra
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
(SKDE). I en rapport fra 2015 (som er en pilotversjon av helseatlaset, jf. krav i foretaksmøtene i
2015) er forbruket av 12 vanlige dagkirurgiske
inngrep analysert med utgangspunkt i helseforetakenes boområder. Undersøkelsen viser at forbruket varierer til dels svært mye mellom befolkningene i boområdene. For 9 av 12 inngrep har
områdene med høyest forbruk over dobbelt så
høy rate som områdene med lavest forbruk. Uten
kjent variasjon i sykelighet må en slik variasjon
vurderes som uforklarlig, og dermed som et uttrykk for at disse inngrepene ikke er likeverdig
fordelt i befolkningen. Variasjonen må derfor også
kunne kalles uønsket. En annen rapport fra 2015
fra SKDE viser stor variasjon i forbruket av spesialisthelsetjenester hos barn.
I et notat fra Frisch-senteret til Helse- og omsorgsdepartementet (2016) vises hovedtrekk i utviklingen av enkelte kvalitetsindikatorer for perioden 2008 til 2013/20148. Hovedbildet i analysen er
en svak, men signifikant kvalitetsforbedring for
norske somatiske sykehus i perioden, men med
enkelte unntak.

Pasienterfaringer
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
(Kunnskapssenteret) gjennomførte høsten 2015
en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant
voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus9.
Resultatene viser at pasienter rapporterer stadig
bedre erfaringer med norske sykehus. I 2015 var
syv av i alt ni pasienterfaringsindikatorer signifikant bedre enn i 2011. Dette er én mer enn i 2014.
Pasientene rapporterte i 2015 best erfaringer med
ivaretakelse av pårørende og med pleiepersonalet
og legene, mens utskrivningsprosessen, samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester, ventetid for elektive pasienter og organisering
av sykehusets arbeid er de områdene som skårer
dårligst. Det er betydelig variasjon i pasienterfaringer mellom sykehusene, men variasjonen er
mindre enn i 2014 for de fleste indikatorene.
Kunnskapssenteret gjennomførte i 2015 også
en nasjonale undersøkelse innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling10. Resultatene viser at det
er en positiv utvikling på flere områder. Samtidig
er det, som tidligere år, fortsatt en stor andel pasienter som rapporterer dårlige erfaringer på flere
områder. Sammenligninger over tid viser at det er
noen endringer på enkeltspørsmålene i undersøkelsen. Alle endringer som er funnet er positive,
men forholdsvis små. Flest positive endringer er
det i spørsmålene som handler om behandlerne/
personalet.
Prioriteringer – beslutningsforum
Et viktig virkemiddel for å sikre likeverdighet i tilgangen til helsetjenester, er å gi regler for prioritering.
Fra 2012 ble det etablert et nytt system for innføring av nye behandlingsmetoder og ny teknologi i spesialisthelsetjenesten. Det skal gjennomføres en systematisk vurdering av hvilken vitenskapelig dokumentasjon som finnes om metodens effekt, nytte og kostnadseffektivitet før den tas i
bruk i ordinær pasientbehandling. Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten involverer mange aktører som arbeider på
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Be9

10
8

Det har ikke vært mulig å analysere årene før 2008. Årsaken til dette er at pasientene ikke har vært identifiserbare
og derfor ikke kan følges mellom år og mellom sykehus.

Holmboe, Olaf og Bjertnes, Øyvind Andresen: Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015. Resultater etter en
nasjonal undersøkelse. PasOpp-rapport nr. 147 – 2016.
Haugum, Mona, Holmboe, Olaf, Iversen, Hilde Hestad og
Bjertnes, Øyvind, Andresen: Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB). Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2015.
PasOpp-rapport nr. 1 – 2016.
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slutningsforum for nye metoder består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, og er et viktig element i dette nye
systemet. Beslutningsforum har myndighet til å
beslutte hvilke metoder som skal tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. Ett av hovedformålene med
Beslutningsforum er å sikre mer likeverdige helsetjenester i hele landet.
Ellers har regjeringen gjennom Meld. St. 34
(2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering fremmet forslag til prinsipper
for prioritering som regjeringen mener vil bidra til
rettferdig tilgang til helsetjenester og gi legitimitet til vanskelige beslutninger helsepersonell tar
hver dag.

4.3.2 Ventetider og fristbrudd
Ventetid til utredning eller behandling er en viktig
indikator på tilgjengelighet og kvalitet i helsetjenesten. Lang ventetid kan redusere pasientens
muligheter for å oppnå maksimalt utbytte av behandling og kan indikere kapasitetsproblemer i
sykehusene. God informasjon om ventetid er derfor sentralt i den daglige driften av sykehusene og
slik informasjon er i tillegg viktig for valg av behandlingssted.
Det er usikkerhet knyttet til kvaliteten på ventetidsregisteringen, og utviklingen i tallene må
derfor tolkes med varsomhet. Den nasjonale ventelistestatistikken er basert på helseforetakenes
praksis for registrering av ventetider. I en rapport
fra Riksrevisjonen i 201211 stilles det spørsmål ved
i hvilken grad det er de faktiske ventetidene som
registreres. I rapporten fra Riksrevisjonens pekes
det på at det er store forskjeller mellom helseforetakene når det gjelder registrering av når ventetiden er avsluttet (jf. note 13).
Saken ble lagt fram for departementet og statsråden svarte i brev av 18. november 2011 at:

les potensial for bedre resultatrapportering, og
departementet vil fortsatt ha oppmerksomhet
på bedre resultatrapportering både på tiltak og
på styringsparametere.»
Saken er fulgt opp av Riksrevisjonen i flere runder, senest i Dokument 3:2 (2015–2016). Her vises det til redegjørelse fra departementet i 201512
om status for tiltak som er iverksatt, og beskrivelse av eventuelle effekter tiltakene så langt har
hatt for kvaliteten på ventelistestatistikken. Departementet peker også på at Helsedirektoratets nyere analyser av ventelistestatistikk viser at det
fortsatt er store forskjeller i registreringspraksis.
Departementet viser til at enkelte tiltak ennå ikke
er ferdigbehandlet og satt i system, slik at det er
for tidlig å si noe om den samlede effekten tiltakene har for kvaliteten på ventelistestatistikken.
Det er bare planlagte (elektive) kontakter/innleggelser som inkluderes i ventelistestatistikken.
Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp kommer
til behandling uten ventetid. Om lag 70 pst. av alle
innleggelser i sykehus er øyeblikkelig hjelp. De
fleste som venter (om lag 4 av 5) venter på poliklinisk konsultasjon eller utredning13.
Tall fra Norsk pasientregister viser at gjennomsnittlig ventetid for pasienter i alle fagområder var 69 dager i 2015. Tallgrunnlaget omfatter
ordinært avviklede pasienter, dvs. at pasienter
som har utsatt behandling etter eget ønske eller
av medisinske grunner, er holdt utenfor.
Tabell 4.1 illustrerer utviklingen. Ventetiden
ble redusert fra 90 til 70 dager i perioden 2002 til
2005, for så å øke til 78 dager i 2010. I perioden
2010 til 2015 er ventetiden igjen redusert fra 78 til
69 dager. Tall for 2016 viser positiv utvikling i ventetidene. Gjennomsnittlig ventetid var 59 dager i
12
13

«Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
konstaterer at ny mal for rapportering i årlig
melding har ført til en bedre og mer utfyllende
rapportering, slik som tilsiktet. Det er fremde11
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Dokument 3:2 (2011–2012) Riksrevisjonens kontroll med
forvaltningen av statlige selskaper for 2010.

Helse- og omsorgsdepartementet: Brev til Riksrevisjonen
datert 20. mars 2015.
Ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister (NPR) er
basert på eksterne henvisninger fra primærhelsetjenesten
til spesialisthelsetjenesten, samt henvisninger mellom
enheter i spesialisthelsetjenesten, dersom det gjelder et
nytt syketilfelle for pasienten. Gjennomsnittlig ventetid
betegner tiden fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten og til helsehjelp er igangsatt. I retningslinjene for
registrering fremgår det at pasienter med en uavklart tilstand skal avvikles fra ventelisten ved utredningsstart,
mens pasienter med avklart tilstand avvikles fra ventelisten
når pasienten møter til behandling.

Tabell 4.1 Gjennomsnittlig ventetid (dager) for ordinært avviklede pasienter. 2002–2015
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Alle sektorer
Kilde: NPR

90

80

70
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71

72
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77
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74

72

69
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Figur 4.1 Gjennomsnittlig ventetid (dager) for ordinært avviklede pasienter. Ulike fagområder.
2002–2015.
Kilde: NPR

andre tertial 2016, som er en nedgang på åtte
dager fra samme periode året før.
Ulike forhold kan forklare utviklingen, herunder rydding i ventelistene. Dette gjelder særlig
de første årene i perioden. Endringer i registreringspraksis har også blitt trukket fram som forklaring.
Ventetiden varierer noe mellom regionene,
men variasjonen har blitt mindre i perioden 2008
til 2015. Det er også variasjon i ventetider mellom
fagområder. Ventetiden for behandling innenfor
somatikk har gått noe ned siden 2009, og vært stabil innenfor psykisk helsevern for voksne. Innenfor TSB og psykisk helsevern for barn og unge
har det vært nedgang i ventetidene i de senere
årene.
Den positive utviklingen de siste årene må
blant annet ses i sammenheng med konkrete måltall i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene, som innebærer at gjennomsnittlig
ventetid skal være under 65 dager.
Siden 2012 har NPR publisert tall for ventetid
fra henvisningen er mottatt til en prosedyre er
utført for et utvalg prosedyrer. Dette ventetidsmålet viser en nedgang i ventetidene på to dager fra
2012 til 2015, mens nedgangen er på fem dager for
det ordinære ventetidsmålet.
Fristbrudd oppstår når pasienten ikke får helsehjelp innen den fristen som er satt. Fristen er
satt på medisinsk grunnlag og er juridisk bindende. Trenden er at både antall og andel fristbrudd går ned. Andel registrerte fristbrudd er redusert på alle områder.

I andre tertial 2016 var det 1,4 pst. som ikke
fikk påbegynt utredning eller behandling innen
fristen. Dette er en nedgang på 2,9 pst.poeng sammenlignet med samme periode i 2015. I 2013 var
tallet 6,7 pst.
Fra og med 2014 har styringskravet til de regionale helseforetakene vært at ingen pasienter skal
oppleve fristbrudd. I 2012 ble det vedtatt en del
endringer i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2. Blant annet ble skillet mellom rettighetspasienter og behovspasienter opphevet og vurderingsfristen ble forkortet fra 30 til 10 dager. Disse
lovendringene trådte i kraft 1. november 2015. Andelen pasienter som er henvist til utredning har
økt fra 77 pst. i andre tertial 2012 til 88 pst. i andre
tertial 2016. Tilsvarende er andelen pasienter henvist til behandling, blitt redusert.
Fra 1. november 2015 ble det også innført en
lovendring som innebærer at det er sykehuset og
ikke pasienten som skal kontakte HELFO, som så
vil forsøke å finne et annet behandlingstilbud til
pasienten. Sykehuset er ansvarlig for utgiftene.
Den positive utviklingen må ses i lys av dette (jf.
omtale i punkt 6.3.1).

4.3.3 Aktivitetsutvikling
Aktivitetsutviklingen er en viktig indikator på
hvordan tilgjengeligheten i spesialisthelsetjenesten utvikler seg.
Innenfor somatikk måles aktivitetsutviklingen
i DRG-poeng. Denne metoden fanger opp endring
i både antall behandlinger og endringer i behand-
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lingstyngde. Figur 4.2 illustrerer veksten fra 2002
til 2016. Årene før 2004 var preget av til dels ukontrollert aktivitetsvekst. I perioden fra 2004 til 2015
var veksten om lag 18 pst., som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på om lag 1,6 pst. Aktivitetsveksten i 2015 må ses i sammenheng med at
de offentlige sykehusene ble gitt større frihet i
forbindelse med reformen med fritt behandlingsvalg. Anslag for 2016 tilsier at aktivitetsveksten
blir noe lavere enn i 2015.
Innenfor psykisk helsevern og rusbehandling
er det ikke et tilsvarende vektet aktivitetsmål.
Innenfor disse fagområdene måles aktivitetsutviklingen i antall innleggelser og polikliniske konsultasjoner. Trenden er reduksjon i døgnbehandling
og vekst i poliklinisk behandling, noe som er i tråd
med målsetningene.

4.3.4

Utvikling i kostnader og bevilgninger

De første årene etter reformen var kostnadsveksten høyere enn bevilgningsveksten, noe som
ga til dels betydelige underskudd i helseforetakene. Etterhvert som de økonomiske forutsetningene ble bedret og helseforetakene fikk kontroll
og styring på økonomien, ble underskuddene
snudd til balanse og positive økonomiske resultater. Utviklingen i forutsetninger og styring mv. er
nærmere omtalt i punkt 4.8.
Tall fra SSB viser at totale driftskostnader var
138 mrd. kroner i 2015. Figur 4.3 viser kostnadsutviklingen fra 2004 til 2015 i faste priser. I etterkant
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av helseforetaksreformen i 2002 har de regionale
helseforetakene blitt tilført flere nye oppgaver.
Blant annet gjelder dette tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB), pasientreiser, rehabilitering
og finansiering av legemidler som tidligere ble finansiert over folketrygden. Veksten i ressursinnsats er korrigert for disse nye oppgavene.
Den oppgavekorrigerte kostnadsveksten var
på om lag 16 pst. i perioden, tilsvarende en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,5 pst. Befolkningsveksten var på om lag 13 pst. i samme periode. Realvekst i kostnad per innbygger var dermed på om
lag 3 pst. i perioden, eller 0,3 pst. per år i gjennomsnitt. Det har vært en reell nedgang i kostnadsveksten per innbygger for somatikk, men vekst
innenfor psykisk helsevern og TSB.
En reell nedgang i kostnader per innbygger
for somatikk innebærer i praksis at økt etterspørsel etter somatiske spesialisthelsetjenester i perioden 2004 til 2015 har blitt håndtert gjennom høyere produktivitet.
Utviklingen reflekterer dels et stramt bevilgningsregime, men også en utvikling hvor spesialisthelsetjenesten gikk fra å bruke mer ressurser
enn bevilget (underskudd), til at de ikke benytter
de årlige bevilgningene fullt ut (overskudd). Dette
skyldes at deler av bevilgningene settes av for å bidra til finansiering av framtidige investeringer. At
det samtidig har vært en relativt klar vekst i ressursbruken innenfor psykisk helsevern og TSB
reflekterer i stor grad politiske prioriteringer.
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Figur 4.2 Aktivitetsvekst innenfor somatikk 2002–2016 (anslag 2016)
Aktivitetsveksten måles som realvekst i utbetalinger korrigert for satsendringer. Fra 2008 er somatisk poliklinikk inkludert i beregningsgrunnlaget.
Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

60

NOU 2016: 25

Kapittel 4

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

125

120

115

110

105

100
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Totalt

Ekskl. nye oppgaver

Befolkning

Totalt per innbygger

2013

2014

2015

Ekskl. nye oppgaver per innbygger

Figur 4.3 Kostnader i spesialisthelsetjenesten 2004 til 2015 i faste priser (2004=100)
Årene 2002 og 2003 er utelatt i analysen for å få gode sammenlignbare tall i tidsserien. Tallene inkluderer avskrivninger og pensjon.
Tallene for pensjon er korrigert for engangseffekter av pensjonsreformen for å gjøre tallene sammenlignbare.
Kilde: Helsedirektoratet: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015 (Rapport IS-2485)

Figur 4.4 viser veksten i årlige bevilgninger til
de regionale helseforetakene i perioden 2002 til
2015 i faste priser, og korrigert for bevilgninger
som skyldes endret finansieringsansvar. Beregningene viser en årlig vekst i bevilgningene i faste
priser på i gjennomsnitt 2 pst. i perioden.

4.3.5 Investeringer
Verdien av helseforetakenes eiendeler ble verdsatt til 66 mrd. kroner i 2002. Fram til 2015 er det
investert for 104 mrd. kroner, tilsvarende 7,4 mrd.
kroner i gjennomsnitt pr. år. Bygg og utstyr har nå
en verdi på 86,4 mrd. kroner, jf. tabell 4.2. Av
denne går det fram at det har vært en særskilt
vekst i balanseverdien i Helse Midt-Norge, noe
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Figur 4.4 Økte årlige bevilgninger til de regionale helseforetakene i faste priser (pst.)
Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet
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Tabell 4.2 Balanseførte verdier for de regionale helseforetakene i 2003 og 2015. Foretaksgruppen.
(mill. kroner i løpende priser)
2003

2015

Endring
2003–2015

Endring i %
2003–2015

Helse Sør-Øst

36 913

45 892

8 979

24,3 %

Helse Vest

12 095

15 031

2 936

24,3 %

Helse Midt-Norge

9 001

13 729

4 728

52,5 %

Helse Nord

8 578

11 736

3 158

36,8 %

66 587

86 388

19 801

29,7 %

Totalt

Selv om det er investert betydelige beløp i
sykehusene, er det fremdeles oppgraderingsbehov. Dette er nærmere omtalt i kapittel 9.

som må ses i sammenheng med utbyggingen av
St. Olavs hospital. Også i Helse Nord har det vært
en sterk vekst.
Figur 4.5 viser årlige investeringer i perioden
fra 2002 til 2015. Fram til 2008 ga helseforetakenes inntekter kun rom for å oppgradere to tredeler av bygningsmassen. I 2008 ble det gitt en permanent årlig bevilgningsøkning på 1,67 mrd. kroner, som la til rette for at hele bygningsmassen
kunne reanskaffes og holdes ved like. Når investeringsnivået var relativt høyt også i perioden fram
til 2008, må det ses i lys av byggingen av St. Olavs
hospital og Akershus universitetssykehus som ble
finansiert ved særskilte investeringstilskudd og låneopptak. Økningen i investeringer de siste årene
reflekterer at de regionale helseforetakene har
fått økonomisk handlingsrom til å øke investeringsnivået.

4.3.6 Produktivitetsutvikling
En sentral målsetning med reformen var å utnytte
ressursene bedre. Ulike undersøkelser indikerer
en positiv produktivitetsutvikling. Størrelsen er
usikker og kan variere, både over tid og mellom
helseregioner og sykehus.
Analyser i et notat fra SINTEF fra 201014
innenfor somatikk, samt tidligere gjennomførte
analyser, tyder på at det skjedde et positivt skift i
produktiviteten både i forbindelse med innføringen av innsatsstyrt finansiering i 1997 og i forbindelse med sykehusreformen i 200215. Notatet kon14

SINTEF Teknologi og Samfunn (2010): Notat. Produktivitetsutvikling og overordnet budsjettering.
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Figur 4.5 Årlige investeringer i helseforetakene (mill. kroner i løpende priser)
Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet
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kluderer med at det er vanskelig å se noen klar
trend i utviklingen i produktivitet utover dette. Notatet viser til at det i analysene er en utfordring å
skille mellom produktivitetsutvikling og kvalitetsutvikling.
Flere rapporter indikerer at det fortsatt er rom
for produktivitetsforbedringer i sykehusene. En
undersøkelse utført av Riksrevisjonen16 viser for
eksempel stor variasjon i utnyttelsen av operasjonsstuene og andelen kirurgi som utføres som
dagkirurgi. Riksrevisjonen har også pekt på at det
er stor variasjon i hvor effektivt helseforetakene
utnytter pleieressursene17.
SAMDATA spesialisthelsetjenesten har analysert produktivitetsutviklingen i perioden 2010 til
2014. Produktiviteten i somatisk spesialisthelsetjeneste økte med 2,3 pst. fra 2010 til 2014. Når pensjonskostnadene holdes utenom, økte produktiviteten med 3,9 pst. gjennom perioden.
I en rapport18 fra Frisch-senteret til Helse- og
omsorgsdepartementet er det gitt en samlet beskrivelse av utviklingen i produktivitet innen somatikk for perioden fra 1999 til 2014. I tillegg presenteres en analyse som omfatter perioden fra
2004–2014, og som inkluderer helseforetakenes
bruk av kapital.
I notatet måles utvikling i produktivitet som utvikling i forholdet mellom registrerte DRG-poeng19 og kostnader i faste kroner. Analysene viser
en samlet vekst i produktivitet i perioden 1999–
2014 på 24 pst, eller en årlig vekst på gjennomsnittlig om lag 1,5 pst. Utviklingen er imidlertid
ikke jevn. Det er en betydelig vekst i perioden fra
1999 og fram til 2003, dvs. umiddelbart etter innføring av helseforetaksreformen. Deretter var det
en periode uten vekst fram til 2007, før vi den siste
seks-syvårs perioden igjen har hatt en vekst i produktivitet.
Analyser av perioden 2004–2014 viser at kapitalkostnader som andel av totale kostnader er blitt
15

16
17
18
19

Norges forskningsråd (2007): Resultatevaluering av sykehusreformen. Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet,
brukermedvirkning og medbestemmelse.
Dokument 3:4 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse
av effektivitet i sykehus.
Dokument 3:12 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse
av styring av pleieressursene i helseforetakene.
Frisch-senteret (2016): Notat. Produktivitetsvekst i somatiske sykehus i perioden 1999–2014.
Det er ikke korrigert for endring i antall DRG-poeng som
skyldes bedre kvalitet på den medisinske kodingen. Isolert
sett trekker dette i retning av å overvurdere produktivitetsveksten. Det vil også eksistere effekter som trekker i motsatt retning, grunnet det som kan kalles medisinsk inflasjon. Med dette menes at kvalitetskravene til behandling av
en gitt lidelse øker uten at dette reflekteres i aktivitetsmålet
(antall DRG-poeng).

redusert i perioden. Det er altså produsert mer
med relativt sett mindre bruk av kapital. Hvis en i
beregning av produktivitet inkluderer den samlede ressursbruken, dvs. inkludert kapitalkostnader, vil dermed produktiviteten være høyere. Resultatene viser en produktivitets vekst på 10,4 pst
inkludert kapitalkostnader, og 5,7 pst. uten kapitalkostnader.
Det er i analysene sett på om produktivitetsforbedringen har medført at kvaliteten på pasientbehandlingen har blitt dårligere. Hovedbildet er en
svak, men med noen unntak signifikant kvalitetsforbedring for norske somatiske sykehus i perioden. Den positive utviklingen i produktivitet ser
dermed ikke ut til å gå på bekostning av utviklingen i kvalitet slik dette er målt i rapporten fra
Frisch-senteret.
SAMDATA spesialisthelsetjenesten har analysert produktivitetsutviklingen i perioden 2010 til
2014 innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB). Kostnader til
pasientbehandling i psykisk helsevern for voksne
ble redusert i perioden 2010 til 2014, samtidig
som det var en økning i antall behandlede pasienter på nærmere 10 pst. Denne veksten skjedde
først og fremst i poliklinikkene, både gjennom omfordeling av ressurser fra døgnavdelingene og forbedring i personellproduktiviteten (flere konsultasjoner per årsverk). Kostnad per opphold ble redusert med 8,9 pst. i perioden, mens kostnad per
polikliniske pasient økte med 3,8 pst. Antall konsultasjoner per pasient i poliklinikkene økte, mens
oppholdstiden for døgnopphold ble redusert.
Også i poliklinikker for psykisk helsevern for
barn og unge har personellproduktiviteten økt. Effekten av produktivitetsforbedringen er benyttet
til å øke antall konsultasjoner per pasient. Kostnadsveksten har vært større enn økningen i antall
behandlede pasienter i perioden 2010 til 2014. Fra
2013 til 2014 økte kostnaden per polikliniske pasient med 4,9 pst.
Kostnader til TSB har økt betydelig i perioden
fra 2010 til 2014. Som for psykisk helsevern er personellproduktiviteten i poliklinikkene økende.

4.4

Samordning og funksjons- og
oppgavefordeling

Et hovedpoeng i debatten og utredningene om organiseringen av spesialisthelsetjenesten gjennom
hele 90-tallet var å få til bedre funksjons- og oppgavefordeling og samarbeid mellom sykehusene.
Dette var en forutsetning både for å få til bedre
kvalitet og for å få mer likeverdig tilgjengelighet
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til spesialisthelsetjenesten. Samordning med den
kommunale helse- og omsorgstjenesten har også
vært en viktig målsetting. Dette er nærmere omtalt i punkt 4.7.

4.4.1 Samordning internt i regionene
Et overordnet grep med helseforetaksreformen
var å etablere de regionale helseforetakene med
sørge-for-ansvar for befolkningen. Sammenslåing
av flere sykehus til større og færre helseforetak
var et viktig organisatorisk grep for å legge til
rette for bedre funksjons- og oppgavefordeling i
de respektive helseregionene. En viktig føring har
vært at spesialisert behandling bør sentraliseres
til færre sykehus, samtidig som flere behandlingstjenester bør desentraliseres ved store pasientvolum og/eller når behandlingsmetoder og teknologi har blitt mer «moden».
Føringer gitt i oppdragsdokumentene
Departementet har i oppdragsdokumentene fra
og med 2002 gitt føringer til de regionale helseforetakene om å gjennomføre funksjons- og oppgavefordeling.20. I det følgende omtales noen eksempler på viktige temaer som har vært trukket
fram.
I 2002 ble de regionale helseforetakene bedt
om å videreføre arbeidet med effektivisering av
sykehusstrukturen i helseregionen, bl.a. med
grunnlag i de foreliggende regionale helseplanene. Hensikten var å utvikle organisatoriske
strukturer for effektiv utnyttelse av de samlede
ressursene. Samtidig skulle strukturen sikre tjenester av høy kvalitet og god tilgjengelighet. Helsedepartementet forutsatte at dette arbeidet ble
fulgt opp også i 2003. Departementet la vekt på
den egenverdi slike forbedringstiltak kan ha, samtidig som effektiviseringskravene som de regionale helseforetakene var pålagt gjorde det nødvendig å gjennomføre slike tiltak. Det ble også vist til
at Stortinget blant annet gjennom innstillingen til
akuttmeldingen (Innst. S. nr. 300 (2000–2001)),
forutsatte en gjennomgang av tjenestestrukturen
på områder som fødselsomsorg og kirurgisk beredskap.
I 2007 ble det lagt vekt på utvikling av lokalsykehusene, samarbeid og hensiktsmessig arbeidsdeling mellom sykehusene. Det ble også vist
til at Helse- og omsorgsdepartementet hadde ned20

Oppdragsdokumentene har hatt ulike benevnelser: I 2002–
2004 het det «styringsdokument», 2005–2006 «bestillerdokument» og fra 2007 «oppdragsdokument».
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satt en arbeidsgruppe som skulle komme med anbefalinger som blant annet skulle tydeliggjøre lokalsykehusenes akuttfunksjoner som del av en
sammenhengende behandlingskjede.
I 2009 ble det lagt vekt på behandlingskvalitet
og at god kvalitet på behandlingen må være kunnskapsbasert og at spesialisering, arbeidsdeling og
samordning kan bidra til optimal pasientbehandling. De regionale helseforetakene skulle sørge
for en arbeidsdeling mellom sykehusene som ivaretar behandlingskvaliteten. Det ble stilt krav om
at de regionale helseforetakene skulle gjennomgå
den kirurgiske kreftbehandlingen. Målet var å
samle kirurgisk kreftbehandling på færre sykehus.
Gjennomførte endringer
De regionale helseforetakene har gjennomført
samordning og endringer i funksjons- og oppgavefordelingen på flere områder. Erfaringene med
funksjons- og oppgavefordeling omtales slik i evalueringen fra Agenda og Muusmann21 i 2005:
«Det har uten tvil skjedd en videre oppgave- og
funksjonsfordeling både internt i og mellom
helseforetakene i perioden 2002–2005. Utviklingen på dette området har gått hurtigere i
denne perioden enn i tilsvarende tidligere perioder, selv om bildet ikke er helt entydig. Det er
forskjeller fra region til region. Av mange vises
det til at det lå flere planer fra de tidligere helseregionene som RHFene kunne bygge videre
på. I stor grad synes prosessene med oppgaveog funksjonsfordeling å være drevet fram av
RHFene.
De beste eksempler på oppgave- og funksjonsfordeling er kanskje omlegging/sentralisering av kreftkirurgi samt opprettelse av kirurgisk, nasjonalt ensartet tilbud i de 5 RHF
ved noen få sykehus.»
I Forskningsrådets rapport fra 200722 oppsummeres erfaringene med desentralisering slik:
«Analysene av mindre og middels spesialiserte
prosedyrer viser at to av åtte prosedyrer hadde
et statistisk signifikant lavere konsentrasjonsnivå i årene etter sykehusreformen sammenlig21

22

Agenda Utredning og utvikling/Muusmann Research &
Consulting (2005): Belyse helseforetakenes funksjonalitet.
En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens
virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer.
Norges forskningsråd (2007): Resultatevaluering av sykehusreformen
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net med de tre årene før reformen. Denne
utviklingen kan imidlertid ikke knyttes til økt
bruk av lokalsykehus. I den grad det har
skjedd en desentralisering av mindre spesialiserte prosedyrer i siste seksårsperiode kan
dette knyttes til en økning av aktiviteten ved
private kommersielle sykehus. Disse er i
hovedsak plassert i geografiske sentra.»
Det ble gjennomført endringer i oppgavefordeling
innenfor fødselsomsorgen som oppfølging av styringsdokumentene for 2003. Ved behandlingen av
St.meld. nr. 12 (2008–2009) En gledelig begivenhet
ble de regionale helseforetakene pålagt å utarbeide en plan for fødetilbudet i regionen, sammen
med berørte kommuner, basert på nasjonale kvalitetskrav. Planene skulle godkjennes av Helse- og
omsorgsdepartementet23. Alle de regionale helseforetakene har fulgt opp dette.
Helsedirektoratet beskriver i rapporten Kreftkirurgi i Norge24 at det har skjedd en betydelig
sentralisering av kreftkirurgien ved at den er samlet på langt færre sykehus. Det foregår fortsatt
kreftkirurgi ved en rekke sykehus, men rapporten fra Helsedirektoratet viser at det har skjedd en
betydelig grad av spesialisering innenfor de ulike
kreftformene.
Endret lokalisering av akuttfunksjoner har
lange tradisjoner for å utløse stort politisk engasjement og debatt. Det er likevel eksempler på at
funksjoner er samlet. Blant annet er akuttkirurgisk beredskap samlet til færre sykehus. Akutt
PCI (metode for å blokke opp kransårer i hjertet)
er et annet område som tidligere ble utført på
flere sykehus enn nå.
Desentralisering har også skjedd ved at det i
enkelte deler av landet er etablert større helseinstitusjoner utenfor sykehus der det ytes spesialisthelsetjenester. Flere av tjenestene er av en karakter som vanligvis forbindes med sykehusbehandling. Oftest er disse spesialisthelsetjenestene samlokalisert med kommunale helse- og omsorgstjenester. Noen av disse enhetene, som Hallingdal
sjukestugu eller Alta helsesenter, har eller planlegger døgntilbud med spesialisthelsetjenester i
tillegg til polikliniske tjenester og billeddiagnostikk. Andre, som Valdres lokalmedisinske senter,
har spesialisthelsetjenester i form av poliklinikk
og dagbehandling, men uten døgntilbud25.

23
24

Meld. St. 16 (2010–2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan
(2011–2015) s. 77.
Helsedirektoratet: Kreftkirurgi i Norge (2015) Rapport IS2284.

Antallet AMK-sentraler er halvert de siste ti
årene. Høsten 2015 er det 16 sentraler, men det er
fortsatt regionale forskjeller i AMK-struktur. For
eksempel er Oslo, Akershus og Østfold med et befolkningsgrunnlag på over en mill. innbyggere
samlet i én AMK-sentral, mens resten av landet er
fordelt på 15 sentraler. Departementet har satt i
gang en utredning for optimal organisering av den
akuttmedisinske nødmeldetjenesten med vekt på
AMK-sentralene.
Gjennomgangen viser at de regionale helseforetakene til en viss grad har lykkes med å gjennomføre funksjons- og oppgavefordeling. På politisk krevende områder har det til dels vært gitt nasjonale føringer, som en forutsetning for
endringene. Det har også vært gjort vedtak om
funksjonsfordeling i foretaksmøte. I saken om
samling av nevrokirurgisk virksomhet ved Haukeland sykehus (regionfunksjon) anmodet styret for
Helse Vest om at saken ble vedtatt av foretaksmøtet. Endringer i oppgavefordeling mellom sykehusene i Helse Førde har også vært behandlet i
foretaksmøte, det samme gjelder avvikling av sengepost ved Farsund sykehus (2004) og avvikling
av akuttfunksjoner i Kragerø og på Rjukan (2014).

4.4.2

Samordning på tvers av helseregioner
– nasjonale behandlingstjenester
Nasjonale tjenester i Norge består av nasjonale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester. Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester sentraliserer behandling til ett eller to steder i landet. Målet er bedre kvalitet og større grad
av likebehandling.
Ved gjennomføring av helseforetaksreformen
fra 2002 ble den daværende fordelingen av landsog flerregionale funksjoner, regionfunksjoner og
medisinske kompetansesentra videreført og lagt
til grunn for oppgavefordelingen.
I 2006 signaliserte departementet i bestillerdokumentene til de regionale helseforetakene at den
nasjonale styringen av landsfunksjonene skulle
styrkes, ut fra målsettingen om å sikre lik tilgang
til bruk av landsfunksjoner for pasientene og lik
tilgang på kompetanse i fagmiljøene. De regionale
helseforetakene utarbeidet i fellesskap et forslag
til en helhetlig plan for framtidig organisering av
høyspesialiserte tjenester og tjenester til pasienter
med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger. Rapporten fra de regionale helseforetakene ble fulgt av en gjennomgang av alle lands25

Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan
(2016–2019)
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funksjoner og kompetansesentre i spesialisthelsetjenesten. Basert på rapporten, gjennomgangen
og faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet,
gjennomførte departementet forskriftsendring26
og etablerte styringssystem for nasjonale tjenester (tidligere landsfunksjoner).
Endringer i dagens system som følger av Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) er nærmere omtalt i punkt 6.2.1.

4.4.3 Samordning av støttefunksjoner
Fra 2002 ble Sykehusapotekene i hver helseregion samordnet i et eget helseforetak27. Formålet
med Sykehusapotekene er å være et farmasøytisk
og apotekfaglig kompetansesenter og drive sykehusapotekene i helseregionen mv.
Det er også gjennomført betydelig samordning av ikke-medisinske støttefunksjoner i årene
etter i 2002, både internt i og på tvers av helseregionene gjennom felles eide selskaper.
Alle helseregionene har etablert egne selskaper på IKT-området. Den største samlingen av
støttetjenester er Sykehuspartner i Helse Sør-Øst,
som i tillegg til IKT-tjenester for regionen også
ivaretar HR- og innkjøpstjenester.
Profesjonalisering av innkjøpsområdet har
vært en viktig satsing. Sykehuspartner viser i sin
årsrapport for 2013 til at kontraktsverdi for anskaffelser i prosess var på ca. 14,5 mrd. kroner, og at
det i 2013 var generert kostnadsbesparelser i anskaffelses-prosjekter i størrelsesorden over 200
mill. kroner. Helse Vest har fra 2015 samlet ansvaret for innkjøp i regionen i Helse Vest Innkjøp HF.
Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS)
ble etablert etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2003. HINAS har inngått og forvalter i 2015 avtaler innen over 50 områder for spesialisthelsetjenesten. I 2013 hadde HINAS sin avtaleportefølje en omsetning på 3,8 mrd. kroner, som tilsvarer 9 pst. av totalt innkjøpsvolum for norske sykehus. Siden 2003 har dette gitt en samlet gevinst
beregnet til 1,63 mrd. kroner. 1. juni 2015 ble også
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) en del av
HINAS, der porteføljen i 2014 var på 5,8 mrd. kroner. Fra 2016 er det fusjonerte HINAS og LIS eta26

27

Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av
sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og
nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (trådte i kraft
1. januar 2011). Det er også utarbeidet en veileder til forskriften som gjelder nasjonale tjenester.
Helse Øst RHF og Helse Sør RHF etablerte allerede 1.
januar 2002 et felles eid selskap Sykehusapotekene ANS.
Denne virksomheten ble overført til Sykehusapotekene HF
1. januar 2008, og eies av Helse Sør-Øst RHF.
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blert som Sykehusinnkjøp HF. I løpet av året skal
regionale innkjøpsressurser innlemmes i helseforetaket. Målet er en betydelig utvidelse av avtaleporteføljen.
Protokollene fra foretaksmøtene i de regionale
helseforetakene gjenspeiler at samordning på
tvers av regionene har vært uttalt nasjonal politikk
gjennom flere år. Både Nasjonal IKT HF, Sykehusbygg HF og nå Sykehusinnkjøp HF er etablert etter anmodning fra departementet.
De seks felleseide selskapene er for 2015 budsjettert med kostnader til drift på om lag 1,3 mrd.
kroner. I tillegg kommer særskilte leveranser fastlagt i kontrakter og avtaler, for eksempel operatørkontrakter i luftambulansetjenesten og prosjekterings- og utbyggingsoppgaver på vegne av Sykehusbygg HF.
De ulike selskapsformene for de felleseide selskapene gjenspeiler når selskapene ble etablert.
HINAS ble organisert som aksjeselskap i 2003,
Luftambulansetjenesten (2004) og Pasientreiser
(2009) som ansvarlige selskap (ANS), mens selskapene som er etablert etter 201328; HDO, Nasjonal IKT og Sykehusbygg er helseforetak. De
regionale helseforetakene har høsten 2015 behandlet felles styresak, og vedtatt felles prinsipper
for styring og eieroppfølging av selskapene, at alle
framtidige felles eide selskaper skal organiseres
som helseforetak og at Luftambulansetjenesten
og Pasientreiser skal vurderes organisert som
helseforetak.

4.4.4

Samordning av beredskap og
ivaretakelse av samfunnsansvar

Spesialisthelsetjenesten utgjør en vesentlig del av
den helsemessige beredskapen og har også ansvar for egen forsyningssikkerhet, smittevern,
strålevern m.m. i tillegg til akuttmedisinsk beredskap. Strategisk og operativ samordning av beredskapsmessige forhold var derfor også et viktig
mål for helseforetaksreformen.
De regionale helseforetakenes rolle i arbeidet
med samordning av beredskapsplanene i sekto28

I Prop. 120 L (2011–2012) ble det åpnet for at helseforetak
alene eller flere regionale helseforetak og helseforetak
samme skal kunne organisere virksomhet som yter spesialisthelsetjeneste som helseforetak. Begrunnelsen var at
helseforetak er en selskapsform som er tilpasset offentlig
spesialisthelsetjeneste og at den i større grad enn ansvarlig
selskap vil kunne gjøre at virksomheten vil framstå som en
naturlig og integrert del av den offentlige helsetjenesten.
Videre går det fram at departementet har vurdert at organisering av virksomhet som yter ikke medisinske støttetjeneste som helseforetak, vil kunne legge til rette for hensiktsmessig fellesorganisering.
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ren er et område der det kan vises til gode resultater. Spesialisthelsetjenesten har gjennomgående
fått gode evalueringer etter store hendelser der
det har vært utløst omfattende beredskapsressurser, bl.a. i rapporten fra 22. juli – kommisjonen29,
selv om det fortsatt er et potensiale for mer og
bedre samordning, også med de øvrige nødetatene. Kritikk fra Riksrevisjonen har ført til at departementet i foretaksmøter i 2014 har stilt krav
om etablering av beredskap på områder knyttet til
kritisk infrastruktur for blant annet vann, strøm,
IKT og legemidler.
Vurderingen fra Akuttutvalget30 var at Norge i
utgangspunktet har en god akuttberedskap, men
at det er behov for et nasjonalt løft for å øke kapasitet, kompetanse og kvalitet i akuttkjeden. De peker på at det er geografiske forskjeller i tilgjengelighet til tjenester. Utvalget peker på at delingen
av ansvaret for akuttmedisinske tjenester mellom
to forvaltningsnivåer (helseforetak og kommuner) er en utfordring, bl.a. med lite koordinerte
beslutningsprosesser. Utvalget foreslår felles
akuttmedisinske planer mellom kommuner og
helseforetak som et tiltak. Utvalget viser også til at
det er gode muligheter for nasjonale og regionale
grep i helseforetakenes akutt-tjenester, men svakere muligheter for tilsvarende tiltak i kommunenes øyeblikkelig hjelp-tjenester.
De regionale helseforetakene og helseforetakene er omfattet av statens eierskapspolitikk. De
senere årene har det særlig vært rettet oppmerksomhet mot kravene til samfunnsansvar innenfor
områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og klima og arbeidet mot korrupsjon. Helse- og omsorgsdepartementet har tydeliggjort krav på disse områdene i foretaksmøter.
De regionale helseforetakene har fulgt opp dette
blant annet gjennom prosjektet «Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten», der ett av målene
har vært miljøsertifisering av alle sykehus, som
ble sluttført i 201531. Etisk handel har vært et annet viktig satsingsområde som de regionale helseforetakene og helseforetakene har fulgt opp.

29
30

31

NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli kommisjonen.
NOU 2015: 17 Først og fremst. Et helhetlig system for
håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus.
Handlingsplan 2015–2016 Nasjonalt prosjekt: Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten.

4.4.5

Samordning av tjenester til den
samiske befolkningen

Sametinget har kommet med innspill til utvalget
der de framhever at helsetjenesten til den samiske
befolkningen ikke blir godt nok ivaretatt innenfor
dagens organisering. I en utredning på oppdrag
fra Samisk legeforening er det vektlagt at organiseringen av helseforetakene i Norge bør reflektere samenes særstilling som urfolk samt behov
for språklig og kulturelt tilpassede spesialisthelsetjenester. Rapporten anbefaler at det bør opprettes
et selvstendig helseforetak med et eget styre og
administrasjon under dagens Helse Nord RHF (eller tilsvarende), med spesielt nasjonalt ansvar for
spesialisthelsetjenestene til den samiske befolkningen, herunder driften av en framtidig Samisk
helsepark. Slik kan fagressurser med særegen samisk språk- og kulturkompetanse gis nødvendig
autonomi til å gjøre egne vurderinger og prioriteringer innenfor det norske spesialisthelsesystemet i nært samarbeid med øvrige helseforetak.

4.5

Utvikling i ansvarsforhold og
styringspraksis

Ansvarsforhold og styringsstruktur er omtalt i
punkt 3.3. I dette avsnittet gjennomgås erfaringene med de sentrale elementene i styringssystemet.

4.5.1 Innledning
Helseforetaksmodellen gir overordnede rammer
for hvem som skal fatte beslutninger om strategier og investeringer, fordele ressurser og føre
kontroll med underliggende nivåer. Med mindre
det lovfestes, gir imidlertid ikke helseforetaksmodellen føringer for hva beslutningene skal gå ut
på, hva som skal prioriteres, hvilke beslutninger
som bør delegeres, hvor tett underliggende nivåer
bør styres eller hvor detaljert styringskravene
skal utformes. Hvordan de ulike aktørene tilpasser seg disse rammene, utformer strategi og utøver ledelse vil variere.
Staten har det overordnede sørge-for-ansvaret
og bestiller helsetilbud til befolkningen ved å lovfeste plikter for foretakene og rettigheter til pasientene og ved å tildele budsjettmidler til de regionale helseforetakene på nærmere vilkår. De regionale helseforetakene operasjonaliserer den helsepolitiske bestillingen fra staten gjennom å fordele
og sette vilkår for helseforetakenes bruk av bud-
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sjettmidler og ved å inngå avtaler med private tjenesteytere. Dette er utøvelse av sørge-for-ansvaret. Både staten og de regionale helseforetakene
kan gjennom foretaksmøter utøve sitt eierskap til
å bestemme hvordan de underliggende foretakene skal organiseres og styres. Det er utøvelse
av eierstyring. Helseforetakene og de private avtalepartene er utførere gjennom å tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen.
Ved innføringen av helseforetaksreformen ble
det besluttet at rollene som «bestiller» og «eier»
skulle samles i samme organisatoriske enhet både
i Helse- og omsorgsdepartementet og i de regionale helseforetakene.
I 2006 stilte departementet krav i foretaksmøte
om at det regionale helseforetaket skulle gjøre et
tydeligere skille mellom rollene for å sikre mer
profesjonell gjennomføring av «bestiller-rollen»
både overfor egne eide helseforetak og private
virksomheter. Som ledd i dette ble det også besluttet at ansatte i det regionale helseforetaket
som direkte forvaltet sørge-for-ansvaret ikke
skulle lede og delta i styrer i underliggende helseforetak. Dette ble ytterligere strammet inn 2013,
da departementet i foretaksmøte ga pålegg om at
de regionale helseforetakene normalt ikke skulle
oppnevne interne styreledere for helseforetak.
Flere regioner hadde praktisert at ansatte i det regionale helseforetaket var representert i styret for
egne eide helseforetak. Formålet var å oppnå raskere kommunikasjon og tettere styring. Agenda
Kaupang pekte i sin rapport fra 2012 på at en slik
ordning sikret kommunikasjon mellom styret og
eier, men at det kunne føre til redusert legitimitet
for HF-styret og styreleder.
Også i departementet har det skjedd enkelte
endringer. I tidsrommet 2002–2004 var det samme
avdeling som ivaretok rollen både som «bestiller»
og eier. Fra og med 2005 ble det valgt ny organisering i departementet med to avdelinger: Spesialisthelsetjenesteavdelingen skulle ha oppgaver knyttet til politikkutforming, myndighetsstyring og tilskuddsforvaltning (bestiller). Den nye Eieravdelingen skulle i hovedsak stille økonomiske og organisatoriske krav til de regionale helseforetakene
ved å håndtere styrenes sammensetning, vedtekter og foretaksmøter.

4.5.2

Stortinget

Staten kan styre helseforetakene ved lov, vilkår for
bevilgninger og vedtak i foretaksmøtet i regionalt
helseforetak. Stortinget styrer spesialisthelsetjenesten blant annet gjennom relativt detaljerte regler i helselovgivningen, for eksempel i spesialist-
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helsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Gjennom disse regelverkene gis det
overordnede føringer for foretakenes gjennomføring av den statlige helsepolitikken.
Stortinget fastsetter de helsepolitiske målene
og nasjonale prioriteringer i den årlige budsjettbehandlingen. Regjeringen ved helse- og omsorgsministeren gir bevilgningen videre til de regionale
helseforetakene sammen med den helsepolitiske
bestillingen i de årlige oppdragsdokumentene.
Oppdragsdokumentet gir både overordnede føringer og stiller en rekke krav til foretakene i form av
mål og prioriteringer for året.
Behandlingen av regjeringens meldinger i
Stortinget, herunder Nasjonal helse- og sykehusplan, legger rammene for regjeringens politikk.
Stortingets behandling av meldinger legger formelt sett ikke rammer for de regionale helseforetakene før dette er stilt som krav i oppdragsdokumentene eller i foretaksmøter. Stortinget forholder seg til helse- og omsorgsministeren som utøver statens eierskap for de regionale helseforetakene gjennom foretaksmøter. De regionale
helseforetakene og helseforetakene har følgelig
ikke direkte kontakt med Stortinget, men det er
etablert praksis med at de regionale helseforetakene, oftest en gang i året, blir invitert til møter
med stortingsrepresentantene fra de respektive
fylkene. I disse møtene informerer de regionale
helseforetakene om planer og aktuelle saker i helseregionene. Representanter fra departementets
eieravdeling deltar på disse møtene. I rapporten
fra NIBR m.fl.32 blir det også vist til at det har vært
til dels omfattende kontakt mellom lederne i helseforetakene og Stortinget. Det blir videre trukket fram at Stortinget utviser et betydelig engasjement i sykehussaker; et engasjement som ble vurdert å være i overkant av det man skulle forvente i
forhold til Stortingets rolle i styringsmodellen.
Stortinget blir orientert om utviklingen i spesialisthelsetjenesten gjennom omtale i statsbudsjettene basert på årlig melding fra de regionale helseforetakene, Nasjonal helse- og sykehusplan,
meldinger på utvalgte områder, Riksrevisjonens
saker og statsrådens svar på representantenes
skriftlige og muntlige spørsmål.
Riksrevisjonen har i perioden fra 2003 avgitt
mer enn 60 rapporter og vurderinger knyttet til
den offentlige spesialisthelsetjenesten. Dette omfatter blant annet effektivitet og kapasitet i sykehus, vedlikehold, økonomistyring, lederlønn, låne32

NIBR/Nordlandsforskning/Rogalandsforskning (2005): Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005. En prosessevaluering. Sluttrapport.
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opptak, omstillingsprosessen ved OUS, ventetider,
praktisering av prioriteringsforskriften, kodepraksis, innkjøpspraksis, anskaffelsesrettslige spørsmål, bruk av avtalespesialister, styring av pleieressurser, tiltak for rusavhengige, medisinsk teknisk
utstyr, pasientenes bruk av fritt sykehusvalg. Over
flere år har Riksrevisjonen interessert seg for styring og status for IKT og personvern i sykehus.
Kontroll- og konstitusjonskomitéen har også
tatt initiativ til undersøkelser og avholdt kontrollhøringer. Kontrollhøring har vært gjennomført for
den økonomiske situasjonen i sykehusene (2005),
om omstillingen ved Oslo universitetssykehus
(2010) og Helse- og omsorgsdepartementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Møre og Romsdal
(2015).

4.5.3 Foretaksmøtene
I perioden 2002–2004 ble de økonomiske og organisatoriske styringskravene formidlet som del av
styringsdokumentet. Foretaksmøter ble i hovedsak avholdt for godkjenning av årsregnskap og årlig melding, valg av styrer og endringer i vedtekter. I tillegg ble det behandlet enkelte saker i henhold til helseforetaksloven § 30, særlig vedrørende funksjons- og oppgavefordeling innenfor
fødselsomsorg og akuttkirurgisk beredskap.
Disse sakene ble i hovedsak vedtatt i samsvar
med styrets vedtak, men departementet satte i
flere saker vilkår for gjennomføringen som blant
annet omfattet å gjennomføre forankringsprosesser i samarbeid med kommunene.
Fra 2005 ble det innført praksis med å avholde
foretaksmøter i januar eller februar, der eier satte
økonomiske og organisatoriske krav og rammer
for året. Dette ble fastsatt i vedtektene. Parallelt
ble det innført praksis med rapportering til departementet i løpet av året på enkelte områder, oftest
tertialvis rapportering. På økonomiområdet ble
det innført rapportering hver måned allerede i
2002. Senere ble det innført mer regelmessige
oppfølgingsmøter der tema de første årene hovedsakelig var økonomi.
Typiske saker på foretaksmøtene var blant annet saker knyttet til oppfølging av juridisk rammeverk slik som krav til internkontroll, etablering av
intern revisjon, etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser, etterlevelse av arbeidsmiljøloven mv. Det ble også lagt vekt på organisatorisk utvikling; bedre rolleforståelse, relasjon til
private aktører, samt deltakelse i ulike nasjonale
utviklingstiltak som blant annet ledelsesutvikling,
IKT-utvikling, samordning av stab- og støttefunksjoner mv.

Innenfor det økonomiske området ble det tilsvarende stilt krav om omstillinger for å oppnå
økonomisk balanse. Det ble gitt rammebetingelser for styring og kvalitetssikring av investeringsprosjekter og fastsatt lån til investeringer og
driftskreditter. Fra og med 2007 og enda tydeligere fra 2008, ble det stilt langt mer eksplisitte
krav om tiltak for å oppnå økonomisk balanse. Det
ble også stilt krav om at økonomirapporteringen
hver måned til departementet skulle være behandlet av styret. I de månedlige møtene med departementet ble den økonomiske rapporteringen
gjennomgått og de regionale helseforetakene
måtte redegjøre relativt detaljert for hvilke omstillingstiltak som skulle gjennomføres, hvilken økonomisk effekt de var forventet å ha og tidsplan for
å ta ut effektiviseringsgevinster.
Systemet med månedlig rapportering knyttet
til enkelte av kravene i foretaksmøtet er videreført, og har etter hvert blitt overført til andre områder enn økonomistyring. Dette gjelder for eksempel krav om å redusere andelen deltidsstillinger i helseforetakene. Fra 2011 ble det stilt krav
om tilsvarende rapportering på indikatorer for
ventetider og fristbudd og tiltak for å unngå korridorpasienter. Det er en tydelig endring fra og med
2010 om at også krav stilt i oppdragsdokumentet
blir presisert i foretaksmøtet og protokollene fra
dette.
Den siste endringen i departementets styringspraksis overfor de regionale helseforetakene
ble innført i januar 2013, da det for første gang ble
avholdt felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene der det ble stilt organisatoriske og økonomiske krav for året. I juni 2015 ble det for første
gang tilsvarende avholdt felles foretaksmøte for
godkjenning av årsregnskap og årlig melding.
Det er et relativt begrenset antall saker som er
behandlet i foretaksmøte utenom de lovfestede
møtene i begynnelsen av året og i mai/juni. Ett
unntak er at det jevnlig avholdes foretaksmøter
for godkjenning av salg av eiendom33. I tillegg til
eksemplene som er omtalt i punkt 3.3.2 er det
blant annet avholdt foretaksmøter om følgende saker:
– Samling av nevrokirurgisk virksomhet ved
Haukeland universitetssykehus (2007) der styret for Helse Vest RHF anmodet om at saken
ble vedtatt av foretaksmøtet (jf. omtale i punkt
4.4.1).

33

Jf. Helseforetaksloven § 31 og vedtektene for regionale helseforetak om at salg av eiendom over 10 mill. kroner skal
godkjennes av foretaksmøtet.
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–
–

–

Innføring av prøveordning med umiddelbar
varsling til Statens helsetilsyn når alvorlige
hendelser har skjedd (2010).
Organisering av sykehusene i Møre og Romsdal med oppdrag om å slå sammen to helseforetak (2011) og senere anmodning om å drøfte alternativer med bygging av ett eller to sykehus
i Nordmøre og Romsdal (2011).
Vedtak om etablering av nytt sykehus for Helse
Møre og Romsdal i Molde (2014).

En velfungerende modell forutsetter at styrene i
liten grad opplever å bli overstyrt av foretaksmøtet. Gjennomgang av protokollene fra foretaksmøtene viser også at foretaksmøtet i de aller fleste tilfellene har sluttet seg til styrets vedtak. I noen tilfeller er det stilt enkelte vilkår, for eksempel om
tilbudet i Helse Førde. Eksempler der foretaksmøtet har omgjort vedtak:
– Organisering av fødselsomsorg i Helse Øst;
omgjøring av vedtak om å legge ned fødeavdelingen i Gjøvik (2003).
– Opprettholdelse av base for ambulansefly i
Brønnøysund (2007).
– Bruk av sykehusenes navn (Radiumhospitalet
og Rikshospitalet) i tillegg til helseforetakets
navn ved Oslo universitetssykehus HF (2010).

4.5.4 Oppdragsdokumentene
Gjennom oppdragsdokumentet stiller Helse- og
omsorgsdepartementet midlene som Stortinget
har bevilget gjennom budsjettbehandlingen til disposisjon for de fire regionale helseforetakene. I
statsbudsjettet for 2016 er det lagt til grunn at de
regionale helseforetakene får inntekter på nær
140 mrd. kroner. Oppdragsdokumentet skal sikre
at midlene brukes i tråd med overordnede politiske føringer og i henhold til vilkårene som er
knyttet til bevilgningene gjennom budsjettbehandlingen.
De senere årene er utformingen av oppdragsdokumentet endret for å gjøre det mer i tråd med
retningslinjene for mål- og resultatstyring i staten.
Overordnet mål og strategi konkretiseres i større
grad gjennom styringsparametere som gjør det
mulig å måle virksomhetens resultater og vurdere
måloppnåelse. Departementet har redusert antallet styringskrav som er formulert som generelle
prioriteringssignaler og oppgavebeskrivelser. Lover og forskrifter gjentas som hovedregel ikke
lenger i dokumentet. Det var ifølge Agenda
Kaupang i 2012 en utbredt oppfatning i styrene og
foretaksledelsen om at styringsdokumentet var
for detaljert og hadde for mange styringsparame-
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tere. Agenda Kaupang delte denne oppfatningen
og stilte spørsmål ved om antall mål var så stort at
det i praksis kunne være vanskelig å følge opp
alle.
Det har vært kritikk, bl.a. fra Legeforeningen34, men også som en del av den offentlige, politiske debatten om helseforetaksmodellen, mot at
styringen har hatt for lite fokus på fagutvikling og
kvalitet. De siste årene har det vært en dreining
mot at styringen av kvalitet skal være like tydelig
som styringen på økonomi. I tråd med dette er det
formulert mål og styringsparametere på flere områder for å måle kvaliteten på tjenestene i helseforetakene. Flere kvalitetsmål er ikke i seg selv
noe signal om nye eller endrede prioriteringer
med budsjettmessige konsekvenser, men setter
søkelyset på innholdet i de tjenestene som blir levert.
Oppdragsdokumentet for 2014 ble forenklet
sammenliknet med 2013, med færre mål og et kortere dokument. Fra 2014 ble styringskravene i oppdragsdokumentet og foretaksmøtet lagt fram samtidig. Tidligere ble oppdragsdokumentet sendt ut
som eget brev i desember året før. I oppdragsdokumentet for 2014 ble også Helsedirektoratets
rolle som fagmyndighet tydeliggjort. Helsedirektoratet skal følge med på de enkelte fagområdene
og vurdere om utviklingen er i tråd med nasjonale
helsepolitiske signaler nedfelt i stortingsmeldinger, budsjettproposisjoner og strategidokumenter.
Helsedirektoratet kan ikke selv stille styringskrav
til tjenesten, men utøver sin faglig normerende
rolle ved å utarbeide retningslinjer og veiledere,
handlingsplaner mm. Oppdragsdokumentet for
2016 er ytterligere forenklet i strukturen. Antall
mål i 2016 har økt noe sammenlignet med 2015.
De regionale helseforetakene har tilsvarende
styringsdokument til sine helseforetak. Som regel
har de regionale helseforetakene samlet kravene
fra departementets oppdragsdokument og foretaksmøte i ett styringsdokument. Forenklingen av
departementets oppdragsdokument vil slik sett
medføre en forenkling og færre krav stilt fra de regionale helseforetakene til helseforetakene.

4.5.5 Rapportering og dialog
Statens styringsvirkemidler overfor de regionale
helseforetakene ble tydeliggjort gjennom endringene i helseforetaksloven fra 2012 der etablert
praksis ble lovfestet. Det ble lovfestet at eier kan
tildele bevilgning og sette vilkår for tildelingen
34

Den norske legeforening. Innspill til Kvinnsland-utvalget.
Brev 15. mars 2016.
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utenom foretaksmøtet (oppdragsdokumentet) og
at departementet skal avholde foretaksmøte i starten av året for å fastsette økonomiske og organisatoriske krav og rammer for foretak. Det ble også
lovfestet at departementet skal følge opp de regionale helseforetakene gjennom året ved å innhente
skriftlige opplysninger og avholde rapporteringsmøter.

4.5.5.1 Rapportering
De regionale helseforetakene rapporterer gjennom Årlig melding for hvordan de har fulgt opp
oppgaver og styringskrav i oppdragsdokumentene og foretaksmøtene. Årlig melding, årsregnskap og årsberetning styrebehandles i de regionale helseforetakene og sendes departementet
innen mars året etter og blir behandlet i foretaksmøtene i mai/juni. Noen mål og oppgaver blir
ikke nådd av de regionale helseforetakene. Departementet ber de regionale helseforetakene om å
redegjøre for når disse vil bli nådd i eget brev etter behandlingen av Årlig melding. I foretaksmøtene fastsettes også hvordan styringskravene skal
følges opp gjennom rapportering i løpet av året.
Rapporteringen har blitt mer omfattende med
årene. Dette skyldes blant annet krav om dokumentasjon av kvalitet.
Agenda Kaupang fant i 2012 at rapporteringen
gjennomgående var blitt bedre i årene før undersøkelsen, og at dette ga styrene bedre forutsetninger for å følge opp mål og styringskrav. Styrene i
de regionale helseforetakene opplevde å ha et
oppdatert og helhetlig bilde av situasjonen i regionen gjennom rapporteringene fra helseforetakene. Rapporteringen opplevdes som svært omfangsrik, men det var en viss forståelse for at dette
hadde sammenheng med det politiske oppdraget.
Agenda Kaupang konkluderte med at spesialisthelsetjenesten styres av overordnede, klare mål
som følges opp på en ryddig og systematisk måte
av departementet. Mer systematisk og aktiv styring, spesielt på økonomiområdet, hadde etter
Agenda Kaupang sin oppfatning også medvirket
til bedre økonomisk kontroll.
Det foregår til dels omfattende informasjonsutveksling mellom departementet og de regionale
helseforetakene knyttet til departementets rolle
som sekretariat for politisk ledelse. Det gjelder
særlig spørsmål fra Stortinget (spørretimen og
spørsmål til skriftlig besvarelse) og aktuelle saker
i media, der departementet har behov for å innhente informasjon som grunnlag for statsrådens
svar.

4.5.5.2

Møtearenaer mellom departementet og
de regionale helseforetakene

Som en del av statsrådens og departementets oppfølging av styrene, avholdes det årlige seminarer
for styrene for de regionale helseforetakene. Det
avholdes som regel styreseminar i løpet av februar eller mars. Det velges nye styrer i januar
hvert annet år, og styreseminaret dette året vektlegger i stor grad introduksjon i helsepolitikken
og styringsmodellen for nye styremedlemmer.
Statsråden avholder også felles samlinger for styrelederne, som regel en til to ganger per år.
I tillegg til månedlige rapporteringsmøter, ble
det fra 2007 innført en ordning med felles tertialoppfølgingsmøter mellom ledergruppene og styrelederne for de regionale helseforetakene og departementet.
De første årene etter innføring av helseforetaksmodellen var departementet mer aktiv deltaker i ulike administrative fora som er etablert på
tvers av regionene. Departementet deltok for eksempel mer eller mindre fast på felles møter mellom de administrerende direktørene, (medisinske) fagdirektørmøter og økonomidirektørmøter.
Departementet har nå endret sin rolle til å delta av
og til; for å informere om eller følge opp enkeltsaker, men ikke som fast deltaker.
Agenda Kaupang pekte i 2012 på at styremedlemmene i de regionale helseforetakene mente at
styringsdialogen og rolledelingen med departementet hadde blitt tydeligere med tiden og at departementet begrenset den formelle styringen til
foretaksmøtene. Informasjonsutveksling og dialog
i de månedlige kontaktmøtene fungerte godt. Departementet brukte ikke disse møtene til «ekstra
styring». Det er fra departementets side lagt vekt
på at disse møtene skal knyttes til rapporteringskravene som er definert i vedlegg til protokoll fra
foretaksmøter i januar og i oppdragsdokumentene.
I brev av 30. juni 2015 presiserte departementet sin forståelse av adgangen til å ha dialog mellom eier og underliggende foretak. Det framgår
der at både departementet og statsråden har jevnlig kontakt med alle de regionale helseforetakene,
både administrativt og med styreleder. Styreledere i helseregionene vil ofte ha behov for å diskutere vanskelige saker med statsråden. Det kan
være behov for å sondere eller drøfte politiske
konsekvenser av ulike saker. Departementet
framholdt at det er viktig for muligheten til å utøve
godt lederskap overfor styrelederne at denne kontakten skjer i fortrolighet.
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4.5.5.3 Møtearenaer internt i regionene
Administrerende direktører i det regionale helseforetaket og helseforetakene samles i direktørmøter for å diskutere saker som gjelder drift og strategiske veivalg for regionen. Det er opp til den enkelte helseregion å fastsette innretningen på møtene.
Direktørmøtet kan fungere som et forum for
dialog om overordnede utfordringer, utveksling
av erfaringer, orientering om aktuelle saker og
samtaler om hvordan allerede fattede vedtak bør
gjennomføres. Det kan imidlertid også fungere
som et forum hvor siktemålet er å oppnå enighet
om hvordan saker bør løses til det beste for regionen som helhet og hvordan saker bør framlegges
for de respektive styrene.
Det er ulik praksis for i hvor stor grad det regionale helseforetakets administrasjon involverer
seg i spørsmål av mer driftsmessig art ved det enkelte helseforetak, og hvor stor frihet administrasjonene i helseforetakene gis til selv å håndtere lokale utfordringer. For eksempel viser SINTEF i
evalueringen av omstillingsprosessen i Helse SørØst35 til at regionen i forbindelse med gjennomføring av omstillingen gikk bort fra vedtaket om
konkretiserte oppdrag til hvert enkelt helseforetak til mer «generelle» styringskrav med utgangspunkt i oppdragsdokumentet fra departementet.
Helseforetakene fikk dermed i større grad ansvar
for å utvikle sin egen framdriftsplan, mål og suksesskriterier.
Direktørmøtene utpekes ofte som styringsgruppe for regionale prosjekter. Styrelederne i
helseforetakene og styreleder og administrerende
direktør i det regionale helseforetaket møtes for å
diskutere utfordringer, erfaringer og innspill. Det
er også etablert fora for personal-, økonomi-, informasjonsdirektører m.m. I tillegg finnes faglige
nettverk, prosjektgrupper, styringsgrupper, referansegrupper og andre møtearenaer for å samordne, samhandle og organisere prosjekter.
Tilsvarende møtearenaer er også etablert mellom de regionale helseforetakene.
4.5.6 Styrene
Det går fram av medieanalysen fra Retriever at
styrene i helseforetakene er målet for mye av kritikken av helseforetaksmodellen. Kritikken går
blant annet ut på at utvelgelsen av representanter
til styrene er udemokratisk og at styremedlem35

SINTEF Teknologi og samfunn (2015): Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst, jf. kapittel 8 – boks 8.3.
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mene ikke holdes til ansvar for beslutningene som
tas i styret. I andre sammenhenger har det også
vært stilt spørsmål ved om det er behov for styrer
både i helseforetakene og på regionnivå. Dette ses
også i sammenheng med lange styringslinjer.
I evalueringen som ble gjort av Agenda
Kaupang i 2012, går det fram at styrene har bidratt
vesentlig til å gi legitimitet til helseforetakene,
både internt og eksternt. De har også bidratt til
bedre og mer omforente prosesser for utviklingsog omstillingstiltak.
Agenda Kaupangs vurdering er at styrene har
hatt oppmerksomhet rettet mot både de sentrale
helsepolitiske målsettingene og spesifikke mål
knyttet til drift og styring av helseforetakene36.
Fokus for styrenes arbeid hadde skiftet fra å få
økonomien under kontroll til mer strategiske og
pasientrelaterte spørsmål, særlig de siste tre-fem
årene før undersøkelsen i 2012.
Styrets mandat og rolle er fastlagt i helseforetaksloven, vedtekter, styreinstrukser og krav som
eier stiller i foretaksmøtet. Overfor Agenda
Kaupang ga de fleste styremedlemmene uttrykk
for at de hadde et klart bilde av hva som forventes
av dem, både som kollegium og i rollen som styremedlem. Det var likevel behov for å bedre rolleforståelsen i flere styrer, særlig HF-styrene. Departementet har utarbeidet en egen veileder for
styrer i regionale helseforetak, som nylig er revidert.
Intervjuene med foretakenes ledelse avdekket
at politikere i RHF-styret hadde fungert bedre enn
mange hadde ventet. Politikerne hadde i hovedsak inntatt en posisjon der de ser regionen i et helhetsperspektiv, uten partipolitisk eller geografisk
basert argumentasjon. Det framkom imidlertid
eksempler på at politisk aktive styremedlemmer
også målbar lokal- eller partipolitiske argumenter
i styret, noe som ble oppfattet som negativt av
mange.
I forbindelse med oppnevning av nye styrer i
2014 ble vedtektene endret slik at kravet om at et
flertall av styremedlemmene skulle oppnevnes
blant politikere ble opphevet, jf. omtale i punkt
3.3.4. Dette ble begrunnet med at kravet begrenset handlingsrommet til eier i forhold til å utnevne
styremedlemmer med annen nødvendig kompetanse. Det ble også lagt vekt på å unngå rollekonflikter. Samtidig med dette ble det understreket at
36

Basert på spørreskjemaundersøkelse til fylkesordførere,
ordførere og helsebyråder (svarprosent 33 pst.), intervjuer
med fylkesordførere og/eller varaordførere i Troms og
Akershus, samt ordfører i Lørenskog, og samtaler med
sentrale personer i Eieravdelingen i HOD, Helsedirektoratet og Helsetilsynet samt fylkeslegen i Troms og Akershus.

72

Kapittel 4

NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

politisk kompetanse i styrene var viktig også framover. Det ville derfor bli oppnevnt personer til styrene med politisk erfaring, men uten at de var
knyttet til et bestemt parti. Regjeringen ønsket
også å redusere antall styremedlemmer.
Det er ikke et krav at styremedlemmer i helseforetakene skal ha tilknytning til regionen som
foretaket hører inn under, til forskjell fra styrene i
de regionale helseforetakene. Dette har også i
noen grad vært kritisert, og det blir problematisert at flere av styremedlemmene har flere roller;
som leder/direktør i ett foretak og styremedlem i
et annet.
Kravet til åpne styremøter ble innført i 2004 og
lovfestet i 2012. Agenda Kaupang fant at det var
stor tilslutning til åpenhetsprinsippet i styrene og
at dette skaper få problemer for styrenes arbeid.
Enkelte uttrykte likevel forbehold om at åpne styremøter kunne redusere styrets beslutningsevne,
begrense den frie diskusjonen i omstridte saker
eller føre til populistiske vedtak som ikke er til
beste for pasienten.

En undersøkelse foretatt av Tom Colbjørnsen
(2015) viser at ledere i statlige selskaper er svært
fornøyd med samarbeidet med styrene. Dette gjelder også ledere i helseforetak, men i noe mindre
grad. Skepsisen til enkelte skyldes blant annet at
det gis unødig mange mål å rapportere på, og at
styret lar seg påvirke av medieoppslag.
Nærmere om betydningen av helseforetakenes styrer
Som nevnt stilles det fra ulike hold spørsmål ved
om det bør være styrer på to nivåer. Spesielt stilles
det spørsmål ved behovet for styrer på HF-nivå.
Erfaringen med disse styrene drøftes nedenfor.
I en masteroppgave i 200937 om hvilken betydning styrene har for styringen av helseforetakene
i Helse Nord, fant Karin Paulke at styrene i helseforetakene den gang kun hadde begrenset betydning for styringen av helseforetakene38. Administrerende direktør i helseforetak utøvet ansvaret
37

Karin Paulke (2009): Hvilken betydning har styrene for styringen av helseforetakene i Helse Nord?

Boks 4.2 Sammensetning av styrene
ten tidligere har hatt lederstilling i Helse Sør-Øst
Styrer i de regionale helseforetakene
eller i helseforetak også i andre regioner.
Styrene i Helse Vest har henholdsvis 10 og 11
Etter oppnevning av nye styrer for de regionale
styremedlemmer (seks-sju eieroppnevnte og
helseforetakene i januar 2016 har to av styrene
fire ansattvalgte). Alle styrene har medlemmer
ni styremedlemmer (seks eieroppnevnte, tre anmed politisk erfaring, det er ett til to styremedsattvalgte) og to styrer har ti styremedlemmer
lemmer per styre som er bosatt utenfor helse(sju eieroppnevnte, tre ansattvalgte). Før endforetakets opptaksområde og det er represenringen av vedtektene i 2014 var styrene vesenttant for RHF i alle fire styrene.
lig større, med totalt 13 styremedlemmer i alle
Styrene i Helse Midt-Norge har åtte styrestyrene fra 2012. I perioden 2007–2011 hadde
medlemmer (fem eieroppnevnte og tre anstyret i Helse Sør-Øst RHF totalt 16 styremedsattvalgte). Alle styrene har medlemmer med
lemmer (11 eieroppnevnte, fem ansattvalgte).
politisk erfaring, det er to styremedlemmer per
Alle styrene har medlemmer med politisk erfastyre som er bosatt utenfor helseforetakets oppring.
taksområde og det er representant for RHF i alle
Styrer i helseforetakene som organiserer sykehus
fire styrene.
Styrene i Helse Nord har 11 styremedlemmer
Når det gjelder styrene for helseforetakene som
(sju eieroppnevnte og fire ansattvalgte). Alle styble oppnevnt våren 2016, er det noe mer variarene har medlemmer med politisk erfaring, tre
sjon både når det gjelder antall styremedlemmer
av styrene har medlemmer bosatt utenfor helseog styresammensetning:
foretakets opptaksområde og det er represenStyrene i Helse Sør-Øst har åtte styremedlemtant for RHF i alle styrene.
mer (fem eieroppnevnte og tre ansattvalgte). PoI 11 av 20 styrer er det styremedlem som har
litisk erfaring er vektlagt for ett styremedlem i
kommunal tilknytning, enten politisk (ordfører/
fem (av ni) styrer. Alle styrene har medlemmer
varaordfører) eller rådmann, kommunalsjef,
som er bosatt utenfor foretakets opptaksomkommunelege, fastlege.
råde. Det er ikke representant fra RHF i styrene,
men flere styrer har styremedlemmer som en-
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for driften i tett samarbeid med de andre helseforetakenes administrerende direktører og administrerende direktør i regionalt helseforetak. Oppgavene knyttet til strategi og organisering av virksomheten ble i stor grad ivaretatt av administrasjonen, gjerne etter konsensus med helseregionens øvrige administrerende direktører. Styrene
fokuserte på tilsynsoppgavene, spesielt knyttet til
økonomi, og evaluering av eget og administrerende direktørs arbeid.
Agenda Kaupang fant i 2012 at styrene på
begge nivåer har vært viktige bidragsytere i arbeidet med å nå de overordnede målene for organiseringen av spesialisthelsetjenesten. Foretakenes ledelse ga stor tilslutning til dagens modell med styrer på to nivåer. Det var likevel ulike syn blant styrelederne og direktørene, der de første var svært
positive mens direktørene var forbeholdne, men
positive. De RHF-direktørene som ønsket endring, ville legge ned styrene for helseforetakene
fordi styringskraften fra det regionale helseforetaket ville være større uten. De HF-direktørene som
ønsket endring, ville legge ned styrene for de regionale helseforetakene.
Det har siden starten av foretaksreformen utviklet seg en praksis hvor administrerende direktører i det regionale helseforetaket og helseforetakene samles i direktørmøter, jf. omtale over. Her
drøftes mange saker av betydning for både det enkelte helseforetak og for regionen som helhet inngående og i en tidlig fase. Det er en oppfatning
hos flere at konklusjonene fra disse møtene kan
ha stor betydning for hvilke vedtak styrene fatter,
selv om den formelle beslutningsmyndigheten ligger i styrene. Dette kan i praksis gi det regionale
helseforetaket en uformell styringslinje. Prosessen omtales av mange som «konsernstyring», trolig med henvisning til situasjonen i konsern i privat sektor hvor morselskapet normalt har stor påvirkning på beslutninger i datterselskaper.
Helseforetakenes styrer skal gjøre en selvstendig vurdering av de sakene de blir forelagt og fatte
vedtak i tråd med egen overbevisning (jf. punkt
3.7.7). Det er ikke grunnlag for å hevde at styrene
generelt følger administrerende direktørs innstilling i alle saker. En gjennomgang av protokoller
fra alle styremøter i 2015 i noen utvalgte helseforetak (St Olavs Hospital HF, Sykehuset Innlan38

Det kan stilles spørsmål ved om funnene fra spørreundersøkelsen i 2009 er representative for utviklingen i helseregionene i de siste seks årene. Hovedprioritet for Helseregion Nord var fram til 2009 å bringe orden i økonomien. I
de senere årene har regionene dreid fokuset over på andre
sider av virksomheten, knyttet til kvalitet, pasientsikkerhet,
ventelisteproblematikk mv.
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det HF, Helse Førde HF og Nordlandssykehuset
HF) viser at styrene i en betydelig andel saker inntar presiseringer og tilføyelser i det endelige styrevedtaket, for eksempel tilleggsutredninger eller
prosessrelaterte endringer.
Det er grunn til å tro at styrenes opplevde merverdi vil variere mye mellom helseforetak og mellom helseregioner. Uttalelser fra flere som utvalget har hatt kontakt med tyder på det. Forhold
som for eksempel helseforetakets størrelse, direktørmøtenes innretning i ulike regioner og styrets
sammensetning har trolig betydning.

4.6

Ledelse og forholdet til
medarbeidere og ansattes
organisasjoner

Etter initiativ fra departementet i 2002 har helseforetakene hatt ledelse og ledelsesutvikling som
satsingsområde. Det er lagt ned betydelig innsats
i det enkelte foretak, på regionalt nivå og gjennom
Nasjonal ledelsesutvikling. Dette har gitt resultater i form av fokus på mer tydelig ledelse, mer ansvarliggjorte ledere og en mer omforent ledelseskultur. Erfaringene viser at ledelsesutvikling er
et langsiktig arbeid som krever systematisk satsing over tid.
Ett av formålene med helseforetaksreformen
var at de enkelte virksomhetene skulle få større
ansvar og frihet. Ledelsen ved sykehusene skulle
få et mer helhetlig ansvar for løpende drift. Foretaksorganiseringen skulle være et virkemiddel for
å gi sykehusledelsen autoritet. Samtidig skulle
staten ta et sterkere grep om den overordnede
styringen. Dette er en vanskelig balansegang, og
et viktig spørsmål er i hvor stor grad ledelsen ved
sykehusene opplever å ha fått et mer helhetlig ansvar for den løpende driften.
I punkt 4.6.1 gjengis undersøkelser som er
gjort av utviklingen i lederes handlingsrom. Deretter gjengis vurderinger som er gjort av medarbeideres trivsel og synspunkter, og forholdet til de
ansattes organisasjoner. Lønnsvekst i helseforetakene etter 2002 er kort omtalt i punkt 4.6.3.
Utfordringer knyttet til ledelse i sykehus er
drøftet i kapittel 6 Utfordringsbildet. Her diskuteres også prinsipper for intern organisering i helseforetakene, herunder spørsmålet om stedlig ledelse.

4.6.1 Lederes handlingsrom
FAFO-rapporten «Ti år etter» viser til at særlig lederne på helseforetaksnivå er opptatt av at statens
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helsepolitiske styring er for detaljert og at det er
ulik opplevelse av eget handlingsrom. Det stilles
derfor grunnleggende spørsmål ved om det faktisk har skjedd en myndiggjøring av ledelsen, som
var en sentral målsetting ved reformen. FAFO peker på at ledelse i helseforetakene utøves innenfor
rammene av et utfordrende samspill mellom
sterke faggrupper, klare pasientinteresser og
store komplekse organisasjoner. FAFO viser til at
det er forskjeller mellom oppfatningen til toppledere og mellomledere i helseforetakene. Sistnevnte opplever i mindre grad at foretaksreformen har gitt dem styrket legitimitet og autoritet.
Deres oppfatning er at handlingsrommet har
krympet i de siste årene. Det er flere pålegg og
krav som kommer ovenfra og støttesystemene beskrives som for dårlige. Dette påvirker betingelsene for å utøve ledelse. Topplederne vurderer i
større grad at helseforetaksreformen har bidratt
til å bemyndige lederne på en ny måte.
Tom Colbjørnsen har utarbeidet en rapport
om handlingsrommet for daglige ledere i statlige
virksomheter på oppdrag fra Spekter39. Undersøkelsen viser at helseforetakene styres mer detaljert enn andre statlige selskaper. Utvalget mener
dette må ses i sammenheng med den virksomheten helseforetakene driver.
Toppsjefene i helseforetak mener langt oftere
enn ledere av andre statlige selskaper at både departementets styringsmål og vedtak på foretaksmøter griper inn i den daglige driften, og dermed
også inn i daglig leders ansvarsområde. Undersøkelsen viser også at stortingspolitikere i langt
større grad enn overfor andre statlig eide selskaper søker å påvirke beslutninger om sykehusene
direkte.
Sykehusledernes påvirkes også av ulike aktører på andre måter. Nesten halvparten av sykehusenes toppsjefer erfarer at deres beslutninger
og planer møtes av politiske demonstrasjoner og
aksjoner. Presseoppslag påvirker dagsorden for
65 pst. av sykehussjefene (for andre toppledere er
tallet rundt 25 pst.). 53 pst. av sykehussjefene opplever at kommunepolitikere forsøker å påvirke
dem personlig. 71 pst. av helseforetakene er gjenstand for spørsmål, debatt og interpellasjoner i
Stortinget. Tilsvarende tall for andre statlig eide
selskaper er litt i overkant av 30 pst. Sykehusenes
toppsjefer opplever også i større grad enn andre
toppledere at ansatte bruker sin faglige makt til å
motsette seg omstillinger og at ansatte tar opp
39

Tom Colbjørnsen (2015): Daglige lederes handlingsrom i
statlige selskaper og helseforetak. Rapport til Arbeidsgiverforeningen Spekter.

igjen beslutninger som egen leder har tatt høyere
opp i systemet.

4.6.2

Medarbeidere og ansattes organisasjoner
De ansatte i helseforetakene er omfattet av arbeidsmiljøloven og det partssamarbeidet som følger av dette, jf. kapittel 3.7. Det er opp til 30 fagforeninger representert i sykehusene, og det er etablert et profesjonelt tillitsvalgtapparat med konserntillitsvalgte og foretakstillitsvalgte i alle regioner. Tilsvarende er det etablert system for
vernetjenesten og konsernverneombud. Alle helseforetak har etablert systemer for oppfølging av
arbeidsmiljøet som del av HMS-system, med regional rapportering om risikoforhold, arbeidsmiljø/
HMS hvert tertial.
Departementet har også i sin eierstyring stilt
krav om tiltak på personalområdet. Det er blant
annet arbeidet målrettet med å øke andelen faste
stillinger, øke stillingsandelen for medarbeidere i
deltidsstillinger og å tilby flere heltidsstillinger.
Det er innført retningslinjer for rapportering og
kontroll av ansattes bierverv. Det har også vært
arbeidet systematisk for at helseforetakene skal
ha gode rutiner for å unngå brudd på arbeidsmiljøloven generelt og arbeidstidsbestemmelsene
spesielt.
Det gjennomføres regelmessig medarbeiderundersøkelser i alle helseregionene. De regionale
helseforetakene er pådrivere for gjennomføring
og forbedringsarbeidet. I 2014 ble det for første
gang gjennomført samme medarbeiderundersøkelse i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse MidtNorge.
Medarbeiderundersøkelsene kan benyttes
som grunnlag for utforming av personalpolitikken
og diskusjon av forbedringstiltak, og det er et uttalt mål at stadig flere medarbeidere skal oppleve
en reell medvirkning i forbedringsarbeidet. Hovedkonklusjoner fra undersøkelsene er at de
fleste ansatte i helseforetakene opplever motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet til arbeidsplassen, noe som virker positivt inn på pasientens opplevelse av behandlingen. Jobbtilfredshet og jobbengasjement bidrar til mestringsopplevelse og er
en viktig buffer mot negative belastninger. Undersøkelsene viser samtidig at kombinasjonen av forholdsvis høye krav og liten grad av egenkontroll,
som kjennetegnes som en belastende arbeidssituasjon, er vanlig innen helsesektoren.
FAFO-rapporten «Ti år etter» (2012) undersøkte hvordan ledere vurderte samarbeidet med
ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Når det gjel-
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der samarbeidet med de ansatte og verneombud,
vurderes dette som svært godt. FAFO fant også at
nesten sju av ti toppledere vurderer sitt samarbeid
med ansattes representanter i styret som godt.
Når det gjelder samarbeidet med tillitsvalgte, viser dette at jo flere ansatte man leder og jo lenger
man har vært leder, jo bedre vurderer man samarbeidet om den daglige driften og arbeidsplanlegging for å være. Det er regionale forskjeller, og
det blir også pekt på at en relativt stor andel ledere ikke har gjort seg opp noen mening om samarbeidet med tillitsvalgte. FAFO-rapporten indikerer imidlertid at viktige tema som målformulering
og utvikling av konkrete strategier for måloppnåelse, samt kritikkverdige forhold knyttet til bemanning og arbeidsmiljø, i liten grad forankres
med de tillitsvalgte og nedover i organisasjonen.
Colbjørnsen (2015) konkluderer i sin undersøkelse med at de fleste daglige ledere i statlige selskaper og helseforetak samarbeider med de tillitsvalgte som medspillere, og at dette er like vanlig i
helseforetakene som i de andre selskapene. Selv
om de fleste ansatte gir uttrykk for tilfredshet, møter foretaksledelsen også kritikk fra grupper av ansatte. Dette er blant annet knyttet til at det er
mange ledersjikt, og at avstanden til toppledelsen
derfor oppleves som lang. Colbjørnsen peker på at
daglige ledere i sykehusene tidvis må forholde seg
til at ansatte, og særlig det medisinske personalet,
motarbeider dem. Motstanden er ofte forankret i
faglige subkulturer som har et annet syn enn staten
og toppledelsen på hvordan et sykehus bør drives.
Pål Martinussen har i en rapport til Legeforeningen i 201640 gjengitt en surveyundersøkelse
blant sykehusleger hvor tema var ulike aspekter
ved foretaksmodellen. Legene var kritiske når det
gjelder nåværende modell i forhold til en rekke
sentrale helsepolitiske målsetninger. På spørsmål
om hvilke aspekter ved organiseringen som oppleves som problematiske framheves spesielt «lange
beslutningslinjer» og «fravær av stedlig ledelse».
Innsatsstyrt finansiering oppleves også som problematisk av mange, i tillegg til IT-løsningene.
Legene ble også bedt om å vurdere hvordan
en rekke sentrale oppgaver vektlegges av henholdsvis avdelingsledelsen, den øverste ledelsen i
helseforetaket og den øverste ledelsen i det regionale helseforetaket. Ut fra legenes vurderinger er
den høyest prioriterte oppgaven hos avdelingsledelsen knyttet til «økonomistyring, regnskap og
budsjett», neste på listen er «sørge for at regler og
40

Jon Magnussen m.fl. (mai 2016): Mellom politikk og administrasjon. Organisering av spesialisthelsetjenesten i Norge.
Rapport til Den norske legeforening.
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rutiner følges» og på tredjeplass «sikre faglig standard og kvalitet på behandlingsaktiviteten». Økonomi skiller seg klart ut som den oppgaven som
oppleves å bli prioritert sterkest av ledelsen i helseforetaket og den øverste ledelsen i det regionale
helseforetakene, videre vurderer legene at juridiske bestemmelser og politiske føringer blir prioritert høyt. De oppgavene som oppleves å få lavest
prioritet er «medarbeidere» og «faget».
I følge undersøkelsen oppleves både det sosiale klimaet og innovasjonsklimaet som generelt
godt. På spørsmålet om man har planer eller ønsker om å slutte ved sykehuset for å gå over til en
annen arbeidsplass, viser det seg at 1 av 5 har
slike planer, mens like mange ikke vet. Av de som
ønsker å slutte har nesten halvparten (45 pst.) ønsker om å gå til et annet sykehus, mens 28 pst.
kan tenke seg å gå over til privat helsevesen.
Norsk Sykepleieforbund (NSF) har i innspill til
utvalget gitt uttrykk for at styringsmodellen har
fungert på noen områder, men at det fortsatt er
behov for forbedringer. De peker på til dels store
forskjeller når det gjelder styringskultur, organisering, finansiering og prioriteringer. De stiller
spørsmål ved om omfanget av styringskrav bidrar
til å realisere helsepolitiske målsettinger på en
god måte, og mener det må sikres god balanse
mellom nødvendig politisk styring og behovet for
lokalt handlingsrom. De mener ellers det er behov for økt fokus på kvalitet og fag i alle deler av
pasientbehandlingen og mindre fokus på økonomi
og tellekanter.
NSF peker også på at lange beslutningslinjer
gjør at lederne i helseforetakene og i virksomhetene mangler viktig informasjon til styring, læring
og kontroll for å forbedre virksomheten.

4.6.3 Lønnsvekst i helseforetakene
I forbindelse med at sykehusene ble organisert
som statlige helseforetak fra 2002, ble de medlemmer i daværende arbeidsgiverforening NAVO (senere Spekter). Før det var de fylkeskommunale
sykehusene en del av det kommunale/fylkeskommunale tariffområdet.
Figur 4.6 viser samlet lønnvekst fra 2001 til
2015 for helseforetakene sammenlignet med
lønnsveksten i de andre store forhandlingsområdene og i alt for alle lønnstakere. Lønnsveksttallene er hentet fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) og beregnet ut
fra et felles årslønnsbegrep.
Figuren viser at helseforetakene samlet hadde
en lønnsvekst på 79,6 pst. i perioden 2001–2015,
eller om lag som i industrien i NHO-bedrifter
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Figur 4.6 Samlet lønnsvekst per årsverk/heltidsansatte for perioden 2001–2015 i noen store forhandlingsområder og i alt.
1

Beregnet på Spekters tallmateriale til 2009. Fra 2010 beregnet på tallmateriale fra SSB.
Beregnet ut fra nasjonalregnskapstall fra SSB basert på årslønnsbegrepet til TBU.
Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), NOU 2016: 6 og NOU 2012: 11, Arbeids- og sosialdepartementet.
2

(frontfaget). Lønnsveksten var noe høyere enn
gjennomsnittet for alle (77,6 pst.), men lavere enn
eksempelvis for ansatte i finanstjenester (95,1
pst.) og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter
(85,2 pst.).

Figur 4.7 viser gjennomsnittlig årlig lønnsvekst fra 2001 til 2015. Spesielle forhold gjorde
seg gjeldende i 2003. Etter dette har lønnsveksten
i helseforetakene delvis ligget litt under og delvis
litt over den årlige gjennomsnittlige lønnsveksten,
men har svingt i takt.
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Figur 4.7 Årlig lønnvekst for helseforetakene og alle lønnstakere 2001–2015
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Beregnet på Spekters tallmateriale til 2009. Fra 2010 beregnet på tallmateriale fra SSB.
Beregnet ut fra nasjonalregnskapstall fra SSB basert på årslønnsbegrepet til TBU.
Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), NOU 2016: 6 og NOU 2012: 11.
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4.7

Erfaringer med medvirkning og
samarbeid med andre

Det følger av helseforetaksloven § 41 at de regionale helseforetakene og helseforetakene skal
samarbeide med andre når dette er nødvendig for
å fremme foretakets formål eller det er pålagt eller
forutsatt i lovgivningen. Foretakene er følgelig pålagt å etablere gode samarbeidsrelasjoner til flere
aktører. Nedenfor gis det en gjennomgang av utviklingen i samarbeidet med pasient- og brukerorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner,
samt universitet og høgskoler. Forholdet til private tjenesteleverandører er også omtalt i dette avsnittet.

4.7.1 Brukermedvirkning
Helseforetaksreformen innebar at helseforetakene skulle ha brukermedvirkning i sin arbeidsform, jf. kapittel 3.6.
I forbindelse med Forskningsrådets resultatevaluering av sykehusreformen ble det gjennomført to undersøkelser for å belyse helseforetaksreformen som brukermedvirkningsreform. Rapporten oppsummerer dette slik (kapittel 4.9):
«Et viktig resultat av brukermedvirkningsreformen i helseforetakene er at det faktisk er
etablert organisatoriske kanaler der representanter for helsetjenestens brukere kan formidle erfaringer og synspunkter inn til helsepolitikkens iverksettere. Det finnes nå aktører
i helsetjenesten som er bærere av en tenkning
om betydningen av å lytte til brukerne, og som
argumenterer for at helsetjenesten har nytte av
å få inn brukerens perspektiver. Disse aktørene er ikke bare brukere, men også ledere i
helsetjenesten, både på regionalt og lokalt foretaksnivå. Det store flertallet av de administrative lederne er positive til brukerutvalg, bare
noen få er usikre på om brukerutvalget er et
nødvendig organ i helsetjenesten.
Når det gjelder oppmerksomhet om brukernes rolle i utforming av helsetjenesten, er
både brukerutvalg, administrative ledere og
styreledere samstemte om at dette i stor grad
er et resultat av brukerutvalgets arbeid.»
Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) slår
fast at pasienter og pårørende som endringsagenter er en viktig drivkraft for fornying og forbedring. Pasientens kunnskap og erfaring skal brukes aktivt i arbeidet med å forbedre tjenestene.
Pasientene må også få hjelp til å delta mer aktivt i
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beslutninger om egen behandling. Det blir lagt
vekt på tiltak som støtter dette, herunder bruk av
teknologi. Det blir slått fast at den største utfordringen i arbeidet med å styrke pasientens stilling
i helsetjenesten er å snu innarbeidet kultur og arbeidsmåter slik at helsetjenesten ses fra pasientens perspektiv. Pasientene skal føle seg ivaretatt,
sett og hørt, og møtes som de unike individene de
er. I arbeidet med standardisering av tjenestene
må dette perspektivet være med.
Alle regionale helseforetak og helseforetak
har brukerutvalg. Det er også utarbeidet strategier og planer for brukermedvirkning, både i planlegging av behandlingstilbud og i forskning og
innovasjon. De regionale helseforetakene lyser
også hvert år ut midler til brukerorganisasjoner
(pasient- og pårørendeorganisasjoner) med drift
og aktivitet i helseregionen sitt geografiske område, og som driver et stort og viktig informasjonsarbeid for sine målgrupper.
Lederne av de regionale brukerutvalgene har
gitt innspill til utvalget. De legger vekt på at det siden 2002 har vært en positiv utvikling for brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten. Brukerutvalgene blir tidlig involvert i prosesser og saker,
det er etablert en god kultur der brukerutvalgene
opplever å være likeverdige samarbeidsparter,
selv om det fortsatt er noe å gå på når det gjelder
arbeidsform. At det har vært stilt økonomiske ressurser til disposisjon og at det blir gitt opplæring,
trekkes fram som viktig for den statusen de har
oppnådd. Brukerutvalgene legger vekt på at etablerte ordninger for brukermedvirkning på systemnivå beholdes og utvikles videre ved en eventuell omlegging av eierskap.
SINTEF har i evalueringen av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst også konkludert med at
brukerrådenes rolle er styrket, og at dette har
vært en ønsket utvikling.
Som omtalt i punkt 3.7.1 har de regionale helseforetakene og helseforetakene har hatt noe
ulike rutiner og praksis blant annet for brukermedvirkning i styrene. Mange har i lengre tid
praktisert møte- og talerett for representant (leder) for brukerutvalgene. I foretaksmøte i januar
2015 ble de regionale helseforetakene bedt om å
etablere felles retningslinjer og enhetlig praksis
for brukermedvirkning. Forslag til felles retningslinjer er behandlet i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene og sendt på høring i brukerutvalgene med
sikte på endelig fastsettelse primo 2017.
Flere helseforetak har også etablert ungdomsråd, og i foretaksmøte i januar 2016 ble de
regionale helseforetakene bedt om at det i felles
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retningslinjer for brukermedvirkning tas inn bestemmelser om at alle helseforetak skal etablere
ungdomsråd.
Innbyggerundersøkelsen gjennomføres jevnlig av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
Undersøkelsen er todelt, med en innbyggerdel og
en brukerdel. Siste undersøkelse er fra 201541, og
i brukerdelen av denne har brukere av 23 statlige,
fylkeskommunale og kommunale tjenester besvart ulike spørsmål. Undersøkelsen er sammenlignet med resultater fra 2010 og 2013. Av undersøkelsen går det fram at sykehus har god oppslutning hos brukerne. De oppnår en gjennomsnittlig
score på 78 når det gjelder total tilfredshet (skala
fra 0–100). Dette er samme score som universiteter, og disse er nummer 6 blant de 23 som inngår i
undersøkelsen. Tilfredsheten har økt to poeng fra
2010 og 2013. Sykehus scorer spesielt høyt når det
gjelder vurderingen av ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene, og å yte service (behandle med respekt, være imøtekommende, vise
omsorg mv.). Lav score ser vi blant annet når det
gjelder ventetid til behandling og digitalisering.

4.7.2 Fylkeskommuner og kommuner
Spesialisthelsetjenesten har stor samfunnsmessig
interesse, ikke minst lokalt. Et godt helsetilbud er
viktig for befolkningen. Helseinstitusjonene er
også viktige arbeidsplasser. Lokalisering av helseinstitusjoner må videre ses i sammenheng med
utvikling av infrastruktur lokalt og regionalt. Kommuner, og i noen grad fylkeskommuner, har ansvar for deler av helsetjenesten, noe som gjør dem
til viktige samarbeidsaktører.
Fylkeskommunene har etter helseforetaksreformen ingen formell rolle overfor spesialisthelsetjenesten, men er likevel en sentral samarbeidsaktør både for de regionale helseforetakene og helseforetakene som en følge av sitt ansvar for å
sørge for tannhelsetjenester, og for å fremme folkehelse.
Et gjennomgående tema når det gjelder utviklingen av en god helsetjeneste er den tette koblingen mellom det kommunale og det statlige tilbudet. Skillet mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester framstår
ikke alltid klart, og pasienter har ofte behov for
tjenester fra begge nivåer. Det er derfor viktig
med et godt samarbeid mellom nivåene. Som en
del av samhandlingsreformen ble kommunene og

de regionale helseforetakene ved lov pålagt å
inngå samarbeidsavtaler, jf. omtale i punkt 3.8.
Rammer for samhandlingen legges gjennom
nasjonal styring via oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene, lovregulering mv. Innenfor disse rammene avhenger gode resultater i første rekke av de lokale samarbeidsforholdene, dvs.
mellom kommuner og sykehus. Nivåene over kan
likevel ha stor betydning gjennom lederoppmerksomhet og en pådriverrolle. Sentralt er blant annet vilje og evne til å legge ressurser i koordinering, og til å etablere felles læringsarenaer. Godt
samarbeid forutsetter også at kommunene kan
samarbeide godt seg imellom. Alle regionale helseforetak og helseforetak har opprettet ulike samarbeidsformer med fylkeskommunene og kommunene.
I Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak m.m. ble det lagt vekt på betydningen av
lokal- og regionalpolitisk forankring av helseforetakenes planer. Samarbeidet ble for alvor satt på
dagsorden i forbindelse med samhandlingsreformen, og da med et bredt spekter av virkemidler.
I St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid
er det knyttet målsetninger til:
– Mer forebyggende aktivitet.
– Redusert bruk av sykehustjenester ved at en
større del av tjenestene/oppgavene blir levert i
kommunene.
– Etablering av strukturer/modeller som gjør
tjenestene mer helhetlige og koordinert for
brukerne.
Når samarbeidsrelasjonene mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i dag vurderes, er det først og fremst som et resultat av samhandlingsreformen, og ikke av helseforetaksmodellen. Nedenfor omtales evalueringen av samhandlingsreformen nærmere. Følgeevalueringen
har vært administrert av Norges forskningsråd,
og en sluttrapport ble levert i juni 2016.42 Styringsgruppen for evalueringen mener at kommuner og helseforetak i hovedsak lojalt har fulgt opp
intensjonene i samhandlingsreformen og søkt å
realisere dem. Det har foregått en klar utvikling i
retning av noen av målene som lå til grunn til samhandlingsreformen, herunder samhandling mellom helseforetak og kommuner. Det er imidlertid
usikkert om reformen så langt har gitt merkbare
42
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Difi-rapport 2015:6: Innbyggerundersøkelsen 2015. Hva
mener brukerne?

Forskningsrådet (juni 2016): Evaluering av samhandlingsreformen. Sluttrapport fra styringsgruppen for forskningsbasert følgeevaluering av samhandlingsreformen (EVASAM).
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uttellinger når det gjelder helhetlige pasientforløp. Fire områder bør etter styringsgruppens oppfatning vies særlig oppmerksomhet; samarbeidsavtalene, fastlegenes rolle og plass i reformen,
hensynet til pasient-/brukermedvirkning for å
skape mer helhetlige pasientforløp, samt bedre utnyttelse av digital teknologi i pasientkonsultasjoner.
Samhandlingsreformen ble beskrevet som en
retningsreform der en løpende måtte evaluere virkemidlene. Med dette som bakgrunn inngikk KS
og Helse- og omsorgsdepartementet i 2011 en avtale som blant annet omfattet etablering av et nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen for perioden 2012–2015. Nettverket har bestått av representanter fra KS sentralt
og regionalt, fra ulike kommuner, fra de fire regionale helseforetakene, fylkesmennene og aktuelle
departement og direktorat. En sluttrapport ble levert i desember 2015, og her gis det følgende
overordnede råd for å nå målene i reformen på
bakgrunn av erfaringene så langt:
1. Folkehelse må sees tettere opp mot miljø og
bærekraft, og kommuner må sikres tilgang til
spesialisthelsetjenestens kunnskap innen forebygging og folkehelse.
2. Skal kommunene kunne ta ansvar for en større
del av de samlede helse- og omsorgstjenestene
må finansiering av tjenestene være i tråd med
oppgaveoverføringen og det må etableres insentiv for at kommunene skal overta oppgaver
fra sykehusene.
3. Spesialisthelsetjenesten må samarbeide tettere
med kommunene for å sikre rett pasient på rett
sted til rett tid, ved å bygge opp desentraliserte
og ambulante tjenester som støtter opp under
kommunale tjenester.
4. Kommuner og sykehus må utvikle helhetlige
pasientforløp fra hjem til hjem der også allmennlegetjenester og akuttilbud i kommunene
er integrert.
5. Kommune og spesialisthelsetjeneste bør samarbeide om brukermedvirkning for å bygge
«Pasientenes helsetjeneste» og ta i bruk brukerundersøkelser på tvers av nivåene.
6. Ledere på alle nivå må bevisst arbeide med kultur, holdninger, kompetansebygging og rekruttering for å sikre oppfølging av målene i samhandlingsreformen.
7. Det bør innføres felles IKT-systemer som letter
utvekslingen av pasientinformasjon på tvers av
nivåene.
8. Sykehus og kommuner bør ha likelydende lovkrav til gjensidig veiledningsplikt, utdanning
og forskning.
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9. Kommunene bør etablere overordnede strukturer som gjør det mulig for den enkelte kommune å ta ansvar for forskning.
10. Utdanningssektoren må i dialog med kommunene og spesialisthelsetjenesten sikre at innholdet i grunn- og videreutdanningene er i tråd
med praksisfeltets behov.
Betydningen av at kommuner og sykehus videreutvikler arenaene for dialog understrekes. Videre
anbefales det å innføre felles lederutvikling/lederutdanning for begge nivå.
Riksrevisjonen overleverte i januar 2016 en
forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen43.
Her presenteres følgende hovedfunn:
– Kommunene har tatt over pasienter som tidligere lå ferdigbehandlet i sykehus.
– Det finnes lite kunnskap om kvaliteten på tjenestene til pasienter som skrives ut til kommunene.
– Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
(ØHD) benyttes ikke på en måte og i et omfang
som er i tråd med intensjonen.
– Samarbeidet om pasienter med behov for tjenester fra både primær- og spesialisthelsetjenesten er ikke godt nok.
– Innenfor rus- og psykiatriområdet er ikke tilbudet i kommunene styrket i takt med nedbyggingen av døgnplasser i spesialisthelsetjenesten.
– Kommunene har i liten grad økt kapasiteten og
styrket kompetansen etter innføringen av samhandlingsreformen.
Mange helseforetak får mangelfull informasjon om
pasientens funksjonsnivå og medikamentbruk fra
kommunene i forbindelse med at pasienter legges
inn på sykehus. Flere enn halvparten av kommunene opplever at de ikke får tilstrekkelig informasjon om pasientenes forventede framtidige utvikling når de skrives ut fra sykehus. Det samme
gjelder informasjon om pasientenes samlede funksjonsnivå. Informasjonen kommer også ofte for
seint.
Blant forslagene fra Riksrevisjonen inngår å
vurdere tiltak som kan bedre samarbeidet mellom
sykehusene og kommunene, blant annet når det
gjelder kvaliteten på informasjonen som utveksles
og bruken av individuell plan.
I nasjonal helse- og sykehusplan understrekes
også behovet for bedre samhandling på lokale arenaer. Spesialisthelsetjenesten må ifølge planen
43

Dokument 3:5 (2015–2016): Riksrevisjonens undersøkelse
av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen.
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legge til rette for videre utvikling av desentraliserte, ambulante tjenester og samhandling med
kommunenes helse- og omsorgstjenester, Nav,
skole og arbeidsliv. Det legges også til grunn at
utviklingsplanene skal utarbeides i tett dialog med
blant annet kommunene. Det er nå utarbeidet en
veileder for hvordan arbeidet med utviklingsplanene skal gjennomføres.
Nærmere om samarbeidsavtalene
Samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak er av spesiell betydning. Disse skal bidra
til bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten på de fleste sentrale samhandlingsområder.
Deloitte gjennomførte i 2014 på oppdrag fra KS
prosjektet «Samarbeidsavtaler mellom kommuner
og helseforetak – etterleves de?»44. Undersøkelsen
baserer seg blant annet på tilbakemeldinger fra informanter fra intervju og workshop. Informantene
var i hovedsak representanter fra ulike kommuner, regionale helseforetak og helseforetak.
Undersøkelsen viser at samarbeidsavtalene
oppleves som et egnet og nødvendig verktøy for
samhandling, har bidratt til en tydeliggjøring av
ansvars- og oppgavefordeling samt medført et
bedre samarbeid mellom partene. Hovedutfordringen knyttet til avtalene er omfanget, både antallet avtaler og detaljeringsgrad. Det synes å
være store variasjoner når det gjelder hvorvidt avtalenes innhold er kjent, både i kommunen og i
helseforetaket.
Funnene i undersøkelsen tyder på at områder
som er konkretisert og tydeliggjort i avtalene, i
hovedsak etterleves. Det anbefales derfor at avtalene utformes med konkrete, tydelige og presise
formuleringer. Avtalene bør heller ikke være for
omfattende og detaljerte. Det anbefales ellers at
avtalene bør revideres annethvert år, at kommunegrupperinger som en samlet avtalepart bør
inngå fellesavtaler med helseforetaket og at det
sikres velfungerende elektroniske løsninger som
støtter opp under avtalene. Det bør være jevnlige
fysiske møter mellom partene, og etableres relevante samarbeidsforum/utvalg. Som suksesskriterium trekkes også fram ledelsesforankring.
I sluttrapporten om evaluering av samhandlingsreformen er en av anbefalingene fra styringsgruppen at det bør vurderes om avtaleområdene
er for mange og for omfattende, eller om felles
44

KS FOU-prosjekt nr. 134017: Samarbeidsavtaler mellom
kommuner og helseforetak – etterleves de? En undersøkelse av erfaringene i et utvalg kommuner og helseforetak.

avtaler med en større gruppe kommuner hadde
vært en fordel. Alternativt må en foreta nødvendige prioriteringer slik at avtalene fungerer som
operativt virkemiddel. Ellers påpekes at avtalene
er relativt like, og dette knyttes til den nasjonale
veilederen som har vært normgivende. Det antas
at avtaleinnholdet i større grad vil tilpasses lokale
behov og erfaringer når de reforhandles. Behovet
for å styrke oppfølgingen av avtalene understrekes. Her bør også brukererfaringer og brukerpreferanser inngå.
Ifølge Riksrevisjonen opplever et flertall av
kommunene at samarbeidsavtalene legger til rette
for godt samarbeid og god arbeidsdeling mellom
kommunen og spesialisthelsetjenesten, og at de
legger til rette for helhetlige pasientforløp. Rundt
halvparten av kommunene synes imidlertid at det
er utfordrende å etterleve kravene som stilles i avtalene i den praktiske utførelsen av arbeidet. En
like stor andel mener at helsepersonell i egen
kommune ikke har tilstrekkelig kjennskap til innholdet i avtalene, mens 61 pst. av kommunene
opplever at ansatte i spesialisthelsetjenesten ikke
har tilstrekkelig kjennskap til avtalene. Noen kommuner og helseforetak har oppgitt i intervju at
både antallet avtaler og kravene til det detaljerte
innholdet i disse er for omfattende.
Mens nær alle kommunene mener at samarbeidsavtalene klargjør oppgave- og ansvarsfordelingen for de utskrivningsklare somatiske pasientene, mener under halvparten av kommunene at
avtalene klargjør oppgave- og ansvarsfordelingen
for pasienter innen psykisk helse og rus.
Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen skriver i sin sluttrapport at erfaringene som er delt i nettverket har gitt et bilde
av at samarbeidsavtalene bør forenkles, men at avtalene og samarbeidsorganene har bidratt til et
bedre samarbeid. Det anbefales at nasjonale
myndigheter vurderer en forenkling av lovverket
knyttet til samarbeidsavtaler mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, slik at godkjenningsprosedyrene er differensiert mellom overordnet
avtale og tjenesteavtaler/retningslinjer.

4.7.3 Universiteter og høgskoler
Det er etablert samarbeidsorgan mellom regionale helseforetak og universiteter og høgskoler i
regionene. De skal gi tilbakemelding til styrene
for de respektive aktørene og være rådgivende for
de regionale helseforetakenes besluttende organer i saker som gjelder utdanning. Flere helseforetak har også etablert faste møtearenaer med
høgskoler og universiteter og det er etablert for-
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melle regionspesifikke samarbeidsarenaer mellom universitetssykehus og universitet. For eksempel er det i nord etablert et regionalt strategisk samarbeidsorgan for helsefaglig utdanning i
samarbeid mellom Helse Nord RHF, helseforetakene, universitet og kommunal sektor.
Det har vært betydelig økning i forskningsaktiviteten i sykehusene. Forskningsmidler er siden
2003 dels fordelt over statsbudsjettet basert på såkalte forskningspoeng. Dette gjør at resultatene
fra forskningen dokumenteres på en helt annen
måte enn tidligere. Fredrik Niclas Piro (NIFU)
skriver i en kronikk45 at det at forskningsaktiviteten økte de første årene etter omlegging til et resultatbasert finansieringssystem, nok dels kan forklares av tidligere års underrapportering/manglende systemer for rapportering. Piro mener videre at den vedvarende veksten vi har sett etter
2003 skyldes at forskning nå er en lovpålagt oppgave for spesialisthelsetjenesten og at det foreligger økonomiske insentiver for alle helseforetak
knyttet til publisering og doktorgradsproduksjon.
Utdanningskapasiteten innen helsefagene har
økt de siste årene. Dimensjonering av kapasiteten
blir i hovedsak fastsatt av Kunnskapsdepartementet, men utdannings-institusjonene har frihet til å
tilpasse dimensjonering etter lokale og regionale
behov. I Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–
2019) går det fram at departementet ser behov for
bedre og mer avklart samspill og samordning mellom helsetjenestene og utdanningsfeltet. Dette er
nødvendig både for å vurdere endringsbehov og
for å kunne sette inn målrettet innsats når det gjelder dimensjonering, innhold, innretting og kvalitet
i utdanningene. Departementet ser behov for å gå
gjennom strukturene for samarbeid mellom helseog utdanningssektoren, og vil blant annet etablere
et overordnet nasjonalt organ på området ledet av
Helse- og omsorgsdepartementet.
Universitets- og høgskolerådet har i prosjektet
Kvalitet i praksisstudier46 vist til at det er utfordringer knyttet til tilgang på praksisplasser i helse- og
sosialfagutdanningene, og også til kvalitet og relevans i praksisstudiene. Behovet er størst i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Det trekkes fram at Helse- og omsorgsdepartementet er det eneste eierdepartementet som har
45

46

F.N. Piro, NIFU: Flere doktorgradsprosjekter i helseforetakene. Kronikk. Tidsskrift for Den norske legeforening nr.
14, 2015.
Universitets- og høgskolerådet (februar 2016): Kvalitet i
praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning:
Praksisprosjektet. Sluttrapport fra et nasjonalt utviklingsprosjekt gjennomført på oppdrag fra KD i perioden 20142015.
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regulert samarbeidet mellom utdanningssektoren
og praksisinstitusjonene, og at det gis føringer
gjennom oppdragsdokumentene. Det er likevel
ikke føringer for rapportering på utdanningsoppgaven i helseforetakene. Finansieringen innenfor
basisrammen gir ikke insitamenter til å øke antall
praksisstudenter, og det er ikke beregnet kostnader knyttet til utdanningsoppgavene i spesialisthelsetjenesten.
Norsk Sykepleierforbund har i innspill til utvalget pekt på et behov for sterkere nasjonal koordinering og styring når det gjelder rekruttering og
utdanning av sykepleiere og spesialsykepleiere.
De mener det må gjennomføres en nasjonal kartlegging av behovet for sykepleierkompetanse, og
at det må utarbeides en forpliktende opptrappingsplan for å sikre at det utdannes spesialsykepleiere
på viktige fagområder i tråd med behovet.
Dekanene ved de fire medisinske fakultetene
har gitt et felles innspill til utvalget47, der de gir uttrykk for sine erfaringer med og vurderinger av
helseforetaksmodellen med fokus på forskningsog utdanningsdelen. Dekanene mener at det sektorovergripende samarbeidet innen utdanning og
forskning er blitt betydelig bedre gjennom etableringen av et regionalt nivå i spesialisthelsetjenesten:
«Det at universitetene kan forholde seg til en
stor regional aktør (RHFet) utover det historisk tette samarbeidet med universitetssykehusene har bidratt til et nærmere og bedre
samarbeid i utdanning og forskning også med
andre HF. (…)Overordnede samarbeidsavtaler
på RHF-nivå har fasilitert forpliktende avtaler
på HF-nivå med tydeligere fokus på praksisplasser for helsefagutdanningene og forskningsmuligheter. Sterke forskningsmiljø og
avansert forskningsinfrastruktur har også blitt
tilgjengelige for mindre HF.»
Dekanene viser til at evalueringer av norsk medisinsk og helsefaglig forskning har vist en betydelig vekst i den mer pasientnære kliniske og
translasjonspregede helseforskningen.48 Det at
forskningen også i større grad skjer på mindre
helseforetak vil trolig medvirke til fagutvikling,
bedre rekruttering av fagpersonell og kunnskapsbaserte praksisarenaer for helsefaglige studenter.
47
48

Innspill til Kvinnsland-utvalget. Brev 26. februar 2016.
Translasjonsforskning er medisinsk forskning som bygger
bro mellom grunnforskning og klinisk forskning. Forskning som tar sikte på å omsette kunnskap fra basalfagene
til praktisk anvendelse i pasientbehandlingen.
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De regionale forskningsmidlene har etter dekanenes mening medvirket til dette i betydelig grad og
til at foretakene har blitt betydelige forskingsaktører.
De regionale samarbeidsorganene har ikke
hatt tilsvarende fokus på utdanning som på
forskning. Dette kan skyldes mindre tydelige resultatindikatorer for utdanning sammenlignet
med forskning i oppdragsdokumentene fra departementet. Gitt det framtidige behovet for helsefaglig kompetanse, tror dekanene at et regionalt samarbeidsnivå vil være viktig for å utvikle og ivareta
helsefaglige utdanninger. Dekanene mener også
at samarbeidet som er etablert over flere år mellom foretakene vil gjøre det betydelig enklere å
implementere ny spesialistutdanning for leger.
Oppsummert skriver dekanene at
«et regionalt nivå for samhandling om utdanning og forskning mellom spesialisthelsetjenesten og universitetene, og en videreutvikling
av det integrerte regionale samspillet, vil være
viktige strukturer for å kunne få til det nødvendig tverrsektorielle samarbeidet med å nå
målene i den nasjonale helsepolitikken. Framtidige organisasjonsmodeller må ta hensyn til
dette slik at offentlige ressurser kan forvaltes
på en hensiktsmessig og effektiv måte.»
Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe (Husebekk-utvalget) for å vurdere samarbeidet mellom
universiteter og helseforetak. Oppdraget er blant
annet å kartlegge barrierer og handlingsrom mellom UH-sektoren og helseforetakene, som en del av
regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien. Utvalget skal legge fram sine
anbefalinger til Kunnskapsdepartementet og Helseog omsorgsdepartementet høsten 2016.

4.7.4 Private tjenesteleverandører
Andelen av budsjettet som helseforetakene bruker på private tjenesteleverandører har ligget på
om lag 10 pst. i hele perioden, med en liten økning
de senere årene. Veksten i 2014 og 2015 er særlig
knyttet til vekst innenfor rusbehandling og private
rehabiliteringsinstitusjoner.
De regionale helseforetakene har i stor grad
videreført fylkeskommunenes praksis når det gjelder bruk av private virksomheter. Om lag halvparten av det private bidraget kan tilskrives videreføring av langvarige driftsavtaler med private ideelle
virksomheter og bruk av privatpraktiserende avtalespesialister. Den andre halvparten kan tilskrives

bruk av private (både ideelle og kommersielle)
gjennom ordinære anskaffelser.
I 2015 inngikk de regionale helseforetakene
og Legeforeningen en ny rammeavtale for privatpraktiserende avtalespesialister med virkning fra
1. januar 2016. Målsetningen med den nye rammeavtalen er å integrere avtalespesialistene på en
bedre måte i den øvrige spesialisthelsetjenesten.
Partene har forpliktet seg til blant annet å arbeide
videre med tilrettelegging for spesialistutdanning
i avtalepraksis, rettighetstildeling for avtalespesialister og å utarbeide systemer og rammer for samarbeid mellom avtalespesialister, regionale helseforetak og helseforetak.
Som det går fram av punkt 3.5 er det en rekke
private virksomheter, både ideelle og kommersielle, som har ordinære kjøpsavtaler med regionale
helseforetak. Veksten i kjøp fra private virksomheter har stort sett fulgt veksten totalt sett etter helseforetaksreformen.
I perioden 2002 til 2005 økte de regionale helseforetakene anskaffelsene av somatisk behandling, mens de ble redusert etter 2005. Tall fra
Norsk pasientregister viser at volumet av kjøp
målt i antall DRG-poeng økte med 20 pst. fra 2003
til 2005, for deretter å bli redusert med 36 pst. fra
2005 til 2009. Endringene i perioden må ses i lys
av endringer i andelen innsatsstyrt finansiering og
endrete eierkrav om kjøp av private som følge av
regjeringsskiftet høsten 2005.
Generelt har omfanget av anskaffelser fra private aktører vært eksponert for ulike eierkrav etter sykehusreformen. I boks 4.6 gjengis viktige
styringssignaler som er gitt. Utviklingen i anskaffelser i perioden 2008 til 2015 er illustrert i figur
4.8.
Alle de regionale helseforetakene har utarbeidet strategier for bruk av private. Manglende kapasitet i egne helseforetak og ventetider er sentrale elementer i vurderingene av hva som anskaffes fra private og hvor mye. Andre momenter som
vektlegges er økt mangfold i tjenestetilbudet og
geografisk spredning av tilbudet.
Godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg
trådte i kraft 1. november 2015, jf. punkt 6.3. Fritt
behandlingsvalg omfatter så langt døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB) og psykisk helsevern. I tillegg er enkelte
somatiske spesialisthelsetjenester inkludert.
Foreløpig har responsen fra private leverandører vært liten. Per oktober 2016 har 30 virksomheter blitt godkjent, og volumet har vært relativt lite.
Det kan være flere mulige forklaringer på det lave
volumet, blant annet:
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Boks 4.3 Eierkrav om kjøp fra private
under gjøre bruk av private aktører der dette biI de første årene etter innføring av reformen var
drar til å redusere ventetider på en kostnadseffekdet en sterk vekst i kjøp av elektiv kirurgi fra pritiv måte. Avtaler mellom helseforetak og private
vate kommersielle virksomheter.
kommersielle sykehus skal ikke ha et omfang som
I bestillerdokumentet for 2006 fra regjerinundergraver pasientgrunnlaget for de små offentgen Stoltenberg II, framgår det at: «Omfanget av
lige sykehusene.»
avtaler mellom regionale helseforetak og private
Dette viser etter utvalgets mening en endkommersielle sykehus må begrenses. Sykehus og
ring i holdningen til bruk av private. Endringen
helseinstitusjoner eid og drevet av frivillige orgable enda tydeligere under regjeringen Solberg. I
nisasjoner skal sikres gode vilkår gjennom avtaler
oppdragsdokumentet for 2014 til Helse Sør-Øst
med det offentlige.»
RHF framgår det at: «Hovedoppgavene i spesiaSom følge av dette ble omfanget av kjøp fra
listhelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykekommersielle sykehus redusert. I 2005 var anhusene. Det er en utfordring at mange pasienter
del dagkirurgiske opphold som ble utført ved
venter unødvendig lenge på nødvendig behandprivate kommersielle sykehus 10,8 pst. av antall
ling, også på helsetjenester der det er ledig kapasidagkirurgiske opphold. Andelen ble redusert til
tet hos private aktører. Helse Sør-Øst RHF må
6,5 pst. i 2007.
sørge for mer bruk av private aktører der dette biI oppdragsdokumentet for 2009 framgår det
drar til å redusere ventetidene på en kostnadsefat: «Sykehus og helseinstitusjoner eid og drevet av
fektiv måte. Helse Sør-Øst RHF skal raskt utnytte
private ideelle organisasjoner skal sikres gode vilkapasitet innenfor eksisterende avtaler og anskafkår gjennom avtaler med det regionale helseforefelsesregelverk, og de private skal sikres forutsigtaket» og «De regionale helseforetakene skal
barhet og langsiktighet ved gjennomføring av aninnenfor sine økonomiske rammer iverksette tiltak
skaffelser.»
for å redusere ventetidene til behandling, her-
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Figur 4.8 Utviklingen i anskaffelser i perioden 2008 til 2015 basert på kostnadstall fra Helse Sør-Øst,
Helse Vest og Helse Nord. (mill. kroner)
Kilde: De regionale helseforetakene
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Markedskonsentrasjon innen somatikk. Aleris
Helse har i 2015 fått tillatelse av konkurransetilsynet til å kjøpe Teres Medical Group på bestemte vilkår. Sammen med Capio Group dominerer disse aktørene markedet innenfor somatikk. Responsen i fritt behandlingsvalg for
somatikk vil dermed på kort sikt avgjøres av
hvilke strategiske og taktiske disposisjoner
disse aktørene gjør, blant annet egen vurdering
av finansiell risiko knyttet til ordningen (usikkerhet for volum).
Risikovurderinger. Arbeiderpartiet har signalisert at de vil reversere fritt behandlingsvalg
dersom de kommer til makten i 2017.
Begrenset ledig kapasitet etter økte anskaffelser. Innenfor rus og psykisk helsevern har det
vært en kraftig økning i anskaffelsene fra de regionale helseforetakene i de senere årene, i
tråd med styringssignaler fra eier.
Prisene i ordningen. Flere mener at prisene i
ordningen er satt for lavt.

Oppsummert viser gjennomgangen at helseforetaksreformen ikke har ført til vesentlig endring i
bruk av private virksomheter. Utviklingen etter reformen bygger på flere områder på samarbeid
som er etablert før 2002. Omfanget har holdt seg
rimelig stabilt gjennom hele perioden, men med

variasjoner som i noen grad har vært påvirket av
styringskrav fra eier.

4.8

Økonomiske rammebetingelser og
resultater

4.8.1 Innledning
Helse- og omsorgsdepartementet stiller til disposisjon de midlene Stortinget har bevilget i oppdragsdokumentene. Det enkelte regionale helseforetaket skal gjennomføre oppgavene og styringskravene innenfor de ressursene som blir stilt
til rådighet. Departementet har siden den statlige
overtakelsen i 2002 hvert år spesifisert økonomiske resultatkrav.
Tabell 4.3 viser utviklingen i resultater fra
2002. Resultatene i tabellen viser avvik i forhold til
styringskravene fra departementet. Disse avviker
til dels fra de resultatene som følger av de ordinære regnskapsreglene. Dette er nærmere omtalt
i boks 4.4.
Tabell 4.3 viser at de regionale helseforetakene samlet gikk med underskudd i perioden
2002 til 2008, og siden har gått med overskudd.
Det største underskuddet var i 2003, da det var på
nærmere 2 mrd. kroner og utgjorde 3,8 pst. av
samlede bevilgninger.49 Fra 2006 til 2008 ble un-

Tabell 4.3 Økonomisk resultat i regionale helseforetak og for landet samlet i perioden 2002–2015. Mill.
kroner (nominelle kroner)
Helse
Øst RHF

Helse
Sør RHF

Helse
Sør-Øst

Helse
Helse
Vest Midt-Norge

Helse
Nord

Samlet

2002

97

-514

-313

24

-120

-826

2003

-29

-697

-524

-461

-262

-1973

2004

58

-779

-531

-498

-175

-1925

2005

42

-498

-182

-572

-165

-1375

2006

-15

-307

-405

-711

-433

-1871

2007

-1 087

-90

-10

-263

-1450

2008

-425

-141

86

-221

-701

2009

-157

156

214

100

313

2010

172

436

548

112

1268

2011

-478

455

417

373

767

2012

211

565

524

437

1737

2013

483

648

286

488

1905

2014

816

796

802

363

2777

2015

1046

680

393

617

2736

581

1550

1042

851

1382

2002–2015

153

-2795
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Boks 4.4 Om fastsetting av resultatkrav
av endringer i de økonomiske parameterne for
Utgangspunktet for Helse- og omsorgsdepartepensjonskostnadsberegninger. Fra 2009 ble det
mentets eierstyring har vært et resultatkrav på
innført en ny modell for håndtering av pensjonsnull. Det har ikke blitt krevd overskudd, begrunkostnader og pensjonspremier der en i utgangsnet f. eks. med avkastningskrav på innskutt kapipunktet bevilger midler til pensjonskostnader.
tal. Det har imidlertid i de årlige budsjettpropoDet har derfor vært mulig å stille resultatkrav
sisjonene blitt foretatt mange korrigeringer av
der disse er dekket. I 2010 og 2014 ble pensjonsresultatkravet. De første årene ble det presisert
kostnadene nedjustert som engangshendelser
at kravet til balanse var før avskrivninger. Dette
(effekter av pensjonsreformen), og det ble disse
hadde sammenheng med at midler lagt inn for å
årene stilt krav om positivt resultat.
dekke avskrivninger var klart lavere enn de fakFra 2014 er Helse- og omsorgsdepartementiske avskrivningskostnadene på 5 mrd. kroner.
tets økonomiske resultatkrav ikke lenger formuDifferansen ville framstå som underskudd for de
lert som et krav om resultat i balanse. Foretaksregionale helseforetakene, og den ble holdt
gruppen i helseregionene skal innrette virksomutenom eiers styringsmål fram til 2008. I 2008
heten innenfor de økonomiske rammer og krav
ble det lagt inn 1,67 mrd. kroner i basisbevilgsom følger av Prop. 1 S, foretaksmøtet og oppningene for å gi et bedre grunnlag for å dekke
dragsdokumentet, slik at sørge-for-ansvaret oppde faktiske avskrivningskostnadene.
fylles og at det legges til rette for en bærekraftig
Fra 2006 til 2008 ble kravet til balanse korriutvikling over tid.
gert for pensjonskostnader. Bakgrunnen var
store justeringer i pensjonskostnader på grunn

derskuddet redusert, og fra 2009 har det vært
overskudd. Overskuddet nådde en topp i 2014
med nesten 2,8 mrd. kroner, tilsvarende om lag
2,4 pst av de samlede bevilgningene. Overskuddet
var på om lag samme nivå i 2015. Utviklingen i
resultat har imidlertid ikke vært lik for de regionale helseforetakene. Helse Øst RHF hadde små
underskudd eller overskudd i hele perioden
2002–2006, mens Helse Sør RHF hadde betydelige underskudd i samme periode. Det sammenslåtte Helse Sør-Øst RHF (etablert 1. juni 2007)
hadde sitt dårligste resultat i det første året med
nesten 1,1 mrd. kroner i underskudd, og hadde
underskudd så sent som i 2011. Helse Midt-Norge
RHF hadde overskudd i 2002 og fikk en kraftig
forverring til 2003. I perioden etter dette følger
Helse-Midt Norge RHF hovedmønsteret, men
oppnådde overskudd allerede i 2008. Helse Vest
RHF og Helse Nord RHF har fulgt hovedmønsteret. I 2015 ble overskuddet redusert i Helse Midt
Norge RHF og forbedret i Helse Nord RHF.

49

Basert på vedtatt budsjett ved årets start, under kap. 732,
70–78

4.8.2

Situasjonen ved inngangen til
reformen

I april 2000 ble det lagt fram en proposisjon med
forslag om betydelige tilleggsbevilgninger, jf.
St.prp. nr. 47 (1999–2000). Proposisjonen beskriver en aktivitetsvekst som var sterkere enn forutsatt og sterkere enn utviklingen i fylkeskommunenes økonomi. Det ble under visse forutsetninger
beregnet at avstanden mellom kostnadene ved økt
pasientbehandling fra 1997 til 2000 og det økonomiske grunnlaget for å dekke disse kostnadene
var på 2,1 mrd. kroner. Utviklingen i underskudd i
denne perioden var knyttet til innføringen av ISF
fra 1997, som resulterte i aktivitetsvekst og kostnadsøkninger uten tilstrekkelig økonomisk
grunnlag.
Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 47
(1999–2000) ble bevilgningsforslaget økt med 520
mill. kroner, slik at samlet styrking ble 1770 mill.
kroner.
St.prp. nr. 82 (2001–2002) Kommuneproposisjonen for 2002 beskrev opplegget for overføring
av midler fra fylkeskommunene til de regionale
helseforetakene i forbindelse med helseforetaksreformen. Det ble ved uttrekket lagt til grunn å
videreføre det utgiftsnivået som en ville hatt ved
fortsatt fylkeskommunalt eierskap. Kostnadsutviklingen kom imidlertid ut av kontroll i 2001. Pa-
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sientbehandlingen økte med vel 4 ½ pst. og driftskostnadene økte betydelig mer enn aktivitetsveksten skulle tilsi. Høsten 2001 var det derfor
usikkerhet om hva som var det faktiske utgiftsnivået for sykehusene ved inngangen til 2002. I Tillegg nr. 4 (2001–2002) ble det varslet at Regjeringen ville komme tilbake til helheten i sykehusbevilgningene i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett. Det ble i mai 2002 fremmet en egen
proposisjon, jf. St.prp. nr. 59 (2001–2002) Spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002.
Med utgangspunkt i opplysninger fra de regionale
helseforetakene kunne det anslås at det ville bli
2,6 mrd. kroner i samlet driftsunderskudd før
igangsatte tiltak. Årsaker som ble trukket fram
var kostnader ved høyere aktivitetsnivå enn forutsatt, omstillingskostnader og høyere kostnadsvekst inkludert pensjoner. Det ble pekt på at kostnadsveksten var knyttet til forhold som sykehusene i liten grad hadde kunnet påvirke. Regjeringen foreslo å bevilge 1,3 mrd. kroner til delvis
dekning av de nevnte forholdene. Resterende del
av det forventede underskuddet ble forutsatt dekket gjennom effektiviserings- og kostnadsreduserende tiltak. Det ble vurdert som usikkert hvor
raskt det var mulig å gjenopprette balanse i driften, men forutsatt at det uansett ble oppnådd økonomisk balanse i helseforetakenes drift i 2003.
Ved Stortingets behandling av proposisjonen ble
bevilgningene økt med 350 mill. kroner, i hovedsak til høyere aktivitetsvekst, og altså ikke for å
redusere behovet for kostnadsreduserende tiltak.
Det ble videre vedtatt en økning i driftskredittene
med 1 mrd. kroner.
I revidert styringsdokument fra juni 2002 ble
det uttrykt at det skulle styres med sikte på at aktiviteten ikke skulle medføre kostnader utover det
som tilleggsbevilgningen ga rom for, og at det
ikke ville komme ytterligere tildelinger i 2002. Styringssignalene innebar med andre ord at de regionale helseforetakene måtte gjennomføre omfattende kostnadsreduserende tiltak i oppstartsåret.

4.8.3

2003 – 2007 Store og vedvarende
underskudd

Årene 2003 til 2007 kjennetegnes av at:
– det ikke ble bevilget midler til ny aktivitetsvekst, og aktivitetsveksten ble større enn forutsatt
– det ble satt frister for å komme i balanse som
ble skjøvet på
– opprinnelig bevilgningsforslag ble økt i budsjettforhandlinger og/eller i senere budsjettframlegg.

I budsjettet for 2003 ble kravet om balanse skjøvet
på til 2004. Det ble ikke bevilget midler til økt pasientbehandling sammenliknet med anslått aktivitet
i 2002.
I styringsdokumentet for 2003 ble det sagt at
det regionale helseforetaket hadde anledning til
og «skal øke aktiviteten» dersom dette kan skje
innenfor budsjettets rammer. Videre ble det sagt
at departementet understreket at for å ivareta pasientbehandlingen, burde hele omstillingsperioden fram til 2004 nyttes for å oppnå balanse i driften.
25. juni 2003 sendte departementet ut et revidert styringsdokument til de regionale helseforetakene. Der ble det poengtert at det skulle styres
inn mot samme aktivitetsnivå i 2003 som i 2002.
Det reviderte styringsdokumentet ble imidlertid
trukket fem dager senere etter påtrykk fra opposisjonen på Stortinget. Det ble i styringsdokumentet anført at helseforetakene hadde produsert
mye mer enn 2002-nivået de første seks månedene. Styringsdokumentet innebar derfor i praksis at helseforetakene i siste halvår av 2003 måtte
ha lavere aktivitet enn 2002-nivået for samlet å
ende opp på 2002-nivået. I omgrupperings-proposisjonen høsten 2003 ble det gitt en tilleggsbevilgning på knapt 1,5 mrd. kroner knyttet til aktivitetsvekst ut over forutsetningene til ISF og poliklinikk. Aktivitetsveksten under ISF-ordningen
endte på 7 pst., den høyeste som er registrert, jf.
figur 4.2.
I 2004 førte budsjettforliket i Stortinget til at
balansekravet ble skjøvet på til 2005, og bevilgningene ble økt med 500 mill. kroner. Ved behandlingen av RNB ble det lagt inn 500 mill. kroner til helseforetakene.
I budsjettet for 2005 ble bevilgningen økt med
500 mill. kroner ved behandlingen i Stortinget, og
det ble åpnet for å vurdere å skyve på balansekravet til etter 2005 for Helse Sør. I RNB ble det gitt
en tilleggsbevilgning på 700 mill. kroner, og balansekravet ble utsatt til 2006.
Ved behandlingen av budsjettet for 2006 ble balansekravet opprettholdt og det ble forutsatt at aktivitetsnivået fra 2005 ble videreført. ISF andelen
ble satt ned fra 60 pst. til 40 pst. I bestillerdokumentene til de regionale helseforetakene ble blant
annet følgende uttrykt:
«Det regionale helseforetaket må være oppmerksom på at bruk av aktivitetsbaserte tilskudd ut over [videreføring av aktiviteten fra
2005 til 2006] vil medføre bruk av basisbevilgningen som ikke er i tråd med kravene til faglig
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prioritering og regnskapsmessig balanse i
2006.»
I revidert nasjonalbudsjett for 2006 (St.prp. nr. 66
(2005–2006)) ble Stortinget orientert om at underskuddet i 2005 hadde blitt større enn forutsatt
og at særlig Helse Midt-Norge ville ha problemer
med å komme i balanse. Balansekravet ble skjøvet
på til 2007. Alle de regionale helseforetakene
hadde betydelige underskudd, med unntak av
Helse Øst RHF.
I budsjettet for 2007 ble det også lagt opp til å
videreføre aktivitetsnivået fra 2006. I februar 2007
ble det lagt fram en proposisjon der det blant annet ble foreslått å bevilge 700 mill. kroner til de regionale helseforetakene. Bevilgningsøkningen ble
begrunnet med å gi de regionale helseforetakene
noe bedre tid til å gjennomføre nødvendig effektivisering av driften og for å sikre pasientbehandlingen. Det er i proposisjonen beskrevet et tettere
rapporteringsopplegg for de regionale helseforetakene til departementet i 2007, også knyttet til
det enkelte helseforetak. Selv om underskuddet
gikk ned, endte også 2007 med et underskudd på
nesten 1 ½ mrd. kroner.
Oppsummert kan det slås fast at den første perioden var preget av store avvik mellom de kravene som ble stilt om økonomisk balanse og de resultatene som ble oppnådd. Utgiftsveksten var
stor og ikke bærekraftig, slik den også hadde
vært på slutten av 1990- tallet under fylkeskommunalt eierskap, jf. Magnussen m.fl. 2016 s. 8 figur
150. Fram til og med 2005 gjorde Stortinget betydelige endringer i budsjettoppleggene. Det reviderte styringsdokumentet i 2003 ble også trukket
tilbake etter påtrykk fra Stortinget. Helsetjenesteforskeren Terje Hagen har i notat til utvalget trukket fram at styringen var preget av at en i perioden
fra 1999 til 2005 hadde relativt svake mindretallsregjeringer som ble overkjørt av flertallet i Stortinget. Helseøkonomen Jon Magnussen (Magnussen m.fl. 2016 s 10) vektlegger at helseforetakene
opplevde doble styringssignaler. En høy ISF-andel
oppmuntret til høy aktivitetsvekst, samtidig som
budsjettvedtakene innebar at veksten i aktivitet
skulle reduseres.
Et styringssystem der krav som settes ikke følges opp, er uheldig. Det kan imidlertid stilles
spørsmål ved realismen i de kravene som ble stilt i
perioden, og da spesielt forutsetningene om uen-
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dret aktivitetsnivå, selv med vekst i befolkningen,
kombinert med mål om reduserte ventelister.

4.8.4

Utviklingen fra 2008 til i dag –
underskuddene reduseres og det blir
overskudd
I budsjettet for 2008 ble det for første gang etter
innføringsåret budsjettert med en aktivitetsvekst
på 1,5 pst. fra anslått nivå for 2007 etter 1. tertial.
Også i 2008 ble det likevel tilleggsbevilget midler
for å lette omstillingskravet. I St.prp. nr. 13 (2008–
2009) fra november 2008 ble det lagt inn 500 mill.
kroner til helseforetakenes basisbevilgninger.
Uten denne bevilgningen ville underskuddet i
2008 blitt nesten på nivå med underskuddet i
2007.
I budsjettet for 2009 ble det også lagt til grunn
en tilsvarende aktivitetsvekst som i 2008. Videre
ble det foreslått 600 mill. kroner til endret inntektsfordeling som oppfølging av Magnussen-utvalget, og 500 mill. kroner for å lette omstillingsutfordringene. I tillegg ble systemet for håndtering av pensjonskostnader og -premier lagt om.
Siden 2008 har det hvert år blitt budsjettert
med aktivitetsvekst utover fjorårets nivå, og de regionale helseforetakene har samlet sett hatt resultatmessige overskudd fra 2009.
Den positive utviklingen i perioden må dels tilskrives tettere styring og læring hos de ulike aktørene, og dels bedre rammebetingelser. Aktivitetsstyringen ble strammet til over tid. Mens Helsedepartementet i 2002 understreket at ISF-ordningen
var en overslagsbevilgning som la til rette for aktivitetsvekst, ble det over de følgende årene en dreining i retning av at de forutsatte aktivitetsanslagene ble mål for aktivitetsnivået, blant annet ved
at det ble angitt anslag for DRG-poeng for hvert
enkelt RHF. De økonomiske rammebetingelsene
har blitt bedre og mer forutsigbare ved at det er
budsjettert med aktivitetsvekst, nytt inntektssystem ble innført med tilførsel av friske midler og
det ble i 2008 lagt inn ekstra midler for å dekke avskrivninger. Sistnevnte gjorde opplegget knyttet
til håndtering av investeringer mer håndterbart
og troverdig. Omleggingen av systemet for å
håndtere pensjoner i 2009 gjorde også styringen
knyttet til resultatkrav tydeligere ved redusert
bruk av korreksjoner.
Fra 2015 er systemet for aktivitetsstyring endret ved at det ikke lenger settes opp mål for aktivitetsnivå for de regionale helseforetakene. Sykehusene skal kunne øke aktiviteten der det er kapasitet og økonomi til dette. Aktivitetsveksten i 2015
ble en del høyere enn opprinnelig budsjettert.
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4.9

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Ressurser brukt til administrasjon

Noe av kritikken mot styringsmodellen har bl.a.
vært at de regionale helseforetakene er et byråkratisk mellomledd og at for mye ressurser går til
rapportering og administrasjon.

4.9.1

Om årsverk i de regionale
helseforetakene

Ved gjennomføring av helseforetaksreformen ble
det gjort et uttrekk fra fylkeskommunene på 750
mill. kroner til administrasjons- og felleskostnader, som ble innarbeidet i foretakenes budsjettrammer for 2002. Ca. 700 årsverk (fordelt på 2000
ansatte) var knyttet til oppgaver innenfor spesialisthelsetjenesten. Det ble overført ca. 320 årsverk
til helseforetakene og i underkant av 80 årsverk til
de regionale helseforetakene. Bemanningsplanene for de regionale helseforetakene i 2002 var
på i underkant av 150 årsverk. Den første tiden var
det derfor omfattende innleie av personell for å
etablere organisasjonene og funksjonene som
skulle ivaretas.
Utviklingen etter 2002 viser en økning i årsverk. En oppsummering gjort i departementet i
februar 2004 viste at det var om lag 175 årsverk i
de regionale helseforetakene. En rapport fra revisjons- og rådgivningsvirksomheten BDO AS51 anslo 298 årsverk (2011–2012) og en oversikt i Prop.
1 S (2016–2017) viser til sammen 365 årsverk.
BDO AS gjennomførte i 2012 en kartlegging
av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Resultatene fra denne er gjengitt i tabell
7.1.

4.9.2

Administrasjon og rapportering
i spesialisthelsetjenesten
Det har vært stor oppmerksomhet rundt vekst i
administrative årsverk og krav til rapportering i
spesialisthelsetjenesten. Det er gjort noen undersøkelser på dette området.
I rapporten til Legeforeningen fra Magnussen
m.fl. (s. 14) heter det at det ikke er mulig å se
noen endring i andelen arbeidskraft som benyttes
til administrative eller andre støttetjenester etter
innføring av helseforetaksreformen. De siste
årene har andel administrativt personell likevel
vokst noe. Den yrkesgruppen som særlig har økt
sin andel er legene. Deres andel av den samlede

årsverksinnsatsen i spesialisthelsetjenesten er økt
med nær 40 pst. siden 1990.
Helsedirektoratet utarbeidet i 201252 en historisk oversikt over årsverk i spesialisthelsetjenesten, med vekt på utviklingen i administrative
og tekniske årsverk53. For perioden 2002–2007
var veksten i antall årsverk i spesialisthelsetjenesten på 11 pst., veksten i behandlinger og konsultasjoner i overkant av 12 pst., mens veksten i
administrative og tekniske årsverk var på 4,5 pst.
For perioden 2008–2010 var årsverksveksten på
3,5 pst. og veksten i behandlinger og konsultasjoner på 7 pst. Veksten i administrative og tekniske
årsverk var om lag 9 pst. Helsedirektoratet konkluderer med at veksten i administrative og tekniske årsverk i perioden 2008–2010 har vært moderat, og at det ikke er noe som tyder på at veksten har vært uforholdsmessig høy.
Helsedirektoratet ledet i 2013 et prosjekt som
på oppdrag av departementet skulle kartlegge
rapporteringsoppgavene blant medarbeidere og
ledere på laveste organisatoriske enhet i sykehusene, i samarbeid med representanter for arbeidslivets organisasjoner54. Hovedkonklusjonen
var at det ikke var områder som pekte seg ut som
unødvendige, men at den totale mengden rapportering, og til dels mangelfulle IKT-systemer som
blant annet fører til dobbelregistering, var årsak
til frustrasjon og stor arbeidsbelastning.
Rapportering i sykehus omfatter alt fra styrings- og ledelsesinformasjon med personal-, økonomi- og aktivitetsrapportering, til dokumentasjon
av pasientbehandling, håndtering av henvisninger,
dokumentasjon og rapportering av kvalitetsdata
og avviksrapportering. Flere standardiserte prosedyrer og nasjonale retningslinjer har blant annet medvirket til økning i pasientdokumentasjonen. Endringer i pasientrettigheter og flere kvalitetsregistre bidrar i samme retning. Samhandlingsreformen har også krav til mer formalisert
kommunikasjon mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Kravene fra NAV til rapportering
og oppfølging av langtidssykemeldte tar mer tid
enn tidligere for ledere med personalansvar. Oppfølging av aktivitets- og andre styringsdata har
52
53
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BDO AS og Telemarksforskning (2012): Kartlegging av de
regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk.

Helsedirektoratet (06/2012): Årsverksutviklingen i spesialisthelsetjenesten 2002–2010
Helsedirektoratet har i denne gruppen inkludert It-konsulenter og helsesekretærer i administrasjons- og kontorpersonell. Ansatte med service-, tekniske- og/eller driftsfunksjoner inkluderer også kjøkkenpersonell, renholdspersonell, portører, vaktmestre, sentralbordoperatører og
teknisk personell m.m.
Rapport fra SINTEF 3. juni 2013 «ett ark til». Undersøkelsene ble gjennomført av SINTEF Teknologi og samfunn
avd. Helse.
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også økt som følge av krav om styring og kontroll.
Forhold som følger av internkontrollforskriften
som krav om risikovurdering, krav om internrevisjon eller rapportkrav fra tilsynsmyndighetene vil
også kunne oppleves som del av et krevende rapporteringsregime.

4.10 Oppsummering
Utvikling i tjenestene
Kvaliteten på helsetilbudet i Norge er generelt
god. OECD-rapporten Health at a Glance viser at
helsetilstanden i Norge er god, med høyere forventet levealder og lavere sykelighet og dødelighet enn gjennomsnittet for EU-landene i OECD. I
stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet som regjeringen la fram høsten 2015, går det
fram at det har vært en gradvis forbedring av resultater over tid på mange av de områdene der det
er etablert målesystemer. Det er imidlertid ikke
grunnlag for å konkludere med at vi har fått et
mer likeverdig tilbud. Ulikhet i tilbud dokumenteres i ulike rapporter. Det er ellers en utfordring at
det på flere områder ennå ikke er etablert kvalitetsindikatorer, og det arbeides med å etablere
bedre systemer for å kunne vurdere og følge opp
kvaliteten på pasientbehandlingen.
Ventetid er en sentral indikator på tilgjengelighet og kvalitet i helsetjenesten. Gjennomsnittlig
ventetid ble redusert fra 90 dager i 2002 til 70
dager i 2004. I 2015 var gjennomsnittlig ventetid
69 dager. Tall for 2016 viser en positiv utvikling,
og gjennomsnittlig ventetid var 59 dager i andre
tertial 2016.
I perioden fra 2004 til 2015 økte bevilgningene
til spesialisthelsetjenesten med i gjennomsnitt 2
pst. per år, mens gjennomsnittlig kostnadsvekst
var 1,5 pst. Det har vært en reell nedgang i kostnadsveksten per innbygger for somatikk, men
vekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. En lavere vekst i kostnader enn i bevilgninger illustrerer at det er skapt rom for å øke investeringene de siste årene.
Aktivitetsveksten innenfor somatikk var på i
gjennomsnitt 1,6 pst. per år. Dette betyr at aktivitetsveksten på dette området har vært høyere enn
kostnadsveksten. Dette kan tilskrives produktivitetsforbedringer, noe som støttes av resultater fra
ulike analyser. Samtidig er det flere rapporter som
tilsier at det fortsatt er rom for å forbedre produktiviteten.
En hensikt med helseforetaksmodellen var å
oppnå mer bevissthet omkring innsatsfaktoren kapital. Intensjonen er oppnådd på den måten at in-
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vesteringene finansieres av de regionale helseforetakene selv og inngår i en helhetlig prioritering. Investeringsnivået er klart høyere enn på
1990-tallet. Samtidig er det fremdeles utfordringer
knyttet til sykehusbygg med dårlig standard.
Alt i alt kan det konkluderes med at målbare
resultater i spesialisthelsetjenesten har utviklet
seg godt i perioden etter at helseforetaksreformen
ble innført, når disse vurderes opp mot de ressursene som har vært tilgjengelige.
Samordning
Behovet for bedre funksjonsfordeling var en viktig problemstilling ved innføring av helseforetaksreformen. Behovet for å sentralisere spesialiserte
tjenester har vært trukket fram, og også muligheter for å desentralisere andre tjenester. Viktige
endringer har skjedd etter 2002, men faglige råd
tilsier ytterligere endringer. Dette er imidlertid
vanskelige prosesser som ofte møter motstand, og
endringer må skje i forståelse med eier. Føringer
har vært gitt av departementet og Stortinget. Retningslinjer for organisering av fødselsomsorgen
er et eksempel på dette. Funksjonsfordeling har
også vært tema for ekstraordinære foretaksmøter
og i enkelte tilfeller har styrenes innstillinger blitt
omgjort.
Også for ikke-medisinske støttefunksjoner er
det tatt grep for bedre samordning. For apotekdriften skjedde dette allerede fra 2002, ved at
denne ble organisert i egne selskaper i regionene.
Det er også egne IKT-selskap i alle regioner. Samordning mellom regioner har dels vært gjennomført gjennom etablering av seks felleseide selskaper. Grepene som er tatt med å etablere felleseide
selskaper, dels etter pålegg fra departementet, er
uttrykk for et ønske om en sterkere nasjonal samordning på viktige områder.
Ansvarsforhold og styring
Bruken av foretaksmøter har endret seg gjennom
perioden, både når det gjelder struktur og innhold. Fra 2005 ble det etablert praksis for å avholde foretaksmøter i januar/februar, der eier setter økonomiske og organisatoriske krav og rammer for året. I juni avholdes foretaksmøter for å
godkjenne årsregnskap og årlig melding. Krav
satt på foretaksmøtene er fulgt opp gjennom rapportering. Det har vært gjennomført relativt få
foretaksmøter utenom de faste møtene, og med
noen unntak har foretaksmøtene sluttet seg til styrenes innstilling.
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Utformingen av oppdragsdokumentet har endret seg. Overordnet mål og strategi konkretiseres nå i større grad gjennom styringsparametere
som gjør det mulig å måle virksomhetens resultater og vurdere måloppnåelse. Antallet styringskrav formulert som generelle prioriteringssignaler og oppgavebeskrivelser er redusert, noe som
også har ført til forenkling og færre krav stilt fra
de regionale helseforetakene til helseforetakene.
De siste årene har det vært en dreining mot at styringen av kvalitet skal være like tydelig som styringen på økonomi.
Både departementet og statsråden har jevnlig
kontakt med alle de regionale helseforetakene,
både administrativt og med styreleder. Styringsdialogen og rolledelingen mellom departementet og
styrene for de regionale helseforetakene har blitt
tydeligere over tid. Rapporteringsmøtene er forbeholdt dialog og informasjonsutveksling, mens
den formelle styringen skjer i foretaksmøtene.
Administrerende direktører i det regionale
helseforetaket og helseforetakene samles i direktørmøter for å diskutere saker som gjelder drift og
strategiske veivalg for regionen. Direktørmøtet er
et forum for dialog om overordnede utfordringer
og informasjonsutveksling. Det kan også være en
arena for å oppnå enighet om hvordan saker bør
løses og framlegges for de respektive styrene.
Styrene i helseforetakene er målet for mye av
kritikken mot helseforetaksmodellen, og det har
vært stilt spørsmål ved om det er behov for styrer
både i helseforetakene og på regionnivå. Det er en
oppfatning hos flere at konklusjonene fra direktørmøter, der administrerende direktører i det regionale helseforetaket og helseforetakene samles,
kan ha stor betydning for hvilke vedtak styrene i
helseforetakene fatter. Dette kan i praksis gi det
regionale helseforetaket en uformell styringslinje.
Det er imidlertid ulike oppfatninger om styrenes
funksjon. I evalueringen som ble gjort av Agenda
Kaupang i 2012, er oppfatningen at styrene har bidratt vesentlig til å gi legitimitet til helseforetakene og at de har bidratt til bedre og mer omforente prosesser for utviklings- og omstillingstiltak.
Forholdet til ansatte
Selv om et flertall av de ansatte i medarbeiderundersøkelser gir uttrykk for at de er fornøyd
med arbeidsforholdene, er det også grupper av
ansatte som er kritiske til dagens system. Det er
blant annet knyttet til at det er mange ledernivåer
og at avstanden til toppledelsen oppleves som
lang. Mangelfulle IKT-løsninger, for mye fokus på
økonomi og for lite oppmerksomhet om faglig

standard og kvalitet er andre områder som trekkes fram som problematiske.
Et mål med helseforetaksreformen var dels
sterkere statlig styring av overordnede spørsmål,
og dels desentralisering ved at sykehusene skulle
få større frihet i styringen av driften. Dette er en
vanskelig balansegang. Undersøkelser viser at
særlig ledere i helseforetak oppfatter at de har
mindre handlingsrom enn tilfelle er for ledere i
andre statlige selskaper.
Medvirkning og samarbeid med andre
Sykehus er blant de offentlige virksomhetene som
innbyggerne sier seg mest fornøyd med. Helseforetaksloven slår fast at de regionale helseforetakene skal ha brukermedvirkning i sin arbeidsform. Alle regionale helseforetak og helseforetak
har brukerutvalg. Oppfatningen generelt er at det
har vært en positiv utvikling for brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten etter 2002.
En god, sammenhengende helsetjeneste avhenger av et godt samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle regionale helseforetak og helseforetak har opprettet
ulike samarbeidsformer med fylkeskommunene
og kommunene. Samarbeidet med kommunene
ble satt tydelig på dagsorden gjennom samhandlingsreformen. Evalueringen av reformen avdekker et behov for at kommuner og sykehus jobber
videre med å utvikle helhetlige pasientforløp. De
lovpålagte samarbeidsavtalene oppfattes å ha bidratt til et bedre samarbeid, men det anbefales at
disse forenkles og konkretiseres. Det er behov for
å styrke arenaer for dialog og samarbeid mellom
kommunene og sykehusene. Økt kvalitet på informasjonsutvekslingen mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten er viktig. Videre er det behov
for å utvikle IKT-systemene slik at utvekslingen av
pasientinformasjon på tvers av nivåene kan skje
mer effektivt.
Det er etablert samarbeidsorgan mellom regionale helseforetak, universiteter og høgskoler i
regionene. Det har vært en betydelig økning i
forskningsaktiviteten i sykehusene etter 2002. Utdanningskapasiteten innen helsefagene har også
økt. Samtidig er det uttrykt behov for bedre og
mer avklart samspill og samordning mellom helsetjenestene og utdanningsfeltet. Dekanene ved
de medisinske fakultetene har i innspill til utvalget
gitt uttrykk for at det sektorovergripende samarbeidet innen utdanning og forskning har blitt betydelig bedre gjennom etableringen av et regionalt
nivå i spesialisthelsetjenesten. Også fra disse ut-
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trykkes behov for større fokus på utdanningsområdet.
Helseforetaksreformen har ikke ført til vesentlig endring i bruk av private virksomheter; de regionale helseforetakene har i stor grad videreført
fylkeskommunenes praksis. Andelen av budsjettet
brukt på private har ligget på om lag 10 pst. i hele
perioden, med en liten økning de senere årene.
Langvarige driftsavtaler med private ideelle virksomheter er videreført, det samme er bruk av privatpraktiserende avtalespesialister. Når det gjelder omfanget av anskaffelser fra private aktører
for øvrig har dette vært påvirket av eierkrav etter
helseforetaksreformen. Disse kravene har gått i
ulike retninger. Godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg trådte i kraft 1. november 2015,
men foreløpig har både responsen fra private virksomheter og omfanget av ordningen vært liten.
Økonomistyring og kontroll
En viktig bakgrunn for helseforetaksreformen var
problemer knyttet til økonomistyring. Problemene vedvarte de første årene etter at reformen
var iverksatt. Kostnadene oversteg bevilgningene,
og en stor del av bevilgningsøkningene ble gitt
som tillegg gjennom budsjettåret og ved at Stortinget vedtok høyere bevilgninger enn foreslått av
Regjeringen. I 2003 var det en aktivitetsvekst i helseforetakene på hele 7 pst. Situasjonen snudde i
2007–2008, og de siste årene har de regionale helseforetakene hatt betydelige overskudd som har
gitt grunnlag for investeringer. Utviklingen må
ses i sammenheng med læring og kompetanseoppbygging, både i de regionale helseforetakene
og helseforetakene og i Helse- og omsorgsdepar-
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tementet som eierdepartement. Styringen på økonomi har blitt tettere, og de økonomiske rammene
har blitt mer forutsigbare. Viktige endringer har
vært forbedringer i finansieringen av investeringer og pensjoner, og at det fra 2008 har vært budsjettert med aktivitetsvekst i de årlige budsjettene. Nytt inntektssystem ble også innført med tilførsel av ekstra midler.
Synspunkter i den offentlige debatten
Til tross for at det overordnede inntrykket er positivt, uttrykkes misnøye med reformen fra flere
hold. Analyseselskapet «Retriever» har på oppdrag
fra utvalget foretatt en kartlegging og analyse av
debatten rundt helseforetaksmodellen i perioden
fra 1. januar 2013 til 1. oktober 2015. Gjennomgangen viser at et flertall av aktørene som uttaler seg i
debatten er kritiske til helseforetaksmodellen slik
den er i sin nåværende form. Tre overordnede
budskap kan trekkes fram. Det modellen får mest
kritikk for er at den er for markedsstyrt. Flere reagerer på at bunnlinje, og ikke pasienten, står i sentrum. For det andre beskyldes helseforetaksmodellen for å være udemokratisk. Beslutninger tatt i
styrene har ikke tilstrekkelig tillit og legitimitet i
befolkningen. For det tredje er oppfatningen at
helseforetaksmodellen skaper et unødvendig byråkrati. Blant annet reagerer de ansatte på et skjemavelde som fratar dem tid til pasienten og til å utøve faget sitt. Politikere er de mest aktive aktørene i debatten. Et flertall av partiene ønsker å avskaffe de regionale helseforetakene, men de er
uenige om hvordan dette skal gjøres. I tillegg har
aksjonsgrupper, fagpersoner og fagforeninger viktige stemmer i debatten.
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Kapittel 5

Erfaringer fra andre land
5.1

Innledning

Ifølge mandatet skal utvalget kort redegjøre for
andre lands erfaringer med organisering av eierskap til sykehus.
Ulik organisering og finansiering av helsetjenesten kan gjøre det vanskelig å sammenligne
helsesystemer i ulike land. En gjennomgang av
systemene i andre land vil likevel kunne være relevant for å vurdere endringsbehovet i Norge og
hvordan eventuelle endringer bør utformes. Det
er vanlig å skille mellom skattefinansierte helsesystemer (som i Norge og de andre nordiske landene) og helsesystemer som er finansiert med utgangspunkt i obligatoriske offentlige eller private
sykekasser eller forsikringsordninger.
Utfordringsbildet er i stor grad felles internasjonalt; et økende antall eldre og kronisk syke,
manglende koordinering mellom sykehus og primærhelsetjenesten, krav til effektivisering for å
sikre økonomisk bæreevne, geografisk ulikhet i
kvalitet og tilgjengelighet og et økende gap mellom behandlingsmuligheter og tilgjengelige budsjettrammer.
Utvalget ga et oppdrag til European Observatory on Health Systems and Policies, der de ble
bedt om å gi en oversikt over andre lands helsesystemer og hvilke lærdommer som kan trekkes
fra et utvalg europeiske land. Ved utvalget av land
som gjennomgås, er det lagt vekt på nærhet og
sammenlignbarhet med det norske helsesystemet. Det er imidlertid også gitt en beskrivelse av helsesystemer som avviker mye fra det
norske.
Rapporten1 gir en beskrivelse av følgende
land: Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Skottland, Spania og Sverige. Ulike
forhold knyttet til eierskap, herunder institusjonelle forhold, ansvarsforhold og opplegg for finan-

1

European Observatory on Health Systems and Policies
(2016): Norway – Brief on Decentralized Hospital Governance.

siering av kapital, er redegjort for med omfattende
kildehenvisninger.
Basert på rapporten og supplert med ytterligere opplysninger, gis det i det følgende en beskrivelse av de landene som er nevnt over med
unntak av Italia og Spania, samt New Zealand som
har et system som på mange måter ligner det vi
har i Norge. Det er lagt særlig vekt på å få fram
hvordan ansvaret for å sørge for spesialisthelsetjenester (sørge-for-ansvaret) er organisert i de ulike
landene, og vurderinger av forholdet mellom det
sentrale og regionale nivået i de ulike landene.

5.2

Danmark

Danmark gjennomførte i 2007 en større strukturreform, der ansvaret for helsetjenestene ble overført fra amtene til 5 regioner. Det er altså disse regionene som har sørge-for-ansvaret i Danmark.
Regionene styres av et folkevalgt organ (Regionrådet). De økonomiske rammene fastsettes av staten, og inntektene fordeles som i Norge ved hjelp
av en befolkningsbasert modell der det korrigeres
for behov og kostnadsforskjeller. Det er en liten
andel statlig aktivitetsbasert finansiering av regionene i form av en aktivitetsbasert toppfinansieringsordning, i tillegg til kommunal medfinansiering. Sykehusene er eid av regionene. Det lages årlige økonomiavtaler mellom staten og regionene.
Regionene kan ikke ta opp lån. I motsetning til de
danske kommunene har ikke regionene selvstendige skatteinntekter. Styringen av det enkelte sykehus skjer fra regionalt nivå. Da de nye regionene overtok ansvaret for helsetjenester i 2007,
var en del av økonomiavtalen mellom staten og
Danske Regioner at minst halvparten av regionenes finansiering av sykehusene skulle være aktivitetsbasert. Det stilles årlige produktivitetskrav til
regionene i økonomiavtalene. Det er store variasjoner mellom de danske regionene i hvordan de
finansierer sine sykehus.
Gjennom en stor investeringsplan bygges det
16 nye sykehus i perioden 2009 til 2020. Staten bi-
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drar med om lag 60 pst. av kostnadene og regionene med resterende om lag 40 pst. Basert på en
vurdering av et ekspertpanel godkjenner staten
hvilke prosjekter som skal bygges. Ifølge rapporten fra European Observatory on Health Systems
and Policies har føringer som er lagt på investeringene, samt en utvidet rolle for Sundhedsstyrelsen,
blitt brukt til sentralt å bestemme hvor ulike tjenester skal leveres (funksjonsfordelinger) og dermed påvirket planleggingen i den enkelte region.

5.3

England

Helseministeren og Helsedepartementet har det
overordnede ansvaret for lov- og regelverk, strategi og bevilgninger. National Health Service
(NHS) har siden 1948 hatt ansvaret for den offentlige helsetjenesten i Storbritannia. NHS England
er et forvaltningsorgan direkte underlagt Helsedepartementet. Fra 2013 fikk NHS England ansvaret
for å følge opp bestillerfunksjonen, og organisasjonen disponerer nær 90 pst. av det samlede budsjettet. Av dette går om lag 2/3 til over 200 såkalte
«Clinical Commissioning Groups» (CCG), som
har ansvaret for å bestille nødvendige helsetjenester i et geografisk område. CCG omfatter alle
allmennleger i området, og har et styre som ledes
av en lokal allmennlege. England har en befolkning på 56 mill. innbyggere. Det betyr at den enkelte CCG har et befolkningsansvar på i gjennomsnitt 265 000 innbyggere, som varierer fra under
100 000 til om lag 900 000. Bestilleransvaret for
høyspesialiserte tjenester og primærhelsetjenester er lagt til fire regionale enheter i NHS England. Det er etablert flere sentrale enheter som
fastsetter nasjonale standarder og følger opp kvalitet og pasientrettigheter.
De offentlige sykehusene er enten direkte underlagt NHS England som foretak (trust) eller
selvstendige juridiske enheter (NHS foundation
trusts). Omdanning til NHS foundation trust må
godkjennes sentralt. NHS foundation trusts har
en friere stilling enn NHS trusts. De kan blant annet låne fra kommersielle banker, mens NHS-trustene må låne fra staten. Både NHS trusts og NHS
foundation trusts må ha kontrakt med lokale bestillergrupper (CCG). Det enkelte NHS foundation trust har et styre valgt av sentrale interessenter (inkludert pasienter, ansatte og lokale innbyggere).
Fram til 2013 fantes det strategiske helsemyndigheter på regionalt nivå som hadde som
oppgave å vurdere større endringer i helsetilbudet i den regionen de hadde ansvaret for. Dette re-
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gionale nivået er nå avskaffet. Det er ikke lenger
en formell prioriteringsprosess for store investeringer. Lokale tilbydere er nå ansvarlig for å initiere lokale initiativ. Foundation trusts kan låne til
slike investeringer, og er ikke underlagt finansiell
og administrativ kontroll fra helsedepartementet.
På 2000-tallet har The Public Finance Initiative
vært en viktig finansieringskilde for bygging av
nye sykehus. I denne modellen påtar private seg å
finansiere, bygge og vedlikeholde sykehus mot en
kontraktsfestet årlig betaling. Kontraktene er typisk på 30–40 år. Dette er en modell som vi i
norsk sammenheng vil kalle en OPS-modell (Offentlig Privat Samarbeid). Modellen har vært kontroversiell, og det har vært diskutert om dette er
den mest kostnadseffektive og fleksible måten å
gjennomføre investeringer på. Modellen er blitt
noe justert i de senere årene. Blant annet er det
stilt strengere krav til egenkapitalfinansiering av
større prosjekter.
Det engelske systemet kjennetegnes av et
sterkt skille mellom bestillere og tilbydere. Med
små enheter for bestillingsansvar og lite planleggingsansvar, kan England beskrives som et land
uten den form for sørge-for-ansvar som kjennetegner de regionale helseforetakene i det norske helsesystemet.

5.4

Finland

Finland har et desentralisert helsesystem med
kommunal forankring. Systemet er underlagt to
myndighetsnivåer. Staten setter regulatoriske og
finansielle rammer. Det er kommunene som har
sørge-for-ansvar for spesialisthelsetjenester og
eier de offentlige sykehusene. For å redusere finansiell risiko for små kommuner, er eierskapet til
sykehusene organisert som et interkommunalt
samarbeid i såkalte sykehusdistrikter. Finland er
delt inn i 20 sykehusdistrikter (eksklusive Åland),
og alle de 317 kommunene skal etter lov være
medlem av et sykehusdistrikt. Kommunene kan
selv velge hvilket sykehusdistrikt de vil knytte seg
til. Antall kommuner i hvert sykeshusdistrikt varierer fra 6 til 58 og antall innbyggere fra 65 000 til
1,4 mill. Hvert distrikt er styrt av et sykehusråd
der deltakende kommuner i hovedsak er representert ut fra størrelse. Beslutninger om investeringer gjøres i stor grad av det enkelte sykehusdistrikt og statens ansvar er begrenset.
I 2013 fremmet den finske regjeringen et lovforslag om å overføre sørge-for-ansvar og eierskap
til sykehusene fra kommunene til staten. I 2014
ble partiene i den finske riksdagen enige om en
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inndeling i fem regioner. Det var meningen at
disse administrative regionene skulle bestille helsetjenester fra maksimalt 19 geografisk inndelte
offentlige utførerenheter. I mars 2015 forkastet
den daværende regjeringen denne modellen. Det
pågår nå et arbeid med å etablere en integrert modell med 18 folkevalgte distrikter som både har
sørge-for-ansvar, eier egne sykehus og inngår avtaler med private virksomheter. Det pågår en diskusjon om distriktene også skal ha andre oppgaver og hvor stor frihet pasienter skal ha til å
kunne velge private virksomheter for det offentliges regning. Endringene skal tre i kraft fra 2019.

5.5

Frankrike

Spesialisthelsetjenesten i Frankrike er offentlig finansiert. Mesteparten av finansieringen skjer via
obligatorisk trygdeforsikring der både arbeidsgiver og arbeidstaker bidrar. I tillegg finansieres
noe gjennom skatteinntekter.
Med utgangspunkt i et forsikringssystem, med
skille mellom å betale for tjenester og levere tjenester, har tjenesteytere alltid hatt mulighet til å
planlegge og levere tjenester som forsikringssystemet vil betale for. Geografisk befolkningsansvar
eksisterer dermed, ifølge rapporten fra European
Observatory, bare på en indirekte måte. Gjennom
en reform i 2009 ble det opprettet 26 statlige regionale enheter med en form for planleggingsansvar i regionen, herunder behov for investeringer
og endringer i sykehusstruktur og arbeidsdeling
mellom sykehusene. Landet har dermed en sterkere statlig styring med helsetjenesten enn andre
land med forsikringsbaserte helsesystemer.
Virksomheter som er godkjent for å levere helsetjenester får i stor grad sine inntekter fra trygdeforsikringssystemet. Alle sykehus må jevnlig
godkjennes av staten, og det er etablert nasjonale
systemer for å kunne få dekket visse typer behandlinger av trygdeforsikringssystemet etter nasjonale satser. Kapitalkostnader dekkes enten av
inntekter fra pasientbehandlingen eller spesifikke
regionale eller nasjonale programmer. Reformer i
de senere årene har vært motivert ut ifra å sikre
kostnadskontroll og øke effektivitet og kvalitet.

5.6

Nederland

Det nederlandske helsesystemet er basert på en
obligatorisk forsikringsordning. Nederland gjennomførte i 2006 en omlegging av trygde- og finansieringssystemet. Før 2006 tilhørte befolkningen

enten den offentlige trygdeordningen eller hadde
privat forsikring. Ved helseforsikringsloven (Zorgverzekeringswet) fra 2006 ble alle innbyggere pålagt å tegne helseforsikring hos private forsikringsselskaper. Forsikringsselskapene er forpliktet til å gi helseforsikring til alle som søker. Forsikringsselskapene inngår avtaler med sykehusene.
Nesten alle sykehus drives av private eller ideelle
organisasjoner. Samme sykehus kan ha avtaler
med flere forsikringsselskaper. Sykehusene står
fritt til å gjennomføre investeringer. I Nederland
har det enkelte forsikringsselskap sørge-for-ansvar for sine medlemmer. Det er altså ikke noen
geografisk ansvarsplassering på regionalt nivå i
Nederland.
Forsikringen består av to deler; en inntektsavhengig del som betales inn til en felleskasse, og
en del som betales direkte til forsikringsselskapet.
En ordning for overføringer mellom felleskassen
og det enkelte forsikringsselskap kompenserer
for ulik risikoprofil. Forsikringsselskapene konkurrerer om kundene via prisene på forsikringsproduktet, og kundene kan bytte selskap inntil en
gang i året. Gjennom den årlige kontrakten som
inngås, kan forsikringskundene variere flere forhold, for eksempel om de vil ha lav fast pris på forsikringen og høye egenandeler, og om de vil
kunne velge fritt mellom alle sykehus eller kun et
begrenset antall.
Den nederlandske helsemyndigheten (Nederlandse Zorgautoriteit, NZa), som også ble opprettet i 2006, er en uavhengig enhet for all virksomhet i helsetjenesten, inklusive forsikringsselskapene som inngår i helseforsikringsordningen. Enheten har blant annet ansvar for å vedlikeholde
betalingssystemet. Organisasjonen beskriver seg
selv som en markedsregulator gjennom å stimulere og overvåke markedskreftene i helsetjenesten. Det er også andre enheter på en armlengdes avstand mellom departementet og sykehusene som bidrar til kvalitetsoppfølging og vurdering av ny behandling mv.

5.7

Skottland

I Skottland er det etablert et helsesystem med 14
regionale helsestyrer (Health Boards). I tillegg er
det 7 nasjonale helsestyrer med ansvar for nasjonale tjenester. De regionale helsestyrene har et
overordnet sørge-for-ansvar for hoveddelen av
helsetjenestene til en befolkning på 5,1 mill. innbyggere. Systemet er kjennetegnet ved at det ikke
er noe skille mellom bestiller og utfører slik som i
England. Sykehusene styres og finansieres di-
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rekte fra de regionale helsestyrene, som er offentlige forvaltningsenheter.
Den overordnede politiske og økonomiske styringen skjer på nasjonalt nivå. Sykehusene i Skottland var tidligere organisert i foretak slik som i
England. Foretaksmodellen ble avviklet i 2004,
samtidig som antall sykehus ble redusert fra 47 til
28. Fra 2010 ble det innført prøveordninger med
direkte valg av medlemmer til de regionale helsestyrene.2 Disse skulle sammen med representanter
fra lokale myndigheter utgjøre flertallet i styrene.
I 2013 ble det, på bakgrunn av lav deltakelse i
disse valgene, bestemt å ikke videreføre dette forsøket. Fordeling av inntekter til de regionale helsestyrene skjer etter kombinasjon av befolkningens størrelse og behov for tjenester. Det kompenseres også for særlige kostnader knyttet til å
levere tjenester i spredtbygde områder («remote
areas»). Inntektsmodellen ligner dermed på modellen for fordeling av inntekter til de regionale
helseforetakene i Norge. Det er ingen aktivitetsbasert finansiering av sørge-for-nivået slik som i
Norge. Det enkelte sykehuset får sitt budsjett fra
det respektive regionale helsestyret.
Finansieringen av investeringer skjedde tidligere gjennom sentral fordeling av offentlige midler. Det er nå åpnet opp for offentlig privat samarbeid slik som i England.

5.8

Sverige

I Sverige eies og drives spesialisthelsetjenesten av
17 landsting og 4 regioner3 (Skåne, Gotland, Halland og Västra Götaland) som dermed har et
sørge-for-ansvar for sin befolkning. De største
landstingene eller regionene, som Stockholm,
Västra Götaland og Skåne, har laget organisatoriske skiller mellom bestiller og operativt nivå.
Et offentlig utvalg foreslo i 2007 å opprette regioner med utgangspunkt i regionsykehusene. Så
langt er forslaget ikke fulgt opp. Landstingene i
Sverige er delt inn i 6 helseregioner regulert av
samarbeidsavtaler mellom landstingene i de respektive helseregionene. Den svenske modellen
er kjennetegnet ved stor lokal frihet og få sentralstyrte løsninger. Dette medfører stor variasjon
mellom landstingene når det for eksempel gjelder
valgfrihet og finansieringsordninger. Siden 1990tallet er det imidlertid gjennomført tiltak for å
styrke den nasjonale innflytelsen, blant annet for å
2
3

Kalseth, J. m.fl. (2010): Finansiering av spesialisthelsetjenesten i ulike land. SINTEF s 22.
Regioner er landsting med utvidet ansvarsområde.
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koordinere tiltak og redusere regionale forskjeller. Nasjonale helsemyndigheter har blitt styrket.
Socialstyrelsen gir råd om prioriteringer og det
gjennomføres arbeid for å sentralisere visse høyspesialiserte tilbud på færre sykehus. I mars 2016
foreslo et regjeringsutnevnt utvalg å slå sammen
landstingene i seks regioner, tilsvarende dagens
samarbeidsregioner. Endringen kan tidligst tre i
kraft fra 2019. Begrunnelsen for å slå sammen
landstingene til regioner er at dette vil legge
bedre til rette for å kunne tilby likeverdige helsetjenester i hele landet og møte framtidige utfordringer.
Investeringer blir besluttet av landstingene.
Disse har låneadgang. Nye finansieringsformer er
blitt tatt i bruk. Blant annet skal nytt Karolinske
sykehus (med kostnad på 14,5 mrd. svensker kroner) finansieres ved et offentlig privat samarbeid
mellom Stockholms landsting og et svensk privateid sykehusselskap.

5.9

New Zealand4

I New Zealand er ansvaret for å tilby spesialisthelsetjenester til i alt 4,5 mill. innbyggere lagt til 20
statlige regionale enheter (District Health Boards,
DHB) av varierende størrelse, direkte underlagt
Helsedepartementet og helseministeren. District
Health Boards er selvstendige juridiske enheter
definert i en egen lov av 2004 (Crown Entities Act
2004).
Den enkelte regionale enhet har sørge-for-ansvar for et definert geografisk område og har et
styre som både består av lokalt valgte medlemmer
og medlemmer utpekt av regjeringen (blant annet
leder og nestleder). Styret ansetter administrerende direktør som har ansvar for den daglige
driften. Den enkelte region eier både egne sykehus og inngår avtaler med private virksomheter.
Sørge-for-ansvaret omfatter også primærhelsetjenester. Midlene fra staten fordeles for en stor del
mellom regionene etter en modell basert på antall
innbyggere, alderssammensetning og struktur.
En betydelig andel til spesifikke formål går imidlertid fra departementet til de ulike DHB utenom
dette systemet. I likhet med mange andre land er
det etablert nasjonale organer med ansvar for å
fastsette og følge opp nasjonale standarder.
4

Gould, Robin (2015): Public hospital governance in New
Zealand. A case study on the New Zealand District Health
Board. I Public Hospital Governance in Asia and the Pacific, Vol 1 No.1, 2015 Asia Pacific Observatory on Health
Systems and Policies.
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Større investeringer krever særskilt godkjenning og prioriteres av en ekspertgruppe (The Capital Investment Committee) som rapporterer til
departementet. District Health Boards kan ta opp
lån i private banker. Kapitalkostnader må dekkes
innenfor budsjettrammen. District Health Boards
har stor frihet når det gjelder intern organisering
og oppgaveløsning så lenge de leverer på nasjonalt fastsatte mål i de årlige tildelingsbrevene fra
departementet. Dette gjør at helseforetakene har
valgt ulike løsninger tilpasset lokale forhold og utfordringer. Koordinering av ulike nasjonale helseforvaltningsmyndigheter og samordning mellom
de ulike helseforetakene regionalt er beskrevet
som utfordringer.

5.10 Oppsummering
Gjennomgangen over viser betydelige forskjeller,
men også noen felles utviklingstrekk. Det tas først
utgangspunkt i de nordiske landene. De nordiske
landenes helsesystemer kan sies å være bygget på
samme verdigrunnlag, har samme målsetninger,
er alle i hovedsak finansiert gjennom skattesystemet og har et dominerende innslag av offentlig eierskap og styring. Samtidig er det betydelige
forskjeller mellom de nordiske landene i grad av
sentralisering, bruk av økonomiske insentiver og
organisering av forholdet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. I de nordiske
landene ser vi en tydelig todeling i måten de fire
landene har valgt å organisere eierskap og styring
av sykehus på. På den ene siden har Sverige og

Finland en desentralisert styringsstruktur med
desentralisert eierskap, styring og finansiering
med lokalt politisk ansvar. På den andre siden har
Danmark og Norge en mer sentralisert styringsstruktur, en mer aktiv stat og et mer formalisert
regionalt mellomnivå. Danmark og Norge skiller
seg fra hverandre i politisk forankring, selv om
det regionale politiske nivået i Danmark har begrenset handlingsrom. Det pågår prosesser i både
Sverige og Finland som kan innebære at disse går
i retning av mer vektlegging av det regionale nivået, men fortsatt med folkevalgt forankring. Et
felles trekk ved de fleste nordiske landene er sentralisering av nasjonale kvalitetssikringstiltak.
Tabell 5.1 gir en oversikt over strukturen i de
nordiske landene.
Går vi ut over Norden, er det også store forskjeller mellom landene. Med unntak av Nederland er sykehusene i alle de omtalte landene offentlig finansiert. Et annet kjennetegn er at sykehusene i hovedsak også er offentlig eid. Frankrike
er et unntak med en større andel private sykehus i
det offentlige tilbudet enn de andre landene. Det
varierer mellom landene hvordan de har valgt å
organisere eierskapet til de offentlige sykehusene. I den ene enden av skalaen er England,
der de fleste sykehusene er organisert som egne
selvstyrte enheter med stor grad av autonomi. I
de andre landene som er beskrevet er det enten
lokalt, regionalt eller nasjonalt styringsansvar for
sykehusene. De fleste landene har en eller annen
form for styringsnivå mellom staten og sykehusene. Dette er enten i form av et eget nivå underlagt folkevalgt styring, eller en eller annen

Tabell 5.1 Strukturen i de nordiske landene
Finland

Sverige

Danmark

Norge

Spesialisthelsetjenester, ansvarlige
enheter

21 distrikt

21 landsting
(regioner)

5 regioner

4 regionale helseforetak

Desentralisert politisk styring av
spesialisthelsetjenesten

Ja, gjennom syke- Ja, gjennom landhusdistriktene som stingene som er
styres av kommu- folkevalgte
nene

Ja, gjennom
regionene som er
folkevalgte

Nei

Primærhelsetjenesten

317 kommuner

21 landsting – 290
kommuner med
delvis ansvar for
sykepleie

428 kommuner
5 regioner – 98
kommuner har
ansvar for sykepleie
i eldreomsorg

Lokal politisk styring av primærhelsetjenesten

Ja, gjennom kommuner

Ja, gjennom landstingsansvar

Ja, gjennom
regioner

Ja (men betydelig
finansiering av privatpraktiserende
helsepersonell gjennom folketrygden)

NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

form for desentralisert statlig inndeling som har
et geografisk avgrenset sørge-for-ansvar knyttet til
planlegging og kapasitet. Mange av landene med
regioninndeling har vesentlig flere og mindre regioner med det som kan oppfattes som en form
for sørge-for-ansvar sammenlignet med Norge.
Her er imidlertid regional planlegging beskrevet
som utfordringer (New Zealand).
Som det framgår over, kan Nederland og England beskrives som unntak fra dette. Ved en organisering basert på bestillerenheter og stor autonomi hos tilbyder, legges det ikke opp til å ivareta
sørge-for-ansvaret gjennom planlegging og samordning, men ved desentraliserte beslutninger
hos tilbydere som selv vurderer hva som kan finansieres (dvs. det som i større grad kan beskrives som markedsbasert koordinering).
Denne forskjellen i ansvarsplassering gjenspeiler seg når det gjelder ansvar for investeringer
og planlegging av sykehus. Mens sykehusene i
England og Nederland kan ta egne investeringsbeslutninger og ta opp investeringslån i private
banker, har for eksempel Skottland valgt å sentralisere disse beslutningene. I de andre landene er
ansvar for investeringer og planlegging av sykehus lagt til et nivå under staten, enten med folkevalgt ansvar eller underlagt staten mer eller mindre direkte. Finansering av investeringer inngår
enten i finansieringssystemene for tjenestene eller
gjennom egne ordninger for finansiering av inves-

97
Kapittel 5

teringsprosjekter. Selv om offentlige tilskudd fortsatt er den dominerende finansieringskilden for
investeringsprosjekter, finnes det flere eksempler
på investeringsprosjekter finansiert gjennom offentlig privat samarbeid. Dette har vært kontroversielt, og det har vært diskutert om dette er den
mest kostnadseffektive og fleksible måten å gjennomføre investeringer på sammenlignet med direkte offentlig finansiering (England og Sverige).
Selv med slike forskjeller i ansvar for både drift og
investeringer, er det i stor grad et felles
utviklingstrekk at tiltak for standardisering og
kvalitetsoppfølging drives fram gjennom nasjonale
tiltak ved ulike helseforvaltningsenheter på sentralt nivå.
Rapporten fra European Health Observatory
on Health Systems and Policies avslutter sin oppsummering med å si at de ulike landene bør være
varsomme med å kopiere andre land når reformer
gjennomføres, siden det vil være behov for å tilpasse ordningene til de landspesifikke utfordringene og institusjonelle særtrekk.
Det norske systemet for organisering av spesialisthelsetjenesten, med sin vektlegging av det regionale nivået og økende vektlegging av sentrale
føringer fra sentral helseforvaltning, er i stor grad
på linje med den utvikling som er beskrevet for en
del europeiske land over. En endring i Norge mot
mer vektlegging av sentralt beslutningsansvar vil
avvike fra hovedtrenden som er beskrevet.
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Kapittel 6

Utfordringsbildet
Helseforetakene skal sørge for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk
bakgrunn, samt legge til rette for forskning og undervisning. Dette følger av helseforetaksloven §1.
I denne utredningen vurderes om oppgavene kan
løses bedre framover gjennom en annen styringsmodell. Viktig i denne vurderingen er de samfunnsmessige utviklingstrekkene vi står overfor,
de politiske føringene som er gitt, og de utfordringene som er avdekket i gjennomgangen av erfaringene med dagens modell. Disse utfordringene
gjennomgås i dette kapitlet. En del av utfordringsbildet er knyttet til rettighetslovgivning, IKT-utviklingen, samt ledelse og intern organisering.
Disse temaene er også omtalt i dette kapitlet.

6.1

Samfunnsmessige utviklingstrekk

To hovedtrekk ved utviklingen av spesialisthelsetjenesten framover er økte behov og høy endringstakt. Ressursinnsatsen vil måtte øke, det
samme vil behovet for prioriteringer. I en slik situasjon er det viktig å utnytte potensialet for produktivitetsvekst for å gi større handlingsrom. Det må
legges til rette for god arbeidsdeling av behandlingstilbud for å sikre høy kvalitet og god ressursutnyttelse. Det må også legges til rette for at
endringer i behandlingsmuligheter mv. kan fanges opp og utnyttes til beste for pasienter og ansatte. Styringsmodellen må vurderes ut fra disse
hensynene.

6.1.1 Befolkning, helse og sykdom
Helsetjenesten må tilpasse seg utviklingen i folketall og -sammensetning, flyttemønster og sykdomsbilde. I Nasjonal helse- og sykehusplan
(2016–2019)1, gis en oversikt over forventet utvikling.
1

Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan
(2016–2019)

Folketallet vil øke framover, spesielt i de eldste
aldersgruppene. I Nasjonal helse- og sykehusplan
anslås det at vi fram mot 2030 vil være om lag
300 000 flere over 70 år enn i dag. Deretter vil
både antall og andel eldre stige jevnt. Dette vil øke
behovet for helsetjenester betydelig. Framskrivningene er usikre, og avhenger blant annet av migrasjon, både arbeidsinnvandring og flyttestrømmer som følge av krig og uroligheter. Det som er
sikkert, er at vi får en utvikling med stadig flere eldre framover.
De siste tiårene har vært preget av sentralisering. Det har vært særlig høy vekst i folketallet i
storbyregionene, mens folketallet har gått ned i
utkantkommuner. Unge og innvandrere bosetter
seg oftest i byene, slik at befolkningssammensetningen varierer mye mellom byer og spredtbygde
områder.
I dag skyldes over halvparten av alle tapte leveår hjerte- og karlidelser og kreft. Muskel- og
skjelettlidelser gir flest år med helsetap, dernest
psykiske lidelser. Hjerte- og karlidelser og kreft
rammer særlig den eldre delen av befolkningen,
mens muskel- og skjelettlidelser oftest rammer
folk i yrkesaktiv alder.
Sykdomsbildet framover vil i første rekke bli
preget av aldersutviklingen. De største sykdomsgruppene omfatter i stor grad eldre pasienter.
Disse har ofte kroniske sykdommer, ulike diagnoser og bruker mange medikamenter. Eldre over
70 år bruker omtrent dobbelt så mye helsetjenester som 40-åringene. Utviklingen innebærer
blant annet at forebygging og god samhandling
mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale
helse- og omsorgstjenestene får enda større betydning i tiden som kommer.
I de yngre aldersgruppene forventes økt behov for rusbehandling og psykisk helsehjelp.
Flyktninger og asylsøkere forventes å ha særskilt
behov for psykisk helsehjelp som følge av tidligere påkjenninger og traumer.
Statistisk sentralbyrå har anslått at de demografiske endringene vil øke behovet for årsverk i
spesialisthelsetjenesten med i underkant av 30
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pst. fram mot 2030, og med 40 pst. fram mot 2040.
Veksten blir størst i Helseregion Sør-Øst og Helseregion Vest. Nok helsepersonell med riktig kompetanse er ett av hovedelementene i Nasjonal
helse- og sykehusplan. For å sikre tilstrekkelig
personell i framtiden, må helsetjenesten arbeide
målrettet med å utdanne, rekruttere, beholde og
utvikle medarbeidere.
I beregningene av arbeidskraftbehovet er det
lagt til grunn videreføring av dagens nivå på forbruk av spesialisthelsetjenester på hvert alderstrinn. SSB har også gjort beregninger som viser
effekten av endringer i sentrale forutsetninger om
innvandring, levealder, helsetilstand, standard på
tjenestene og produktivitetsvekst. Resultatene viser at ressursbehovet ikke påvirkes vesentlig av
endringer i forutsetninger om innvandring, levealder og helsetilstanden til de eldre. Det er produktivitetsvekst og bedre standard på tjenestene som
i særlig grad påvirker ressursbehovet.
De demografiske endringene stiller oss overfor større utfordringer enn de vi har hatt de foregående tiårene. Det må antas at befolkningen vil
forvente økt standard på tjenestene også i årene
framover. I Nasjonal helse- og omsorgsplan er vurderingen at veksten i behovene framover må møtes med både økte ressurser og økt endringstakt i
spesialisthelsetjenesten.
Mulighetene for økte bevilgninger til spesialisthelsetjenesten vil påvirkes av hvordan budsjettsituasjonen for øvrig utvikler seg. Det er ikke bare
utgiftene til spesialisthelsetjenester som vil øke
som følge av aldringen av befolkningen, det
samme vil gjelde for store utgiftsområder som
kommunale helse- og omsorgstjenester og pensjoner. Samtidig vil inntektene fra petroleumsvirksomheten gå ned. I Nasjonalbudsjett 20172 heter
det om utsiktene framover: «Det samlede handlingsrommet i budsjettet i årene framover, dvs. veksten i skatte- og fondsinntekter fratrukket vekst i
bundne utgifter, er usikkert, men vil trolig være
mindre enn i årene vi har bak oss.» Det trekkes
fram at lavere oljeinntekter og utsikter til lavere
avkastning i fondet de neste 10–15 årene vil gi et
mer begrenset rom for økt bruk av oljepenger. Behovet for omstilling har vært kjent lenge. Fallet i
prisene på olje og gass har imidlertid gjort at omstillingen kommer raskere enn ventet.

6.1.2 Medisinsk og teknologisk utvikling
Nye behandlingsmuligheter, legemidler og medisinsk utstyr utvikles i stort omfang og høyt tempo.
2

Meld. St. 1 (2016–2017): Nasjonalbudsjettet 2017.
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Utviklingen innebærer sentralisering av noen
funksjoner og desentralisering av andre. Krevende tekniske behandlingsmuligheter stiller
store og økende krav til spisskompetanse, avansert utstyr, støttefunksjoner (anestesi, røntgen,
blodbank, laboratorium) og ikke minst til
regelmessig øving og praksis. Dette gjør det nødvendig å samle slike prosedyrer ved større sentre
for at alle pasienter skal få best mulig utredning
og behandling.
På den andre siden gir utviklingen oss også
mer brukervennlig og mobilt utstyr. Pasienter
som er utredet sentralt kan følges opp lokalt, resultater kan deles via gode IKT-løsninger. Dette
gir mulighet for samarbeid mellom sykehus og
mellom første- og andrelinjetjenesten. Oppgaver
som før ble gjort på sykehus kan flyttes ut til pasientens hjem eller til kommunal helse- og omsorgstjeneste, og dette kan frigjøre sykehuskapasitet.
Grensene mellom kirurgi, radiologi, anestesi
og indremedisin endres kontinuerlig. Mini-invasiv
kirurgi utføres av radiologer. Stadig flere kirurgiske pasienter har også indremedisinske sykdommer. Intensivavdelingene har mange skrøpelige eldre pasienter, også med indremedisinske
kroniske sykdommer som nyresvikt, KOLS, hjertesvikt, diabetes mv.
Nye metoder og teknologier utvikles og tas
først i bruk på spesialiserte avdelinger. Når teknologien viser seg å være nyttig, vil flere sykehus og
spesialiteter ta metodene i bruk. Fagmiljøene utvikler standardiserte retningslinjer og metodebeskrivelser slik at utredningene standardiseres.
Den teknologiske utviklingen legger grunnlag for en mer aktiv pasientrolle. Selvbetjeningsteknologi og bedre tilrettelagt informasjon vil
medføre at pasientene framover kan mestre egen
helse og behandling i langt større grad inn i dag.
Bruk av velferdsteknologi, telemedisin, videokommunikasjon og mobil helseteknologi åpner
for nye muligheter. Teknologien gir andre muligheter for å involvere og behandle pasienter enn
det tradisjonelle, fysiske møtet mellom behandler
og pasient. Eksempelvis kan pasienter med diabetes, KOLS og psykiske helseutfordringer få oppfølging ved hjelp av telemedisin og videokommunikasjon. Utviklingen vil få store konsekvenser for
hvordan sykehus bygges, organiseres og drives.
Økt oppmerksomhet om egen helse kan også føre
til flere pasienthenvendelser.
Persontilpasset medisin, eller «presisjonsmedisin», innebærer at behandling skreddersys til
den enkelte pasient i forebygging, diagnostikk og
behandling. Genetisk testing gir mulighet for ras-
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kere og mer presis diagnostikk, noe som gjør at
riktig behandling kan iverksettes tidlig i sykdomsforløpet. Den teknologiske utviklingen gjør at det
kan samles inn store mengder biologiske data
med et høyere presisjonsnivå enn før. Innføring og
økt bruk av persontilpasset medisin i helsetjenesten krever ny kompetanse og mer tverrfaglig
samarbeid, i tillegg til egnede IKT-systemer.
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en nasjonal strategi for persontilpasset medisin.
Endringer i sykdomsbildet og en utvikling
med nye store muligheter for behandling på
mange områder medfører økte kostnader, og dermed vanskelige prioriteringer. Regjeringen la våren 2016 fram en stortingsmelding om prioritering3. Målet er at prinsippene som trekkes opp
skal bidra til rettferdig tilgang til helsetjenester og
gi legitimitet til vanskelige beslutninger som helsepersonell må ta.

6.2

Føringer på spesialisthelsetjenesten gjennom Nasjonal helseog sykehusplan (2016–2019)

Nasjonal helse- og sykehusplan gjelder for perioden 2016–2019, men beskriver og drøfter
utviklingstrekk fram mot 2040. Stortingsmeldingen ble behandlet av Stortinget i mars 2016, jf.
Innst. 206 S (2015–2016). Det heter her at:
«Komitéens flertall, medlemmer fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og
Venstre, ønsker ny styringsmodell for spesialisthelsetjenesten, der de regionale helseforetakene ikke inngår. Styringsmodellen skal
endres etter at Nasjonal helse- og sykehusplan
er behandlet og virker. Flertallet ser frem til
Kvinnsland-utvalgets utredning om alternative
styringsmodeller for sykehusene».
Tiltakene som beskrives i planen er dels gjennomførte og/eller vedtatte tiltak, og dels nye forslag
for å utvikle helsetjenesten. Planen inneholder syv
hovedelementer med følgende overskrifter:
– Styrke pasienten
– Prioritere tilbudet innenfor psykisk helse og
rusbehandling
– Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten
– Nok helsepersonell med riktig kompetanse
3

Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering.

–
–
–

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus
Styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Innenfor disse områdene omtaler planen tiltak
som på ulike måter påvirker rammebetingelsene
for de regionale helseforetakene og helseforetakene. Det legges føringer på hvordan tjenestene
skal utføres (f.eks. pakkeforløp), på prioriteringer
(rusbehandling og psykisk helsevern), på valg av
tjenesteleverandører, samarbeidsrelasjoner og
styringsforhold. Det heter i planen at den «vil
være førende for regjeringens styring av helseforetakene i planperioden og danne grunnlaget for de mål
og eierkrav som gis til de regionale helseforetakene.
Oppfølgingen av planen overfor Stortinget skjer
gjennom de årlige budsjettproposisjonene.»
I utvalgets arbeid er konsekvensene av planen
for styringssystemet av størst relevans. Nedenfor
gjengis viktige føringer på nasjonal styring og koordinering, og på samordning og planlegging
innenfor regionene. Det vises i denne sammenheng til kapittel 6 i Nasjonal helse- og sykehusplan
«Gjennomføre Nasjonal helse- og sykehusplan
(2016–2019)».

6.2.1 Nasjonal styring og koordinering
Det varsles at Regjeringen i større grad vil vektlegge nasjonal styring og koordinering på tvers av
regionene for å sikre likeverdige tjenester. Sentralt i dette er å styrke Helsedirektoratets rolle
som fag- og myndighetsorgan. Nasjonale kvalitetskrav skal fastsettes for behandlingstjenester i sykehus der dette er nødvendig for å sikre god kvalitet på tjenestene over hele landet. Helsedirektoratet skal få myndighet til å fastsette kravene i tråd
med føringer som gis av Stortinget. Med bakgrunn i kvalitetskravene foreslås det videre å innføre en godkjenningsordning for behandlingstilbud som skal tilbys få steder i hver helseregion
(4–12 steder i landet). Dette innebærer en utvidelse av dagens system for godkjenning av nasjonale behandlingstjenester. Fordeling av regionale
behandlingstjenester er en oppgave som til nå har
ligget til de regionale helseforetakene. Den nasjonale beslutningsmyndigheten foreslås flyttet fra
departementet til Helsedirektoratet for å sikre et
klart skille mellom politiske og faglige beslutninger. I forbindelse med stortingsbehandlingen skriver flertallet i komitéen (medlemmene fra Høyre,
Fremskrittspartiet og Venstre) at de:
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«merker seg at den nasjonale godkjenningsordningen for nasjonale behandlingstjenester
legges til Helsedirektoratet, og at dette også vil
omfatte godkjenningsordning av få regionale
funksjoner. Flertallet støtter intensjonen om at
det skal være et skille mellom faglige og politiske beslutninger. Flertallet ber om at den
nasjonale godkjenningsordningen for nasjonale behandlingstjenester vurderes i forbindelse med anbefalingen om ny styringsmodell
som Kvinnsland-utvalget skal legge frem.»
I planen varsles det mer regionovergripende samordning og organisering på utvalgte områder. Etableringen av et felleseid foretak for samordning av
innkjøp 1. januar 2016 trekkes fram. Det skal utredes hvordan Sykehusbygg HF skal utvikles videre
med sikte på et helhetlig ansvar for bygging og
drift av helsebygg. Videre varsles at Regjeringen
vil etablere et felles nasjonalt program for klinisk
behandlingsforskning på tvers av de fire regionale
helseforetakene.
Behovet for utvikling av IKT-området er gjennomgående. IKT er viktig i forholdet mellom pasient og helsevesenet, både for å sikre bedre informasjon og som del av behandlingsopplegg. Gode
IKT-løsninger er videre viktig for å bygge opp under nye og mer effektive arbeidsformer og organisering. Behovet for nasjonal samordning understrekes, jf. omtale i punkt 6.4.

6.2.2

Samordning og planlegging innenfor
regionene
Gjennom den nasjonale helse- og sykehusplanen
slås det fast at spesialisthelsetjenesten fortsatt
skal planlegges og dimensjoneres med utgangspunkt i geografiske helseregioner. I Innst. 206 S
(2015–2016) understreker komitéens flertall
(medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre) «at den regionale organisering av spesialisthelsetjenesten har gjort det mulig
å samordne og funksjonsfordele oppgaver, slik at det
understøtter målet om å kunne gi et tilbud av likeverdige tjenester i en desentralisert sykehusstruktur».
I diskusjonen om oppgavefordeling mellom sykehus er spørsmålet om hvor akuttkirurgi skal tilbys sentralt. Det skjer en økende spesialisering og
sentralisering innenfor kirurgiske spesialiteter.
Stadig færre kirurger har så bred kompetanse at
de kan operere et stort spekter av akuttkirurgiske
tilstander. Det ble derfor foreslått at behandlingstilbudet for pasienter med behov for mer spesiali-
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serte akutte tjenester som hovedregel skulle være
ved store akuttsykehus. Regjeringen foreslo en
veiledende grense for opptaksområde til slike sykehus på 60–80 000 innbyggere. Det skulle også
legges vekt på forhold som klima, kommunikasjonsforhold og avstand til nærmeste større akuttsykehus.
Som grunnlag for å gjennomføre endringer og
tiltak, skal helseforetakene utarbeide utviklingsplaner. Disse skal vise mulige endringer i oppgavefordeling og sykehusstruktur, aktivitet, kapasitetsbehov, organisering og driftsøkonomi, konsekvenser av slike endringer og alternative løsninger. Vesentlige endringer skal bygge på forsvarlige konsekvensutredninger, forankret i gode
lokale planprosesser der også kommunene blir
hørt. For å bidra til at den nasjonale helsepolitikken blir gjennomført i tråd med de føringene som
gis i Nasjonal helse- og sykehusplan, ble det i planen varslet at det vil bli utarbeidet en veileder for
arbeid med utviklingsplaner. En slik veileder er nå
utarbeidet.
I planen defineres fire ulike typer sykehus; regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus
og sykehus uten akuttfunksjoner. I protokoll fra
foretaksmøte 4. mai 2016 refereres dette sammen
med en del presiseringer som oppfølging av stortingsbehandlingen. Dette var spesielt knyttet til
innholdet i akuttsykehusene. Stortingets behandling innebar også noen endringer i det som lå til
grunn fra regjeringen, blant annet reflektert i følgende føringer for arbeidet med utviklingsplanene, jf. protokoll fra foretaksmøtet 4. mai 2016:
«– Konklusjonene i scenariene beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan skal ikke være
førende for lokale og regionale utviklingsprosesser.
– Sykehus som i dag har akuttkirurgisk tilbud, skal fortsatt ha dette når hensynet til
pasienten gjør det nødvendig og kvalitet og
pasientsikkerhet er ivaretatt.
– I forbindelse med helseforetakenes arbeid
med utviklingsplaner skal de regionale helseforetakene gjennomgå basestrukturen
for luftambulanser i Norge.
– Det skal startes en prosess med å flytte mer
av den elektive kirurgien i foretakene til
akuttsykehusene, der det ligger til rette for
dette, for derigjennom å styrke den generelle kirurgiske kompetansen ved disse
sykehusene.
– Arbeidet med avklaring av akuttfunksjoner
skal være gjennomført innen 1. april 2017.»
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Det skal stilles krav om forpliktende nettverk mellom sykehus og helseforetak i helseregionene.
Disse skal sikre hensiktsmessig oppgavedeling.
De skal også sikre samarbeid om pasientforløp,
bemanning, utdanning av helsepersonell og hospiterings- og ambuleringsordninger.
Private tjenesteleverandører er en viktig del av
spesialisthelsetjenesten. Eksempelvis utfører avtalespesialister om lag 30 pst. av all poliklinisk behandling. Det ønskes et utvidet samarbeid med
disse, særlig på de områdene der mange pasienter
venter på behandling og det finnes avtalespesialister som kan behandle flere.

6.2.3 Forholdet til utvalgets mandat
I utvalgets mandat heter det at «Utredningen av
hvordan eierskapet best kan organiseres må også ta
høyde for de styringsmessige tiltakene som vil følge
av Stortingets vedtak ved behandling av nasjonal
helse- og sykehusplan ...»
Planen er utarbeidet med utgangspunkt i at
den skal gjennomføres innenfor dagens styringsmodell. Utvalget har merket seg at flertallet på
Stortinget ønsker en ny styringsmodell uten regionale helseforetak, jf. sitat innledningsvis i dette
kapitlet.
Det er utvalgets oppfatning at utfordringene
og tiltakene som følger av planen ikke krever én
bestemt organisatorisk løsning. Ovenfor er omtalt
føringer som legges på nasjonal styring og koordinering, og på samordning og planlegging innenfor
regionene. Dette er også viktige kriterier som de
ulike alternativene utvalget ser på er vurdert opp
mot og som følger av mandatet, jf. gjennomgang
av vurderingskriterier i punkt 7.4. Utvalget mener
at den styringsmodellen som best oppfyller de kriteriene som følger av mandatet, også vil være det
alternativet som best legger til rette for å implementere de tiltakene som følger av nasjonal helseog sykehusplan på en god og effektiv måte.

6.3

Rettighetslovgivning

Det har vært en betydelig utvikling i rettighetslovgivningen innenfor helse- og omsorgssektoren de
siste årene. Dette er en del av utfordringsbildet
spesialisthelsetjenesten står overfor og har også
økt omfanget av administrative oppgaver. Som utgangspunkt for en drøfting i punkt 6.3.2 gis det
først en kort redegjørelse for utviklingen av rettighetene innenfor spesialisthelsetjenesten fra forskrift om ventetidsgaranti ble fastsatt i 1997.

6.3.1

Viktige endringer i rettighetslovgivningen de senere årene

Forskrift om ventetidsgaranti ble fastsatt i 1997.
Pasienter som ble henvist til offentlige sykehus eller spesialistpoliklinikk, skulle vurderes innen 30
dager etter at henvisningen var mottatt. Samtidig
skulle pasienten få frammøtedato for eventuell undersøkelse eller behandling, eller få informasjon
om ventetid.
Pasienter skulle få tilbud innen tre måneder etter at henvisningen var mottatt, så fremt nærmere
definerte vilkår var oppfylt. Dersom institusjonen
ikke kunne tilby behandling innen tre måneder,
hadde fylkeskommunen ansvar for å skaffe behandlingstilbud ved annen institusjon. Samlet ventetid før behandling var påbegynt skulle ikke overstige tre måneder, selv om pasienten ble overført
fra en institusjon til en annen.
Sykehusene fikk gjennom denne forskriften en
klar forpliktelse til å yte helsehjelp til visse pasienter innenfor en gitt tidsfrist, men forskriften ga
ikke pasientene rettigheter.
I 1999 kom pasientrettighetsloven. Pasienter
fikk rett til øyeblikkelig hjelp og rett til nødvendig
helsehjelp fra kommunehelsetjenesten og fra spesialisthelsetjenesten. Dette var første gang pasienter ble gitt en materiell rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. Pasientene fikk også rett til å
velge på hvilken offentlig institusjon behandling
skulle foretas.
Retten til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten
gjaldt bare dersom pasienten kunne ha forventet
nytte av helsehjelpen, og kostnadene stod i rimelig
forhold til tiltakets effekt. Pasientene ble skilt i to
grupper, en gruppe som var rettighetspasienter og
en gruppe som ble omtalt som behovspasienter.
Sistnevnte gruppe hadde ingen materiell rett til
nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
Det ble tatt inn en kapasitetsbegrensning som
ble opphevet i 2003. Da fikk pasienter med rett til
nødvendig helsehjelp krav på en individuelt fastsatt frist for når helsehjelpen senest skulle være
igangsatt. Dersom fristen brytes har pasienten
rett til helsehjelp uten opphold, om nødvendig fra
privat tjenesteyter eller i utlandet. Samtidig ble
retten til fritt sykehusvalg utvidet til å gjelde også
overfor private institusjoner som hadde inngått avtaler med regionale helseforetak.
Skillet mellom rettighetspasienter og behovspasienter ble opphevet 1. november 20154. Det
4

Prop. 118 L (2012–2013) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) og Innst. 388 L (2012–2013).
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innebar at de som ble vurdert til å ha et medisinsk
behov for spesialisthelsetjeneste, i utgangspunktet skulle ha rett til nødvendig helsehjelp. Det
skulle ikke lenger opereres med to grupper av pasienter i spesialisthelsetjenesten. Enten så blir
man vurdert til å være rettighetspasient, eller så
avvises pasienten eller henvises tilbake til den
kommunale helse- og omsorgstjenesten. I tillegg
ble vurderingsfristen endret fra 30 til 10 virkedager for alle pasienter. En annen sentral endring
var at spesialisthelsetjenesten, og ikke pasienten,
skal melde til HELFO dersom sykehuset ikke kan
gi pasienten tilbud innenfor fristen. HELFO skal
deretter umiddelbart skaffe pasienten et tilbud.
Fra samme dato ble reformen med fritt behandlingsvalg innført og pasientenes valgmuligheter ble med det på ny utvidet. Reformen er omtalt i boks 6.1.

6.3.2

Utfordringer i forholdet mellom
pasientenes rettigheter og tjenestens
ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester
De regionale helseforetakene skal sørge for at
personer i regionen tilbys spesialisthelsetjeneste i
og utenfor institusjon, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a. Det innebærer blant annet å planlegge, dimensjonere og organisere tilbudet slik at
plikten overholdes. De regionale helseforetakene
må organisere sine sykehus slik at alle pasienter
får et forsvarlig tilbud. De skal framskaffe best
mulige helsetjenester innen de tildelte ressurser i
forhold til behovet i helseregionen. Det er tydeliggjort i lovbestemmelsen at de regionale helseforetakene kan oppfylle plikten enten ved å yte helsetjenestene selv gjennom egne helseforetak eller
ved å inngå avtaler med andre tjenesteytere.
Denne plikten utfordres og blir vanskeligere å
overholde når pasientstrømmene blir mer uforutsigbare. Fritt sykehusvalg, og nå fritt behandlingsvalg, gjelder kun planlagt utredning og behandling. Pasienter kan ikke velge behandlingssted i
øyeblikkelig hjelp-situasjoner. Om lag 70 pst. av
alle innleggelser gjelder øyeblikkelig hjelp.
Ordningen med fritt sykehusvalg er brukt i
liten grad. Det arbeides derfor med å finne løsninger som skal gjøre det enklere for pasientene å
velge selv. Helsedirektoratet har blant annet opprettet Helsenorge.no hvor det skal være enklere
for pasientene å finne fram til helseinstitusjoner
som kan gi det tilbudet pasienten har behov for og
som har kort ventetid. Slike løsninger er i utgangspunktet bra både for systemet og pasien-
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tene. Helseinstitusjonene konkurrerer både på
kvalitet og ventetid til det beste for pasientene.
For de regionale helseforetakene kan ordningen skape noen ekstra utfordringer, avhengig av
hvor omfattende bruken av ordningen vil bli. De
regionale helseforetakene har ansvaret for å organisere det totale spesialisthelsetjenestetilbudet i
sin region. Dersom stadig flere pasienter velger å
benytte seg av retten til enten å la seg behandle
hos en privat leverandør eller i et annet helseforetak enn i opptaksområdet, vil det kunne gjøre det
vanskelig å planlegge og dimensjonere tilbudet i
regionen. I ytterste konsekvens kan de regionale
helseforetakene få en ren betaler-funksjon for utført utredning og behandling for deler av tjenestetilbudet. Pasientenes rett til å velge hvor de vil få
utredning og behandling er tilnærmet uinnskrenket på de aktuelle områdene, og det er derfor et
potensiale for konflikt på sikt. Dette illustrerer at
det er en balansegang mellom på den ene siden
utviklingen i retning av å gi pasientene rett til å
velge, og på den andre siden hensynet til at noen
skal organisere og dimensjonere tilbudet slik at
ressursene blir brukt mest mulig effektivt.
Reformen med fritt behandlingsvalg påvirker
også styringen av de regionale helseforetakene
ved at det gjennom foretaksmøter er gitt signal
om at det skal kjøpes mer av private gjennom anbud. Dette griper inn i hvordan de regionale helseforetakene skal oppfylle sørge-for-ansvaret.
Pasientenes individuelle rettigheter kan grovt
sett deles i to: rett til å velge leverandør og rettigheter knyttet til de tjenestene som mottas (rettigheter knyttet til ventetider, garantier mv.). Disse
påvirker handlefriheten til regionale helseforetak
og helseforetak, men på ulike måter. Muligheten
for planlegging reduseres, og ressursbehovet
øker. Det blir også behov for mer kontroll og rapportering. Dette er planlagte effekter, men det er
en løpende diskusjon om hvor langt en bør gå når
det gjelder rettighetsfesting.
Bruken av fritt sykehusvalg har som nevnt
vært relativt liten, og har så langt i liten grad utfordret behovet de regionale helseforetakene har for
å planlegge og dimensjonere tilbudet. Dette kan
imidlertid endres i en tid hvor pasientenes individuelle rettigheter utvides, tilgangen på informasjon blir enklere, pasienter blir mer informerte og
det private innslaget av helsetilbydere blir større.
En slik utvikling sier i seg selv ikke noe om hvilken organisering man bør ha av spesialisthelsetjenesten framover, men er en viktig del av utfordringsbildet.
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Boks 6.1 Fritt behandlingsvalg
sjoner og tjenester de kan velge mellom. Det er
Reformen med fritt behandlingsvalg ble lagt
ikke noen øvre grense for hvor mange pasienter
fram gjennom Prop. 56 L (2014–2015)1. Hensiksom kan behandles av de godkjente virksomheten med reformen er å redusere ventetidene,
tene så lenge det er fastsatt en pris for utredninøke valgfriheten til pasientene og stimulere de
gen eller behandlingen som pasienten har krav
offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Repå. Medio oktober 2016 var det behandlet i overformen består av tre elementer, som ifølge forkant av 800 pasienter, med en kostnad på om lag
slaget gjensidig skal forsterke hverandre og mo37 mill. kroner. Anslåtte utgifter i 2017 er 200
bilisere ledig kapasitet uansett om den er i privat
mill. kroner.
eller offentlig sektor. For det første får pasienGjennom fritt behandlingsvalg får pasienter
tene rett til selv å kunne velge hvor han eller
som ikke er tilfreds med tilgjengeligheten til de
hun vil behandles blant godkjente virksomheter
offentlige sykehusene en utvidet rett til å bli be– på det offentliges regning. Private som tilfredshandlet hos godkjente private virksomheter. Destiller kravene kan innen definerte fagområder
partementet understreket samtidig at det prilevere helsetjenester til en fastsatt pris. For det
mære virkemiddelet for å bruke ledig kapasitet
andre skal de regionale helseforetakene kjøpe
hos private fortsatt skal være gjennom anbud.
mer fra private gjennom anbud. For det tredje
Konkurranse gjennom anbud bidrar til kostgis de offentlige sykehusene større frihet. Det
nadseffektivitet, samtidig som det kan legges
aller meste av pasientbehandlingen vil også i
vekt på kvalitet og samhandling i tillegg til pris.
framtiden finne sted i de offentlige sykehusene,
På oppdrag fra departementet, og som del av
slik at de største gevinstene i form av reduserte
fritt behandlingsvalgreformen, utarbeidet de reventetider må realiseres her.
gionale helseforetakene i 2014 nye strategier for
Fram til og med 2014 fastsatte staten en øvre
økt bruk av private gjennom anskaffelser.
grense for hvor mange pasienter de offentlige
Forslaget som ble lagt fram for og vedtatt av
sykehusene kunne behandle. Denne er nå fjerStortinget, var justert på en del områder på baknet, og offentlige sykehus kan fra 1. januar 2015
grunn av høringen. De fleste høringsinstansene
behandle flere pasienter enn budsjettert så
var enige i intensjonen med reformen og posilenge de kan finansiere dette gjennom innsatstive til økt bruk av private gjennom anbud og å
styrt finansiering. Begrunnelsen for endringen
fjerne aktivitetstaket for offentlige sykehus.
var at de offentlige sykehusene slik fikk muligFlere høringsinstanser var imidlertid negative til
het til å møte konkurransen som følger av fritt
forslaget om å innføre godkjenningsordningen
behandlingsvalg.
rett til fritt behandlingsvalg. Blant annet uttrykte
Det er etablert en forskriftsfestet godkjende regionale helseforetakene bekymring for at
ningsordning for å avgrense hvilke virksomheordningen ville kunne bli ressurskrevende å adter som kan delta i fritt behandlingsvalg. Virkministrere og at ressursene kunne vært benyttet
somhetene godkjennes av HELFO. Godkjenbedre gjennom anbud.
ningsordningen omfatter foreløpig døgnbehandling innenfor rusbehandling og psykisk helse1
Prop. 56 L (2014–2015) Endringer i pasient- og brukerretvern, samt enkelte tjenester innenfor somatikk.
tighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandEtter planen skal ordningen omfatte flere tjeneslingsvalg) og Innst. 224 L (2014–2015).
ter etter hvert. På helseportalen helsenorge.no
finner pasientene informasjon om hvilke institu-

6.4

Nærmere om IKT-området

IKT-utviklingen påvirker måten helsetjenester organiseres og leveres på. Gode IKT-systemer er
også et viktig verktøy for å oppnå bedre kvalitet
og pasientsikkerhet. Informasjonshåndtering og
arbeidsrutiner har gått fra å være nesten bare papirbaserte og preget av manuelle rutiner til å bli
stadig mer digitalisert og automatisert. Innføring

og bruk av elektroniske pasientjournaler muliggjør mer effektiv samhandling og informasjonsflyt
i helse- og omsorgstjenesten. Teknologien åpner
også for nye måter å involvere innbyggerne og pasientene på. Gjennom helsenorge.no tilbys digitale innbyggertjenester. Det varierer hvor langt de
ulike regionene har kommet på området. Digitalt
innsyn i pasientjournaler tilbys nå eksempelvis
ved sykehus i Helse Vest og Helse Nord. Helse
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Vest har kommet lengst i utviklingen, gjennom
etableringen av vestlandspasienten.no. Her kan
pasientene blant annet bestille timer, se status for
henvisninger og sende meldinger til sykehuset.
Utviklingen går raskt, og har vært en viktig
drivkraft i perioden etter 2002. Samtidig er mye
ugjort, og utfordringene på feltet er store. I Nasjonal helse- og sykehusplan heter det at Norge har
kommet lengre enn mange andre land i digitaliseringen og bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren, men helsepersonell opplever likevel at IKTsystemene ikke støtter godt nok opp om arbeidsprosessene i sykehusene. Teknologiske muligheter utnyttes ennå ikke godt nok, og helsepersonell
opplever ofte å jobbe på samme måte som før teknologien ble innført. Planen understreker behovet
for sterkere nasjonal styring. Behovet for å styrke
nasjonal samordning og styring på IKT-området
er ellers framhevet i flere innspill til utvalget.
For å få til en koordinert og nasjonal utvikling,
har Helse- og omsorgsdepartementet fra 1. januar
2016 etablert Direktoratet for e-helse, basert på
Divisjon for e-helse i Helsedirektoratet. Direktoratet for e-helse skal være en pådriver i utviklingen
av digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren.
Direktoratet skal styrke den nasjonale styringen
og koordineringen på e-helseområdet i samarbeid
med helseforetakene, kommunene, øvrige etater
og andre relevante fagmiljø.
Det felleseide foretaket Nasjonal IKT HF ble
etablert 1. januar 2014. Foretaket er en videreføring av programkontoret Nasjonal IKT (etablert i
2003), som var en samarbeidsarena uten egne ansatte. Hensikten med å organisere ansvaret inn i
et helseforetak var å gi økt kontinuitet og gjennomføringskraft i samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten og i oppfølgingen av nasjonale
prosjekter. Nasjonal IKT HF skal være en pådriver
for å sikre bred deltagelse fra de ulike delene og
nivåene av spesialisthelsetjenesten.
Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren ble
behandlet av Stortinget i 2013 på grunnlag av
Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal5, som ble lagt fram i 2012. Mål og strategier i
denne meldingen er gjengitt i boks 6.2. En samlet
helse- og omsorgskomité sa seg i innstillingen
enig i det utfordringsbildet som ble trukket opp i
meldingen, og sluttet seg til de hovedgrepene
som ble skissert. Et mindretall (medlemmene fra
Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig folkeparti)
ønsket imidlertid en større grad av konkretise-

ring, og fremmet forslag om at det ble lagt fram en
proposisjon som behandlet oppfølging og implementering av arbeidet og målsetningene.
Helsedirektoratet la i oktober 2014 fram en
delrapport i forbindelse med utredning av «En
innbygger – én journal»6. En del av utfordringsbildet er lav gjennomføringsevne med lite koordinert utvikling av IKT. I rapporten trekkes det
blant annet fram at helseregionene i første rekke
har prioritert utviklingsarbeid innenfor egen region. Det heter at i:
«… spesialisthelsetjenesten har det de siste
årene vært størst fokus på å etablere de regionale IKT-avdelingene med tilhørende fisjonering og fusjonering, og påfølgende konsolidering av infrastruktur og driftsarkitektur. (…)
Det er blitt hentet ut få synergier når det kommer til standardisering av systemporteføljen
og gjennomføring av felles systemanskaffelser
på tvers av de regionale helseforetakene. Det
er ikke avdekket at det har foregått nevneverdig arbeid med å standardisere infrastruktur,
driftsrutiner og brukerstøtte mellom regionene.»
Utvalget vurderer den manglende nasjonale samordningen som en betydelig utfordring. Samtidig
er det grunn til å understreke at etablering av regionale løsninger har gjort det mulig å forbedre
systemene, og at dette arbeidet også har lagt
grunnlag for å etablere nasjonale løsninger. De
fleste pasientene behandles innenfor egen region.
Riksrevisjonen la i 2014 fram en undersøkelse
om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren7. Undersøkelsen viste at det fortsatt brukes mye papir, at det ikke i tilstrekkelig
grad er utviklet tekniske løsninger og at det er
svakheter ved departementets planlegging, styring og oppfølging av arbeidet. Kontroll- og konstitusjonskomitéen avholdt kontrollhøring for å belyse saken nærmere. I innstillingen uttaler komitéen blant annet at den mener det er nødvendig at
staten går fra koordinering gjennom råd og veiledning, til sentral ledelse på IKT-området. Komitéen
understreker behovet for å ta i bruk standard programvare og påpeker at departementet må ta sitt
ansvar for å følge opp de ytre etatene. Stortinget
6

7
5

Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren og Innst. 224 S
(2012–2013).
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Helsedirektoratet (oktober 2014): Utredning av «Én innbygger – én journal». V1.4: IKT utfordringsbilde i helse- og
omsorgssektoren.
Dokument 3: 6 (2013–2014). Riksrevisjonens undersøkelse
om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren og Innst. 67 S (2014–2015) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
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Boks 6.2 Hovedpunkter i Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal
samhandling og ressursbesparelser. Det vil også
I meldingen presenteres tre overordnede mål
legge til rette for gjenbruk av data og automafor IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjetisk uttrekk til registre.
nesten:
– Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilNye digitale tjenester for pasienter og brukere – «Min
gang til pasient- og brukeropplysninger.
helse» på nett
Dette gjelder gjennom hele behandlingsforPasienter og brukere skal få elektronisk tilgang
løpet, uavhengig av hvor i landet pasienten og
til egen journal, i tillegg til tilbud om selvbetjebrukeren blir syk eller får behandling.
ningsløsninger og mulighet for elektronisk dia– Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og
sikre digitale tjenester. Dette skal gjøre konlog med helsepersonell. Informasjon om helseog omsorgstjenestene skal gi innbyggerne mutakten med helse- og omsorgstjenesten enlighet til å ta reelle valg knyttet til eget behandklere, og bidra til at innbyggerne opplever tjelingsopplegg.
nesten som tilgjengelig og helhetlig.
– Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbeSterkere nasjonal styring og koordinering av IKTdring, helseovervåking, styring og forskning.
utviklingen i helse- og omsorgssektoren
Målet er at innrapportering til registre skal
skje mest mulig automatisk, uten dobbeltreFelles målbilder og koordinerte handlingsplaner skal bidra til en mer sammenhengende IKTgistrering, og som en integrert del av de faste
arbeidsprosessene. Sammenstilling av opputvikling. Mange selvstendige aktører gjør det
nødvendig å klargjøre nasjonalt ansvar for IKTdaterte data med høy kvalitet skal gjøre det
utviklingen, og alle tiltak av nasjonal betydning
mulig å følge utviklingen i helsetilstanden til
må besluttes nasjonalt. Det er nødvendig med
befolkningen, gjøre systematiske vurderinen tydelig rolle- og oppgavedeling mellom aktøger av tjenestetilbudet, og være grunnlag for
styring, kvalitetsforbedring og forskning.
rene.
Det angis fire strategiske grep for å nå målene:
Utrede én journal
Et integrert og helhetlig journalsystem vil gi
helsepersonell, pasienter og brukere enklere tilgang til relevant informasjon, bidra til bedre

fattet vedtak om at regjeringen må redegjøre på
egnet måte for hvordan den vil løse de IKT-utfordringene som Riksrevisjonens undersøkelse har
vist.
Anmodningsvedtaket ble besvart av Helse- og
omsorgsdepartementet i Prop. 1 S (2015–2016). I
svaret pekes det på følgende:
– Den nasjonale styringen av IKT i helsesektoren skal styrkes for å sikre økt gjennomføringskraft, blant annet ved å etablere et direktorat
for e-helse fra 1. januar 2016.
– Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere
et samarbeid med kommunene, regionale helseforetak og Norsk Helsenett SF, der hensikten er å vurdere ny statlig virkemiddelbruk for
å styrke gjennomføringsevnen på IKT-feltet.
– 1. juli 2015 ble det vedtatt en forskrift for IKTstandarder, som trådte i kraft 1. september. Må-

Fullføre igangsatte tiltak
Det vil ta tid å nå målet om et felles nasjonalt
journalsystem for hele helse- og omsorgssektoren, og på kort sikt ville det derfor bli jobbet
med å realisere og konsolidere eksisterende tiltak og løsninger.

–

let er at alle skal ta i bruk og hente ut gevinster
av elektronisk samhandling. Forskriften tydeliggjør for leverandører og helse- og omsorgstjenesten hvilke krav som stilles til IKTsystemene. Innholdet i forskriften skal være
dynamisk og utvikles over tid.
Som oppfølging av Meld. St. 9 (2012–2013) Én
innbygger – én journal har Helsedirektoratet
fått i oppdrag å utrede framtidens helseinformasjonssystem i samarbeid med sektorens aktører. Det ble vist til en kommende forstudierapport.

Situasjonen fram til 2015 må ses i sammenheng
med at ny lov om pasientjournal og ny helseregisterlov trådte i kraft 1. januar 2015, og at det før
dette var begrensede muligheter for digital infor-
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masjonsutveksling mellom virksomheter og mellom helsetjenesten og innbyggerne.
Forstudier fra utredningen om «Én innbygger –
én journal» ble i januar 2016 overlevert departementet fra Helsedirektoratet og Direktoratet for ehelse8. Arbeidet er utført i tett samarbeid med
sektoren og med stort bidrag fra spesialisthelsetjenesten, kommunesektoren, utøvende helsepersonell, nasjonale helsemyndigheter og pasient- og
brukerorganisasjoner. I rapporten heter det at realiseringen av «Én innbygger – én journal» er omfattende og vil gå over mange år, med et perspektiv fram til om lag 2040. I denne perioden vil helseog omsorgssektoren gjennomgå mange endringer
innen helsefaglig utvikling, mål, styring, organisering og aktørbilde. Teknologien vil tilsvarende
gjennomgå store endringer og gi nye muligheter.
Blant annet på denne bakgrunn anbefales en
utviklingsretning, framfor et eksplisitt konseptvalg.
Anbefalingene oppsummeres slik:
– En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/ brukeradministrasjon for helse- og omsorgstjenesten bør
være målbilde og utviklingsretning for realisering av målene i «Én innbygger – én journal».
– En felles, nasjonal løsning for kommunale
helse- og omsorgstjenester bør være startpunktet for utviklingsretningen. Spesialisthelsetjenesten skal aktivt delta i utviklingen av en
felles nasjonal løsning for kommunale helse- og
omsorgstjenester og tilpasse seg krav som
styrker samhandlingen mellom aktørene og
som bidrar til best samfunnsøkonomisk realisering av «Én innbygger – én journal».
– En felles, nasjonal løsning for «Én innbygger –
én journal» setter sterke føringer for videre
strategi- og utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Det forutsettes et felles arbeid mellom de regionale helseforetakene og det nasjonale prosjektet for å sikre at pågående og planlagte investeringer i spesialisthelsetjenesten er
i tråd med det langsiktige målbildet, samt at potensialet for skalafordeler innen spesialisthelsetjenesten realiseres.
– Anbefalt utviklingsretning og startpunkt forutsetter nasjonal styring som stiller tydelige føringer og krav for IKT-utviklingen i virksomhetene.
8

Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet (desember
2015): Utredning av «Én innbygger – én journal». Sammendrag.
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Med dette er det gitt en anbefaling om retning og
rammer for det videre IKT-arbeidet i sektoren.
Oppfølgingen vil kreve beslutninger, store ressurser både økonomisk og personellmessig, og stille
store krav til god ledelse.
I foretaksmøte 22. juni 2016 ble det besluttet at
programmet «Helseplattformen» i Helse MidtNorge RHF skal gjennomføres som et regionalt
utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale
målbildet i «Én innbygger – én journal» og et mulig
startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Foretaksmøtet
understreket viktigheten av at de andre regionale
helseforetakene bidrar til at «Helseplattformen»
kan lykkes med oppdraget innenfor de tidsrammer og den økonomi som er satt i prosjektet. Av
protokollen fra foretaksmøtet går det fram:
«Foretaksmøtet ber Helse Midt-Norge RHF
om å:
– gjennomføre programmet «Helseplattformen» som et regionalt utprøvingsprogram
for det anbefalte nasjonale målbildet i «Én
innbygger – én journal» og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.
– sikre nasjonal representasjon i programstyret for og i arbeidet med «Helseplattformen».
– sikre samarbeid med og innflytelse fra det
nasjonale utredningsarbeidet i regi av Direktoratet for e-helse.
– sikre en framdriftsplan for Helseplattformen som ivaretar disse hensynene.
Foretaksmøtet ber de øvrige regionale helseforetakene om å:
– bidra i Helse Midt-Norge RHFs arbeide
med «Helseplattformen».
– sikre aktiv deltaking i det nasjonale utredningsarbeidet i regi av Direktoratet for ehelse for å oppnå en best mulig samhandling mellom en nasjonal løsning for kommunene og de regionale løsningen i spesialisthelsetjenesten.»
Betydningen av IKT-området har kommet tydelig
fram gjennom utvalgsarbeidet og innspill utvalget
har mottatt. Utvalget ser behov for bedre nasjonal
samordning av det strategiske IKT-arbeidet. Utvalget foreslår også i kapittel 10 at det blir foretatt
en samlet gjennomgang av roller og oppgaver for
de ulike aktørene.
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Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Ledelse og intern organisering

Ledelse og intern organisering er sentrale tema i
den offentlige debatten, og en viktig del av utfordringsbildet for spesialisthelsetjenesten uavhengig av hvilken overordet styringsmodell som velges. Utvalget har valgt å gi problemstillingene betydelig plass i dette kapitlet.
Et viktig formål med sykehusreformen var å
klargjøre ansvar. Dette skjedde dels ved å overføre eierskapet til staten, og dermed gi staten et
helhetlig ansvar for tjenesten. Målet var også at en
gjennom foretaksorganiseringen skulle legge vilkårene bedre til rette for at sykehusledere skulle
kunne utøve lederskap og ta ansvar for daglig
drift.
I rapporten «Sykehusreformen – noen eierperspektiv9« fra 2001 omtales utfordringene knyttet til
ledelse i sykehus, som blant annet førte til at
mange vegret seg for å påta seg topplederansvar.
Det heter at det særlig er:
« ... spenningen mellom den faglig-medisinske
virksomhet og den overordnede ledelse som
gjør lederskap vanskelig. Denne spenningen er
primært uttrykk for at sykehusledelsen har et
legitimitets- og autoritetsproblem i forhold til
fagmiljøene, og at fagmiljøene vegrer seg mot å
ta medansvar for helheten(…) Noe spisst og
forenklet formulert, oppfattes ledelsen ofte
som en motpart. Dette forsterkes av en kulturkløft preget av mangel på felles språk, referanser, virkelighetsoppfatninger og mål.»
Professor Jan Frich har i en rapport til Legeforeningen skrevet et kapittel om styring og ledelse i
sykehusene10. Her går det fram hvordan kravene
til ledelse av sykehus har endret seg de siste tiårene, og blant annet førte til at prinsippet om enhetlig ledelse ble gjeldende fra 2001. Kravet om
enhetlig ledelse følger av spesialisthelsetjenesteloven § 3-9 første ledd, der det heter at «sykehus
skal organiseres slik at det er en ansvarlig leder på
alle nivåer». For hver organisatoriske enhet i
sykehuset skal det etter bestemmelsen være én
leder som har det overordnede og helhetlige ansvaret for virksomheten i enheten, både administrativt og faglig. Kravet til klare ansvarslinjer og
ansvarsforhold innebærer blant annet at alle an9
10

«Sykehusreformen – noen eierperspektiv». Rapport fra
Sosial- og helsedepartementet. 2001
Jon Magnussen m.fl. (2016): Mellom politikk og administrasjon. Organisering av spesialisthelsetjenesten i Norge.
Rapport til den norske legeforening. Kapittel 4 «Styring og
ledelse på det utførende nivå (sykehusene)».

satte i sykehuset skal vite hvem som er deres nærmeste leder.
Norsk Sykepleierforbund har vært kritisk til
prinsippet om enhetlig ledelse, og skriver i innspill til utvalget:
«Kravet om en ansvarlig leder på alle nivå i
sykehusene har gitt en organisering som i for
stor grad er knyttet til medisinsk domenetenkning og spesialisering. Dette har medført
en oppsplitting av sykepleietjenesten. Dette
hemmer fagutvikling og forskning, gir mindre
samarbeid og læring på tvers, øker risikoen for
faglig isolasjon og variasjon i faglig kvalitet/
pasientsikkerhet, gir dårlig ressursutnyttelse
og lite fleksibilitet i den daglige driften.»
Et hovedtrekk i utviklingen er ifølge Frich at eierog virksomhetsstyringen har blitt mer ambisiøs,
og at myndighetene ønsker å profesjonalisere ledelsen i sykehusene. Profesjonene får redusert
makt og innflytelse i møtet med en ambisiøs og
detaljert styring fra myndighetenes side. I studier
av sykehus er det et gjennomgående trekk at det
foreligger en spenning mellom toppnivået og det
nivået hvor selve tjenesteytingen foregår, jf. også
omtale foran av vurderingen ved innføringen av
reformen. Dette er dels et uttrykk for at sykehus
er virksomheter hvor verdiene skapes av profesjonsutøvere som besitter ekspertkunnskap innen
sitt område, dvs. at den faglige innovasjonen i stor
grad kommer «nedenfra». Virksomheten vil således måtte ledes faglig «nedenfra» i tillegg til at den
må styres og ledes «ovenfra». Slik skapes en vertikal spenning i systemet.
Den vertikale dialogen utfordres ved innføring
av flere formelle nivå. Hvert ekstra ledernivå vil
ha en merkostnad for kommunikasjonen internt i
organisasjonen, ved å gi økt avstand mellom det
strategiske toppledernivået og det kliniske og
operative nivået. Når beslutningslinjene blir lengre, vil viktig informasjon og innsikt kunne gå tapt
på veien både «opp» og «ned». En survey gjennomført for Legeforeningen11 viser at tre av fire leger
opplever lange beslutningslinjer som et problem.
Norsk sykepleierforbund skriver også i innspill til
utvalget at tilbakemeldinger fra tillitsvalgte viser
at veien fra sykesenga til de som fatter beslutningene og styrer økonomien kan oppleves som lang
i dagens styringsmodell.
11

Jon Magnussen m.fl. (2016): Mellom politikk og administrasjon. Organisering av spesialisthelsetjenesten i Norge.
Rapport til den norske legeforening. Kapittel 2: «Hva
mener legene om dagens organisering?»
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Tabell 6.1 Antall formelle ledernivåer i foretaket. Pst.
1999

2001

2003

2005

2007

2009

2012

Ett nivå

0

2

0

0

0

0

0

To nivå

26

19

6

4

4

0

0

Tre nivå

59

66

60

57

28

24

6

Fire nivå

15

13

34

39

60

71

67

Fem nivå

0

0

0

0

0

6

22

Seks nivå

0

0

0

0

8

0

6

46

47

35

23

25

17

18

Antall enheter

Universitet i Oslo, Avdeling for helseledelse
og helseøkonomi (HERO) har kartlagt ledelsesstrukturen i helseforetakene gjennom jevnlige
rapporter. Den siste ble utgitt i 2013. I rapporten
skrives følgende under oppsummeringen av hovedfunn:
«Utviklingen innen ledelse og organisasjonsform følger i stor grad de trendene vi så i 2009.
Fra 2005 til 2009 var det en gradvis økning i
antall helseforetak med fire ledernivåer, framfor tre som til da var det mest vanlige. I 2012 ser
vi at denne trenden har utviklet seg videre med
et økt antall foretak som nå rapporterer fem
ledernivåer (22 pst.). Samtidig ser vi en svak
vekst i antallet ledere som rapporterer direkte
til foretaksdirektøren. I de medisinske og
kirurgiske virksomhetene foregår det en gradvis økning i andelen ledere som er ledere på
heltid, og at flere ledere jobber i formaliserte
tverrfaglige ledergrupper.»
Utviklingen i antall formelle ledernivåer er gjengitt i tabell 6.1.
Det vanligste er 4 ledernivåer, som innebærer
at det under administrerende direktør er klinikkleder, avdelingsleder og seksjons- eller enhetsleder. Det er naturlig å se utviklingen i retning av
flere formelle ledernivåer i sammenheng med at
det har blitt færre og større helseforetak etter
2002.
Uansett hvor godt man leder og organiserer
en virksomhet vil det oppstå målkonflikter som
må håndteres. I sykehus vil det typisk oppstå målkonflikter mellom medisinskfaglige og ressursmessige hensyn.
Økt omfang av styring og spesifiserte krav til
måloppnåelse vil kunne gi opphav til et økt antall
målkonflikter. Jo mer spesifikke mål og detaljerte
styringskrav, jo mindre vil handlingsrommet bli på
det kliniske og operative nivået, og jo mer kre-

vende vil det være å utøve ledelse innen knappe
ressursmessige rammer. Surveyen som er gjennomført for Legeforeningen, viser at medarbeidere opplever at lederne har høy oppmerksomhet
om økonomisk styring og at de har mindre oppmerksomhet rettet mot andre dimensjoner av
virksomheten.
Nordlandsforskning gjennomførte i 2014 en
undersøkelse blant sykepleieledere i kommuner
og spesialisthelsetjeneste12. Det er stor enighet
blant lederne i undersøkelsen om at tiden er for
knapp til strategisk arbeid, langsiktig planlegging,
endring av arbeidsprosesser og nytenkning. Det
er i hovedsak førstelinjeledere som gir uttrykk for
at de er presset på tid til dette. Videre opplever lederne en viss grad av krysspress og motstridende
forventninger. Vel 6 av 10 har opplevd at overordnede og underordnede har forventninger til dem
som ikke lar seg forene.
I kapittel 4 er Fafo-rapporten «Ti år etter. Ledelse, ansvar og samarbeid i norske sykehus»13 omtalt. Rapporten belyser blant annet hvordan ledere
i sykehus opplever eget handlingsrom. Følgende
punkter kan trekkes fram:
– Det ser ut til å være en klar opplevelse av en
motsetning mellom mange og svært detaljerte
målformuleringer og et tilstrekkelig stort
handlingsrom. Mye tyder på at ledere på avdelings-, seksjons- og enhetsnivå opplever måleparameterne og rapporteringen som for
mange, for tidkrevende og for omfattende.
Mange ledere på lavere nivåer opplever også
en vanskelig økonomisk situasjon og lite handlingsrom som leder av den grunn.
– Det ser ut til å være et behov for å klargjøre
hvilken rolle de regionale helseforetakene skal
12
13

NF-rapport nr. 4/2014: Sykepleieledere og ledelse.
Jon M. Hippe og Sissel C. Trygstad: Ti år etter. Ledelse,
ansvar og samarbeid i norske sykehus. Fafo-rapport
2012:57.
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ha i den samlede helsepolitiske styringen. Klarhet om dette spørsmålet har betydning både
for styrearbeidet og framfor alt for ledelse og
samarbeid i helseforetakene.
En undersøkelse gjennomført av Tom Colbjørnsen14 illustrerer også de utfordringene ledere av
sykehus står overfor, og som det er naturlig å se i
sammenheng med en omfattende målstruktur og
et ønske om styring og samordning fra nasjonalt
nivå. Undersøkelsen viser at lederne i helseforetakene i mindre grad enn ledere i andre statlige selskaper oppfatter at de har handlefrihet. Lederne
opplever også motstand fra egne ansatte i større
grad enn andre statlige ledere, de opplever i
større grad at beslutninger møtes av politiske aksjoner, og at dagsorden påvirkes av presseoppslag. Utvalget vil peke på at helseforetakene har et
ansvarsområde som gjør det naturlig at lederne av
disse møter andre og til dels større utfordringer
enn det som gjelder generelt for ledere av statlige
selskaper.
Nærmere om intern organisering og spørsmålet om
stedlig ledelse
I utgangspunktet står helseforetakets øverste leder relativt fritt når det gjelder den interne organiseringen. Organiseringen av helseforetaket må
ivareta kravet til forsvarlig virksomhet etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og øvrige krav fastsatt i lov og forskrift. Det innebærer at virksomheten også må organiseres slik at helsepersonellet
kan yte faglig forsvarlig helsehjelp og overholde
sine plikter.
De siste årene har det vært en diskusjon om
hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for valg
av organisasjonsmodell i helseforetakene. I dag
kan det på generelt grunnlag sies at ledelse gjennomføres innenfor to hovedmodeller: gjennomgående ledelse på tvers av sykehusene som inngår i
et helseforetak, eller ved lederlinjer som inkluderer stedlig ledelse med et samlet ansvar for virksomheten. Det er i flere helseforetak valgt organisasjonsmodeller med en kombinasjon av stedlig
ledelse og tverrgående klinikker. Et eksempel på
dette er Vestre Viken HF, som har organisert
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk
helsevern, røntgen og laboratorium som gjennomgående klinikker, mens indremedisin, kirurgi, gynekologi og obstetrikk er organisert som egne kli14

Tom Colbjørnsen (2015): Daglige lederes handlingsrom i
statlige selskaper og helseforetak. Rapport til Arbeidsgiverforeningen Spekter.

nikker på hvert av sykehusene. Utviklingen de
siste årene viser ellers at det flere steder er gjeninnført stedlig ledelse etter en periode med gjennomgående ledelse.
Ledelsesstrukturen må ivareta ulike hensyn,
og da først og fremst samordning mellom sykehus
og samordning internt ved de enkelte sykehusene. Lokal samordning kan være enklere å få
til i en modell med stedlig ledelse på sykehuset
med totalansvar for hele virksomheten.
Utviklingen går i retning av mer samarbeid
mellom sykehus og på tvers av profesjoner, klinikker og avdelinger. Mer utredning og behandling
vil bli gjort i tverrfaglige team på tvers av
avdelinger og institusjoner. Hensynet til å ivareta
samordning av faglig og ressursmessig karakter
mellom sykehus er bakgrunnen for at mange helseforetak har opprettet tverrgående klinikker for
hele eller deler av pasienttilbudet. I en slik modell
har den øverste lederen for den enkelte klinikken
ansvaret for klinikkens tilbud på flere ulike geografiske steder.
Samordning mellom sykehus kan også ivaretas i en organisasjonsmodell hvor hvert enkelt sykehus har en leder med totalansvaret for alle tjenestene som utføres lokalt, mens strategiske beslutninger som angår mer enn ett sykehus eller én
enhet løftes opp til helseforetaket eller regionalt
helseforetak.
Stedlig ledelse henger nøye sammen med
hvilke fullmakter som gis. I foretaksmøtet i mai
2016 uttales det at «i en tverrgående klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere på de
ulike geografiske lokasjonene som er gitt fullmakter
til å utøve stedlig ledelse». Uttalelsen er tydelig på
at stedlig leder må ha nødvendige fullmakter til å
kunne utøve reell ledelse av de ansatte. I rundskrivet om enhetlig ledelse uttales det at15:
«Førstelinjelederen vil i praksis utøve lederoppgaver som er sentrale for å sikre god pasientbehandling. Det er derfor viktig at virksomheten organiseres slik at denne lederen får rammebetingelser som gjør det mulig å ivareta sine
oppgaver på en god måte.»
Det er med andre ord avgjørende at fullmaktstrukturen i helseforetakene er gjennomarbeidet
og gir de ulike ledelsesnivåene gode rammebetingelser og reell mulighet til å ivareta sitt ansvar.
Det er imidlertid vanskelig å gi generelle vurderinger av hvordan ulike fullmakter skal utformes.
15

Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv I-2/2013
Lederansvaret i sykehus
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Det vil blant annet være avhengig av organisasjonsmodell, geografi, og størrelse på enhetene i
helseforetaket.
Det er fordeler og ulemper ved de ulike ledelsesmodellene. Tverrgående ledelse kan fremme
en hensiktsmessig bruk av ressurser og fordeling
av arbeidsoppgaver og funksjoner på tvers av sykehus. Svakheten med slike overgripende løsninger er at lederen er mindre tilgjengelig på de enkelte lokalitetene. Muligheten for ansvarliggjøring
vil kunne svekkes fordi det blir dårligere kontakt
mellom ledelsen og det kliniske og operative nivået. Det kan hevdes at det gir en annen nærhet
og tillit til beslutninger som foretas oppover i organisasjonen når de fleste beslutningsnivåene er
lokalisert på samme geografiske sted. Resultater
fra surveyen gjennomført for Legeforeningen indikerer at sju av ti leger opplever fravær av stedlig
ledelse som problematisk.
I Nasjonal helse- og sykehusplan er ledelse et
sentralt tema. Selve meldingen tok ikke eksplisitt
opp temaet stedlig ledelse, men i Stortingets behandling av denne ble stedlig ledelse løftet fram
som et viktig begrep. I Innst. 206 S (2015–2016)
uttaler komitéen at det må stilles høyere og nye
krav til ledelse i framtidens helsetjeneste. Komitéen uttaler at stedlig ledelse er et viktig prinsipp,
blant annet fordi lange beslutningslinjer resulterer i utydelige ansvarslinjer og usikkerhet, og at
målformuleringer og strategier ikke forankres
helt ut i sykehusene. Stedlig ledelse er et nødvendig grep for bedre samspill mellom sykehusene.
Komitéens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre, fremmet følgende forslag som
fikk tilslutning fra flertallet i Stortinget:
«Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for
at stedlig ledelse blir hovedregelen ved norske
sykehus»
Komitéens medlem fra Senterpartiet Kjersti
Toppe fremmet følgende alternative forslag som
ikke fikk flertall:
«Stortinget ber regjeringen pålegge de regionale helseforetakene å innføre stedlig ledelse
ved alle sykehus og større sykehusavdelinger,
og at stedlig leder skal få ansvar for hele virksomheten med både faglig ansvar, økonomisk
ansvar og personalansvar»
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I foretaksmøte 4. mai 2016 med de regionale helseforetakene ble følgende uttalt om stedlig ledelse:
«Foretaksmøtet viste til at oppgavedeling og
krav til helhetlige pasientforløp forutsetter tett
samarbeid mellom sykehus og faglige og organisatoriske nettverksfunksjoner mellom sykehus, og at organiseringen bør understøtte
dette. Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved
behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan
gjorde følgende anmodningsvedtak: «Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet
og/eller styringsdokumenter sørge for at stedlig ledelse bli hovedregelen ved norske sykehus.»
Vedtaket gir helseforetakene en viss fleksibilitet til å utforme ledelsesmodeller tilpasset
lokale behov, men foretaksmøtet presiserte at
stedlig ledelse skal være hovedregelen jf. Stortingets vedtak. Foretaksmøtet presiserte at
kravet om stedlig ledelse ikke er til hinder for
bruk av tverrgående klinikker. I en tverrgående klinikkstruktur må klinikklederen påse at
det finnes ledere på de ulike geografiske lokasjonene som er gitt fullmakter til å utøve stedlig
ledelse. (…)»
Argumentene for og mot stedlig ledelse kan ha
ulik vekt på de ulike organisatoriske nivåene.
Stedlig ledelse framheves som spesielt viktig for å
oppnå god ledelse av helsepersonell nær pasientbehandlingen, og de aller fleste sykehus har stedlig ledelse på førstelinjenivået. Et sentralt spørsmål er om stedlig ledelse også skal gjelde på nivåene over seksjons- eller enhetsnivået, og i så tilfelle om det skal være på avdelings- eller klinikknivå. Det er gode grunner for å hevde at jo
lengre opp i organisasjonsstrukturen en kommer,
jo mindre er behovet for at ledelsen er fysisk tilstede for de direkte underordnede medarbeiderne. De fleste pasientforløp krever imidlertid at
flere enheter/avdelinger samhandler. Dette krever koordinering.
Oppsummert
Sykehus er komplekse kunnskapsorganisasjoner
med sterke profesjonsinteresser, og med avgjørende samfunnsmessig betydning. Dette gjør ledelse av sykehus til en krevende oppgave. Lederrollen utfordres både fra ansatte i egen organisasjon, og i form av økte krav fra eier og omgivelsene. Den statlige styringen har blitt mer ambi-
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siøs og brukerne mer krevende. Det er liten
grunn til å tro at dette er en utvikling som vil snu.
Utviklingen de siste tiårene har ifølge professor Jan Frich medført at rommet for faglig styring
«nedenfra» blir mindre og omfanget av ytre styring og regulering øker – det profesjonelle rommet krymper. Frich argumenterer samtidig for at
det trolig har liten betydning for styringslogikken
og ledelsen på det utførende nivået om man opererer innenfor en foretaksmodell eller en forvaltningsmodell. En vil uansett måtte leve med og
håndtere målkonflikter.
Den interne organiseringen må ivareta koordinering og samordning både internt i sykehuset,
og mellom ulike sykehus som inngår i et fellesskap. Sistnevnte har vært forsøkt løst gjennom å
etablere tverrgående klinikker. Konsekvensen av
dette i form av fravær av stedlig ledelse har blitt
kritisert fra flere hold, blant annet fra Norsk Sykepleierforbund og Legeforeningen. En del av utfordringsbildet er også at det har blitt flere ledernivå.

6.6

–

–

–
–

Erfaringer med helseforetaksmodellen

Utviklingen i spesialisthelsetjenesten etter at helseforetaksreformen ble innført er omtalt i kapittel
4. Utviklingen er et resultat av mange faktorer, der
innføring av helseforetaksmodellen er en av dem.
For en samlet oppsummering av utviklingen
vises det til punkt 4.10. Gjennomgangen viser en
positiv utvikling på flere områder. Resultatene har
på mange måter utviklet seg godt i perioden, når
disse vurderes opp mot de ressursene som har
vært tilgjengelige. Viktige utfordringer som kan
trekkes fram etter gjennomgangen er følgende:
– Det har vært en gradvis forbedring av kvaliteten på mange av de områdene hvor det er etablert målesystemer. Det er imidlertid ikke
grunnlag for å konkludere med at vi har fått et
mer likeverdig tilbud. Det er også en utfordring at det på flere områder ennå ikke er etablert kvalitetsindikatorer.
– Produktiviteten har økt i årene etter at helseforetaksreformen ble innført, spesielt i de første årene. Flere rapporter tilsier at det fortsatt
er rom for forbedringer.
– Det er utfordringer knyttet til sykehusbygg
med dårlig standard.
– Behovet for bedre funksjonsfordeling var en
viktig problemstilling ved innføring av helseforetaksreformen. Viktige endringer har
skjedd etter 2002, men faglige råd tilsier ytterligere endringer på enkelte områder.

–

–

Samordning av støttefunksjoner både regionalt
og nasjonalt er avgjørende for en effektiv ressursutnyttelse. Grepene som er tatt med å etablere felleseide selskaper er uttrykk for et ønske om en sterkere nasjonal samordning. På
IKT-området spesielt uttrykkes det behov for
nasjonale grep.
Styrene i helseforetakene har vært mål for mye
av kritikken mot helseforetaksmodellen, og det
har vært stilt spørsmål ved om det er behov for
styrer både i helseforetakene og på regionnivå.
Argument for å legge ned styrene for helseforetakene har blant annet vært knyttet til at ansvarsforholdene er uklare og at styringskraften
fra de regionale helseforetakene sin side blir
bedre hvis helseforetakene kan styres direkte.
Det er utfordringer knyttet til lederrollen og
intern organisering, jf. også punkt 6.5.
Gjennom evalueringen av samhandlingsreformen er det avdekket behov for at kommuner
og sykehus jobber videre med å utvikle helhetlige pasientforløp, blant annet ved å videreutvikle samarbeidsavtalene. Kvaliteten på informasjonsutvekslingen bør bedres, og det er behov
for å utvikle IKT-systemene slik at utvekslingen av pasientinformasjon på tvers av nivåene
kan skje mer effektivt.
På utdanningsområdet uttrykkes behov for
bedre og mer avklart samspill og samordning
mellom helsetjenestene og utdanningsinstitusjonene.
Utvalget har fått gjennomført en analyse av den
offentlige debatten rundt helseforetaksmodellen. Denne viser at et flertall av aktørene som
uttaler seg i debatten er kritiske til helseforetaksmodellen slik den er i sin nåværende form.
Dette illustrerer utfordringen som ligger i å
skape legitimitet for systemet og de beslutningene som fattes.

Mange av utfordringene som er nevnt over er
knyttet til volum og kvalitet på tjenestene, og samordning mellom sykehus og av støttetjenester.
Dette er forhold som påvirkes av overordnet organisering og som vil inngå i drøftingen av ulike styringsmodeller. Det samme gjelder styrenes rolle
og hvilken legitimitet styringssystemet har. Andre
utfordringer er ikke modellavhengige på samme
måte. Dette gjelder i første rekke samhandling
med kommunesektoren, og utfordringer knyttet
til ledelse og intern organisering. Disse problemstillingene tas opp igjen i kapittel 10 Utvalgets vurderinger.
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6.7

Avsluttende kommentarer

I dette kapitlet er det trukket fram noen sentrale
utviklingstrekk som til sammen vil stille spesialisthelsetjenesten overfor store utfordringer framover:
– Behov for økt kapasitet som følge av blant annet befolkningsutvikling og krav om reduserte
ventetider. Behandlingsmulighetene vil også
øke.
– Forventninger om økt kvalitet og utjevning av
forskjeller. Befolkningen vil blant annet som
følge av velstandsutviklingen ha større forventninger og stille større krav, og i økende grad
benytte seg av retten til å velge de sykehusene
og den behandlingen som forventes å være
best.
Et bakteppe for utvalgets arbeid er altså en situasjon med vekst i behov, samtidig som det forventes strammere offentlige budsjetter enn vi har hatt
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de siste årene. I en slik situasjon blir det enda viktigere enn før å utnytte ressursene best mulig,
blant annet gjennom bedre samhandling. Styringsmodellen må støtte opp om dette.
I kapittel 4 er det en gjennomgang av utviklingen i spesialisthelsetjenesten etter at helseforetaksreformen ble innført i 2002. Resultatene har
på mange måter utviklet seg godt i perioden, når
disse vurderes opp mot de ressursene som har
vært tilgjengelige. Samtidig er det åpenbart forbedringsmuligheter, noe som går fram av punkt 6.6.
Utvalgets oppdrag er å vurdere om spesialisthelsetjenesten kan bli bedre ved å velge andre organisatoriske løsninger. Til grunn for vurderingene
ligger et sett med kriterier, knyttet til hhv. effektivitet, samhandling og medvirkning, samt legitimitet for beslutninger. Denne drøftingen er tema for
neste kapittel. Fokus er på styringsmodellen. Andre virkemidler, som rettighetslovgivning og utforming av finansieringssystemet, er ikke en del
av utvalgets mandat.
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Kapittel 7

Alternativer til dagens organisering av spesialisthelsetjenesten
7.1

Innledning

Det følger av mandatet at utvalget skal vurdere
følgende alternativer til dagens organisering av
spesialisthelsetjenesten:
1. Avvikling av de regionale helseforetakene og
ha færre helseforetak enn i dag direkte underlagt departementet
2. Opprettelse av et eget direktorat til erstatning
for de regionale helseforetakene
3. Opprettelse av et nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale helseforetakene
4. Eventuelt andre alternativer for organisering
av spesialisthelsetjenesten.
I dette kapitlet beskrives og vurderes de alternative organisasjonsformene, med den hensikt å vurdere om disse kan være bedre for å møte utfordringene framover enn dagens modell.
Regiontankegangen har vært førende for organiseringen av spesialisthelsetjenesten siden 1970tallet. Gjennom helseforetaksreformen ble regionsperspektivet ytterligere forsterket gjennom
etablering av de regionale helseforetakene som
egne rettssubjekter. Sentrale aktører i sektoren
har gjennom skriftlige innspill til utvalget, innlegg
på utvalgsmøtene og et eget høringsseminar vektlagt betydningen av et regionalt nivå.
Samtidig er det et viktig formål med utvalgets
arbeid å vurdere om antall nivå i den formelle beslutningslinjen kan reduseres. Utvalget har derfor
vurdert et fjerde alternativ der disse hensynene
forenes. I dette alternativet er ikke helseforetakene lenger selvstendige rettssubjekter, slik at
regionale helseforetak og den underliggende virksomheten blir del av det samme rettssubjektet.
Dette innebærer at det ikke lenger vil være styrer
på helseforetaksnivå. En slik organisering kan
også betraktes som en variant av alternativ 1; dvs.
en modell med få helseforetak direkte underlagt
departementet. Antall helseforetak vil være en
konsekvens av ønsket regioninndeling, jf. drøfting
av dette i kapittel 8.

7.2

Kort om ulike tilknytningsformer

I utvalgets mandat er det forutsatt at spesialisthelsetjenesten skal organiseres i foretak, dvs. som
selvstendige rettssubjekter med styrer. I ett av de
tre alternativene som mandatet angir (alternativ
2), skal det vurderes å etablere et direktorat som
mellomledd mellom departementet og helseforetakene.
Nedenfor gis en oversikt over ulike tilknytningsformer for statlige virksomheter. Framstillingen bygger i hovedsak på et notat som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet på
oppdrag fra utvalget1.
I St.meld. nr. 19 (2008–2009) Ei forvaltning for
demokrati og fellesskap defineres fire grunnleggende verdier for statsforvaltningen: Demokrati,
rettssikkerhet, faglig integritet og effektivitet.
Valg av organisatoriske løsninger skal understøtte
disse forvaltningsverdiene.
Begrepet tilknytningsform refererer til hvordan en statlig virksomhet er mer eller mindre tett
knyttet til statsmyndighetene. Ved valg av tilknytningsform legges rammene for styrings-, ansvarsog kontrollrelasjonene mellom det politisk ansvarlige nivået og det utførende nivået.
Spørsmålet om tilknytningsform angår ansvars- og oppgavefordelingen mellom departementene og underliggende virksomheter. Departementenes oppgaver kan typisk deles inn i tre kategorier2:
– Faglig sekretariat for statsråden: Utrede saker,
opplyse om utviklingen på feltet og gi råd om
utformingen av politikken til statsråd og statssekretær, herunder bistå statsråden med å
legge saker fram for regjeringen og Stortinget
og informere om politikken utad.
1

2

Difi (februar 2016): Organisering av det statlige eierskapet
til spesialisthelsetjenesten. En drøfting av ulike tilknytningsformer.
Svein Gjedrem og Sven Ole Fagernæs (januar 2016): Kunnskapssektoren sett utenfra. Gjennomgang av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren. Rapport til
Kunnskapsdepartementet.
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–

–

Organisering og strategisk og operativ styring
av sektoren: Bidra til at forvaltningsapparatet
innenfor sektoren ivaretar det ansvaret og de
oppgavene som det er tillagt. Dette omfatter
både sektorstyring og etatsstyring.
Forvaltningsoppgaver og myndighetsutøvelse:
I hovedsak forskriftsarbeid og behandling av
enkeltsaker, som klagesaker, førstegangsbehandling og prinsipielle saker.

Over tid har det skjedd en forskyvning av hvilke
oppgaver som ligger i departementene. Departementets rolle har utviklet seg fra å ha hovedtyngden av sine arbeidsoppgaver innen forvaltning og
å forvalte vedtatt politikk, til i sterkere grad å rendyrkes som faglig sekretariat for statsråden. Nye
virkemidler og metoder er tatt i bruk i styringen
av virksomheter og sektorer. Utviklingen har tydelig skjøvet departementenes tyngdepunkt mot å
initiere, utforme og gjennomføre politikken og å
styre og organisere underliggende virksomheter.
Forvaltningsoppgaver og myndighetsutøvelse har
i stor grad blitt flyttet til underliggende eller tilknyttede virksomheter3.
Virksomheter i offentlig sektor kan organiseres enten innenfor eller utenfor staten som rettssubjekt. Den første gruppen kalles forvaltningsorganer. Virksomheter som er selvstendige rettssubjekter kan grupperes i statlige selskap og stiftelser. De ulike selskapstypene omtales kort
nedenfor.

7.2.1 Forvaltningsorganer
Statlige forvaltningsorganer er en del av staten
som juridisk person og direkte underlagt Kongens og vedkommende departements organiserings- og styringsmyndighet og alminnelige instruksjon. Alle sider ved den løpende driften kan
instrueres, med mindre det er gjort unntak for
dette. I så fall er det snakk om formell uavhengighet som nedfelles i lov eller forskrift og som avskjærer statsrådens myndighet, for eksempel når
det gjelder adgang til å instruere eller omgjøre
enkeltvedtak.
Forvaltningsorganer er finansiert ved bevilgninger fra Stortinget. Riksrevisjonen kan kontrollere at bevilgningene disponeres i samsvar med
gjeldende regler og Stortingets premisser for bevilgningen.
Oppgaveutføring og saksbehandling omfattes
av forvaltningsloven, offentlighetsloven og Sivi3

Difi-rapport 2011/11: Hva skjer i departementene? – om
utfordringer og utvikling.

Kapittel 7

lombudsmannens kompetanse. Gjennomgående
regelverk for statens økonomiforvaltning, personalforvaltning og innkjøp gjelder. Ansatte omfattes av tjenestemannsloven, tjenestetvistloven og
tariffavtaler som inngås mellom staten og hovedorganisasjonene.
Virksomheter som er en del av staten deles
gjerne inn i tre typer: Ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter
og forvaltningsbedrifter.
Ordinære forvaltningsorganer er grunnformen for statlig virksomhet. Direktoratene og andre sentraladministrative institusjoner med hele
landet som virkefelt er de mest typiske ordinære
forvaltningsorganene. Eksempler er Skatteetaten, Tolletaten, NAV, ulike tilsyn, Forsvaret og Statens vegvesen.
Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter er ofte kalt nettobudsjetterte virksomheter,
fordi de har fullmakt til å bruttoføre inntekter og
utgifter utenfor statsbudsjettet. I budsjettildelingen vedtar Stortinget bare hvor stort bidraget fra
statskassen skal være. Organisasjonsformen er
særlig tilpasset virksomheter som har inntekter i
tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet.
Nettobudsjettering begrunnes ofte med at virksomhetene trenger mer faglig frihet og selvstendighet. Eksempler er universitetene, Norges
Forskningsråd, Norsk Utenrikspolitisk Institutt
og Forsvarets forskningsinstitutt.
Forvaltningsbedrifter er også nettobudsjetterte. Videre er det gjort unntak fra kontantprinsippet, slik at investeringene aktiveres og driftsbudsjettet belastes med renter og avskrivninger.
Dette skiller forvaltningsbedrifter fra forvaltningsorganer med særskilte fullmakter. Denne organiseringen gir større mulighet for direkte styring fra
staten enn det som gjelder ved eierskap av selskaper som er egne rettssubjekter. Organisasjonsformen har tradisjonelt vært benyttet når statlig engasjement gjelder forretningsmessig orientert
styring som vanskelig kan ivaretas på en hensiktsmessig måte i et marked. Statsbygg og Statens
pensjonskasse er eksempler på de få forvaltningsbedriftene som fremdeles finnes.

7.2.2

Statlige selskaper og stiftelser

Statseide virksomheter som er selvstendige rettssubjekter, grupperes i statlige selskap (statsaksjeselskap, statsforetak og særlovsselskaper) og stiftelser. Disse reguleres i egne lover: Aksjeloven
med egne bestemmelser for statsaksjeselskaper,
statsforetaksloven, særlover for det enkelte særlovsselskap og stiftelsesloven.
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Stiftelser er selveiende og har verken staten eller private aktører som eiere. Staten kan påvirke
stiftelsen ved opprettelse, gjennom å utforme stiftelsesdokument og vedtekter, f.eks. om rett til å
utnevne styremedlemmer. Etter dette er styringen
i stor grad begrenset til å sette vilkår for statlige
tilskudd eller ved å betale for oppgaver som stiftelsen skal gjøre. I forvaltningsmeldingen4 blir bruk
av stiftelse frarådet på områder der staten ønsker
styring.
De statlig eide selskapene har egne styringsorganer og ansvar for egen økonomi. Som selvstendige rettssubjekter disponerer disse virksomhetene selv sine egne inntekter, og har innenfor rammen av gjeldende lovgivning adgang til å ta opp
lån for å finansiere virksomheten.
Utøvelse av eiermyndighet skjer gjennom generalforsamlingen, foretaksmøtet eller annet eierorgan. Utenfor dette organet kan eieren ikke utøve myndighet. Det innebærer at det stilles klare
formkrav til eierens styring av selskapet.
Den statsråden som forvalter statens eierinteresser er konstitusjonelt og parlamentarisk ansvarlig for at eierskapet forvaltes forsvarlig. Dette
innebærer et overordnet tilsynsansvar. Derimot
har statsråden ikke ansvar for styrets forvaltning
av virksomheten og ledelsen av den løpende virksomheten.
Riksrevisjonens myndighet er å føre kontroll
med at vedkommende statsråd utøver sin eierfunksjon på en korrekt og betryggende måte, og å
kontrollere at eventuelle bevilgninger brukes i
samsvar med Stortingets forutsetninger.
Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder i utgangspunktet ikke. Men utfører statsselskapet myndighetsoppgaver, kommer lovene til
anvendelse for den delen av virksomheten dette
gjelder.
Statlige selskaper omfatter statsaksjeselskap,
statsforetak og særlovsselskap.
Statsaksjeselskap er ordinære aksjeselskaper
hvor staten eier alle aksjer. Staten kan også være
deleier i aksjeselskap. De ordinære selskapsrettslige reglene i aksjeloven gjelder også for statsaksjeselskapene. Det er imidlertid enkelte særbestemmelser med bakgrunn i konstitusjonelle forhold. Avinor og Entra er eksempler på statsaksjeselskap.
Statsforetak er heleid av staten ved et departement. I forarbeidene til lov om statsforetak heter
det at dette alternativet vil passe for næringsvirksomhet som bør drives ut fra forretningsmessige
4

St.meld. nr. 19 (2008–2009) Ei forvaltning for demokrati og
fellesskap

prinsipper, men som samtidig er «et element i en
overordnet samfunnsoppgave hvor det i praksis vanskelig kan tenkes at staten kan fri seg fra ansvaret
for virksomheten»5. Enova, Statnett og Statskog er
eksempler på statsforetak.
Særlovsselskap er opprettet og drives med
hjemmel i en egen lov. En særlov gir mulighet for
å ivareta særegne krav som gjør seg gjeldende for
den konkrete virksomheten. De fleste særlovene
bygger på prinsippene for aksjeselskap eller statsforetak, slik at statens styring av særlovsselskapene følger styringsprinsippene for aksjeselskap
og statsforetak.
Særskilt om helseforetak
Regionale helseforetak og helseforetak er særlovsselskaper, regulert i helseforetaksloven som
er basert på statsforetaksloven. Styring og kontroll er imidlertid vektlagt sterkere enn ved ordinære statsforetak. Helseforetak er bevilgningsfinansiert og kan ikke gå konkurs. Staten er fullt ut
ansvarlig for deres økonomiske forpliktelser. Helseforetakene kan styres relativt detaljert gjennom
omfattende oppdragsdokument og krav i foretaksmøter. Videre er det fastsatt at helseforetak er omfattet av arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.
Forskjellene fra statsforetak viser seg også på
andre måter i loven, bl.a.:
– Kravet om at viktige saker skal forelegges departementet er mer omfattende.
– Salg av sykehusvirksomhet skal forelegges departementet og besluttes av Stortinget.
– Det er regulert i vedtekter at lån bare kan tas
opp i staten.
– Kravet om å utarbeide redegjørelse for oppfølging av sektorpolitiske krav til virksomheten.
– Kravet om å informere departementet om planer for kommende år.
– Kravet om brukermedvirkning i form av brukerutvalg.

7.2.3

Forskjeller mellom tilknytningsformene

Følgende kjennetegn kan brukes til å skille tilknytningsformene fra hverandre:
– Rettslig status: Et hovedskille går mellom tilknytningsformer som plasserer en virksomhet
innenfor staten som juridisk person (forvaltningsorgan), og de formene som gjør virksom5

Ot.prp. nr. 32 (1990–91) Lov om statsforetak

117

NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

–

–

–

–

hetene til egne rettssubjekter utenfor staten
(stiftelse og selskap).
Statsrådens ansvar: Statsråden er ansvarlig for
alle disposisjoner i forvaltningsorganer, med
mindre det er gjort unntak for dette i lov eller
forskrift. Statsrådens ansvar for statseide selskaper og statsforetak er knyttet til vedtak på
generalforsamling/foretaksmøte og generelle
retningslinjer i vedtekter mv. For stiftelser med
statlig tilknytning er ansvaret knyttet til godkjenning av vedtekter og eventuelle bevilgninger.
Ansvaret for finansiering, organisering og strategisk styring: For forvaltningsorganer er dette
ansvaret plassert hos statsråden/departementet. For selskap og stiftelser er det plassert i
styret for disse virksomhetene.
Løpende drift: For forvaltningsorganer har
statsråden/departementet adgang til å gripe
inn i løpende drift til enhver tid for å ivareta styringsbehov. For selskaper må eventuelle inngrep skje ved generalforsamling/foretaksmøte.
Personalets status: I forvaltningsorganer er de
ansatte statlige tjenestemenn og omfattet av tjenestemannsloven og det statlige tariffområdet.
Ansatte i selskaper/foretak og stiftelser omfattes av arbeidsmiljøloven og hører inn under andre tariffområder enn det statlige tariffområdet.

Hovedformene representerer ulike blandingsforhold mellom overordnet styring og handlefrihet
for virksomhetene. Valg av tilknytningsform fastlegger imidlertid ikke disse forholdene entydig.
Også utformingen av formelle rammevilkår innenfor den valgte formen varierer. Det gjelder bl.a. tildeling av enkeltfullmakter, regulering av styring
og kontroll gjennom instrukser, vedtekter osv. For
å forstå den faktiske handlefriheten for virksomhetene vil dessuten praktiseringen av styringsteknikker og kommunikasjonsformer mellom overordnet nivå og virksomhet være av stor betydning.
I Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) begrunnes valget av foretaksorganisering blant annet på følgende måte:
«Skal helsepolitikken lykkes, må sykehusene
settes i stand til å gjøre jobben som de pålegges. Når det foreslås at sykehusene skal organiseres som helseforetak, er det et vesentlig
poeng at de gis klarere roller og ansvar og på
denne måten blir myndiggjort. Ved foretaksorganiseringen, der de blir egne rettssubjekter,
får de et klarere og mer direkte ansvar for hel-
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setjenestens ressurser. Foretakene får arbeidsgiveransvaret for egne medarbeidere og ansvaret for bruken av kapital. Foretakene får ansvar
for egen økonomi, med den begrensning at de
ikke kan gå konkurs.»
Vurderingskriterier for valg av tilknytningsform
drøftes ikke videre her, jf. at det følger av mandatet at foretaksorganiseringen skal videreføres. Det
vises til Difi sitt notat fra februar 2016 for en nærmere drøfting.

7.3

Elementer som inngår i beskrivelsen av de ulike alternativene

For å kunne vurdere de alternative styringsmodellene, må hver enkelt modell beskrives og drøftes
opp mot et sett kriterier. I dette avsnittet gjøres
det rede for hvilke elementer som inngår i modellbeskrivelsene, mens det i punkt 7.4 gjøres rede
for hvilke kriterier som legges til grunn for å vurdere de ulike alternativene.

7.3.1

Styrings- og ansvarsforhold

7.3.1.1 Føringer i mandatet
Mandatet gir tre sentrale føringer for utvalgets arbeid. For det første skal organiseringen av spesialisthelsetjenesten fortsatt skje innenfor helseforetakslovgivningen, dvs. at det fremdeles skal være
foretak som er selvstendige rettssubjekt med styrer. Det innebærer at en ren forvaltningsorganisering av spesialisthelsetjenesten, uten juridisk selvstendige foretak mellom staten og sykehusene,
ikke skal vurderes av utvalget. Det skal vurderes
et alternativ med direktorat underlagt departementet, men også i dette alternativet skal helseforetakene videreføres som egne rettssubjekter.
Organisering som foretak innebærer at regnskapsloven skal følges. For det andre skal staten
være eier av foretakene. For det tredje skal
dagens prinsipper for finansiering ligge til grunn,
med mindre modellvalget i seg selv gjør det nødvendig med justeringer. Behovet for justeringer
omtales under de fire ulike alternativene.
Av mandatet går det fram at modellbeskrivelsen skal inneholde følgende elementer:
– Konsekvenser for statsrådens konstitusjonelle
og politiske ansvar.
– Hvem som skal ha det rettslige ansvaret for å
sørge for at befolkningen i et gitt geografisk
område tilbys spesialisthelsetjenester, her-
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under planlegge, gjennomføre, evaluere og
korrigere tilbudet.
Konsekvenser for styringsstruktur, herunder
effektivitet i beslutningsprosesser og samsvar
mellom myndighet og ansvar.
Eierskap til og forvaltning av bygg.
Videre skal det utarbeides risikoanalyser for
implementering av alternativene.

Eierskap til og forvaltning av bygg er omtalt som
en egen problemstilling i kapittel 9.

7.3.1.2 Forutsetninger lagt til grunn av utvalget
I mandatet er det lagt til grunn at det i alternativ 1
skal være færre helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste enn dagens 20 helseforetak. Virkemåte og konsekvenser av dette alternativet avhenger i stor grad av hvor mange helseforetak en velger å ha. Antall helseforetak vil påvirke foretakenes evne til å ivareta regional planlegging, deres
finansielle bærekraft og departementets styringsmuligheter. I drøftingen av alternativ 1 legges det
til grunn at antall helseforetak reduseres til 10–15
helseforetak. Dette må ses i sammenheng med at
det vurderes et alternativ 4 der antall helseforetak
tilpasses ønsket regioninndeling, jf. omtale innledningsvis i kapitlet og i punkt 7.6. Det kan også tenkes andre alternativer, for eksempel med 8 til 10
helseforetak. Alternativ 1 er beskrevet og vurdert
under den forutsetningen at det blir flere helseforetak enn det er geografiske helseregioner, og
at helseforetakene derfor ikke fullt ut kan ivareta
det regionale perspektivet i planlegging og dimensjonering av tjenestene. Derfor ligger sørge-foransvaret til departementet i alternativ 1. Dette
markerer skillet til alternativ 4, der sørge-for-ansvaret ligger til helseforetakene.
De tre alternativene som er angitt i mandatet,
er alle alternativer uten regionale helseforetak.
Samtidig er det et etablert prinsipp, senest slått
fast i Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–
2019), at spesialisthelsetjenesten skal planlegges
og dimensjoneres med utgangspunkt i geografiske helseregioner. Utvalget har vurdert hvordan regionale perspektiver og hensyn best kan
ivaretas i de tre alternativene.
I alternativ 1 vil etablering av regionale enheter måtte innebære at departementet etablerer
egne avdelinger ulike steder i landet. Utvalget ser
ikke dette som en naturlig løsning, jf. nærmere
drøfting i punkt 7.5.1. Ansvaret for å ivareta regionale perspektiver og hensyn, ut over det som helseforetakene selv kan ivareta, vil derfor ligge fullt
ut i departementet.

I alternativene 2 og 3 kan det etableres regionale avdelinger for å tilrettelegge for styringen av
helseforetakene og ivareta regional samordning
og koordinering. Disse vil kunne ha oppfølging og
dialog med underliggende helseforetak på samme
måte som regionale helseforetak har med helseforetakene i dag. Formelt sett vil ikke eventuelle
regionale avdelinger ha en selvstendig rolle i eierlinjen. Avdelingene vil være del av samme organisatoriske enhet og underlagt den øverste lederens
instruksjon, men ha en annen geografisk plassering enn direktoratet eller det nasjonale helseforetaket. Beslutninger kan kun fattes så fremt det er i
tråd med fullmakter. Utad opptrer direktoratet,
eventuelt det nasjonale helseforetaket, som én enhet. Eierstyring gjennom foretaksmøter og tildeling av ressurser i oppdragsdokumenter vil være
forbeholdt departementet i alternativ 2 og det nasjonale helseforetaket ved den øverste ledelsen i
alternativ 3. Beslutninger som innebærer eierstyring av helseforetakene kan følgelig ikke foretas
av eventuelle regionale avdelinger. De begrensede fullmaktene regionale avdelinger vil ha, kan
gjøre det naturlig å avvikle disse etter en overgangsperiode. Direktoratet eller det nasjonale helseforetaket vil da måtte organisere virksomheten
slik at sentralt plasserte enheter ivaretar det regionale perspektivet i saksforberedelser og oppfølging.

7.3.2

Oppgaver som RHF-ene har ansvar for
og som må overføres til nytt nivå
Det følger av helseforetaksloven § 2 andre ledd at
regionalt helseforetak skal legge til rette for spesialisthelsetjenester, forskning, undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng
med dette eller er pålagt i lov. Av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a framgår det at det regionale
helseforetaket skal sørge for at personer med fast
bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste, herunder:
1. Sykehustjenester
2. Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester
3. Akuttmedisinsk beredskap
4. Medisinsk nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og ambulansetjeneste med bil og båt
5. Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet
6. Transport til undersøkelse eller behandling i
helse- og omsorgstjenesten
7. Transport av behandlingspersonell
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De regionale helseforetakenes ansvar innebærer
en plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og
korrigere virksomheten slik at tjenestens omfang
og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Dette er det såkalte sørge-for-ansvaret som er lagt til de regionale helseforetakene.
Med utgangspunkt i de lovpålagte kravene utfører de regionale helseforetakene en rekke oppgaver. Utvalget har tatt utgangspunkt i de sentrale
oppgavene som er listet opp i revisjons- og rådgivningsfirmaet BDO sin rapport om «Kartlegging av
de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk» fra 2012. I tabell 7.1 er resultatene fra
rapporten gjengitt.
Disse oppgavene må ivaretas av noen andre
dersom de regionale helseforetakene avvikles.
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Spørsmålet er om de skal legges til eier sentralt eller til helseforetakene.
Sentrale, strategiske oppgaver bør ligge til den
enheten som har sørge-for-ansvaret. Dette omfatter det meste av aktiviteten i de regionale helseforetakene og gjelder:
– Planlegging/styring på kort og lang sikt. Når
spesialisthelsetjenesten skal planlegges og styres i et regionalt perspektiv, krever dette at det
må ligge et planleggingsansvar på nivået over
helseforetakene hvis disse ikke blir vesentlig
større enn i dag. Til dette ligger oppgave- og
funksjonsfordeling og prioritering av investeringer. Det gjelder også arbeidet med å utarbeide regionale utviklingsplaner.

Tabell 7.1 Ressursbruk i regionale helseforetak, fordelt etter oppgave og antall årsverk
Antall
personer

Oppgave

Sørge for
(75 personer)

Strategisk planlegging, herunder oppgavefordeling mellom
de underliggende helseforetakene og prioritering av investeringer i bygg og medisinsk utstyr.

41

Kjøp av helsetjenester fra private.

18

Organisering av pasientreiser.

Forvalte eierskap
(81 personer)

Bindeledd mellom HF, RHF
og HOD (70 personer)

Tilrettelegge for synergier
(72 personer)

4

Samarbeid og samordning med regionale og lokale myndigheter, herunder tilrettelegging for samhandlingsreformen.

12

Strategisk planlegging, herunder å sette mål og fordele driftsbudsjett til de underliggende helseforetakene.

26

Styring og kontroll av helseforetakene, inkludert oppfølging
av økonomiske, driftsmessige og kvalitetsmessige mål- og
nøkkeltall.

55

Deltagelse i nasjonale prosjekter i forhold til utvikling,
anskaffelser og drift.

22

Bidra til foretaksgruppens overholdelse av myndighetskrav
med hensyn til dokumentasjon, helseregistre, intern kontroll
mv. gjennom formidling av krav til helseforetakene, systemteknisk tilrettelegging og oppfølging av at kravene opprettholdes.

33

Innhente fakta som understøtter departementets rolle som
sekretariat for den politiske ledelsen.

9

«Bufferrollen», det vil si koordinering og avveining mellom
helseforetakenes ressursbruk og faglige ønsker mot befolkningens behov. Staten finansierer og setter rammebetingelser
som de regionale helseforetakene er satt til å ivareta og prioritere innenfor sitt mandat.

6

Koordinere forskning, faglig utvikling og kompetanseutveksling mellom helseforetakene.

28

Administrative støtteprosesser for helseforetakene i helseregionen (knyttet til økonomisystem, IKT mv.).

44
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Forvaltning av eierskapet. Det må ligge til nivået over helseforetakene å fordele driftsbevilgningen fra staten og utarbeide oppdragsdokumenter.
Oppfølging og kontroll av helseforetakene, inkludert oppfølging av økonomiske, driftsmessige og kvalitetsmessige mål- og nøkkeltall formidlet gjennom foretaksmøte og oppdragsdokument. Det omfatter også formidling av og
kontroll med andre krav fra nasjonale myndigheter.
Det strategiske ansvaret for kjøp av helsetjenester fra private tjenesteytere.
Koordineringsoppgaver knyttet til det lovpålagte ansvaret for forskning og undervisning.

Enkelte oppgaver vil bli definert og utført på en
annen måte i en annen organisasjonsmodell. Innhenting av fakta til departementet og oppgaver
knyttet til «bufferrollen» er eksempler på dette.
Noen oppgaver vil kunne deles mellom nivåene. Eier kan i større eller mindre grad gå inn i
fagutvikling, ulike nasjonale prosjekter, støtteprosesser overfor helseforetak mv.
Arbeidsdelingen mellom helseforetakene og
eier vil ellers avhenge av hvilke fullmakter helseforetakene gis i konkrete sakstyper og saker. Eier
kan velge å overlate flere saker til helseforetakene
eller å håndtere flere saker selv.
I punkt 3.3.7.1 er det en omtale av fordeling av
myndighet og ansvar mellom regionale helseforetak og helseforetak. Her går det fram at styret i regionalt helseforetak (eventuelt administrerende
direktør etter fullmakt) kan beslutte hvilken myndighet som skal tilligge helseforetakets øverste ledelse og hvilke saker som skal bringes opp til beslutning i regionalt helseforetak. Det er ikke bare
spørsmål om hvilke saker eier velger å engasjere
seg i, men også på hvilken måte og på hvilket detaljeringsnivå. Dette kan variere fra rapporteringskrav knyttet til utviklingen på et bestemt område,
til å fastsette konkrete målsettinger og til eiers
mer eller mindre detaljerte beslutninger om virkemiddelbruk. Helseforetakenes handlingsrom
gjenspeiler ellers de vilkårene som stilles i oppdragsdokumentene (den helsepolitiske bestillingen) og hvilke saker som vedtas i foretaksmøte.
Slik er det opp til det enkelte styre å vurdere

hvilke beslutninger og hvor stort handlingsrom
som skal overlates til helseforetaket.
I hvilken grad regionalt helseforetak involverer seg i helseforetakenes virksomhet kan derfor
variere mellom regioner ut fra helseforetakets
størrelse, behovet for kontroll, sakers kompleksitet, styrets sammensetning og risikovillighet hos
de involverte. Dette kan også variere over tid, ettersom utfordringsbildet endrer seg. Departementets krav til rapportering og påpekning av
konkrete forbedringsområder vil i stor grad påvirke de regionale helseforetakenes vurdering av
behovet for tettere oppfølging av helseforetakene.
Eksempler på dette er krav knyttet til ventelister,
bruk av heltidsstillinger, IKT mv.
I alternativene 1–3 overtas de regionale helseforetakenes eierskap til helseforetakene av henholdsvis staten og ett nasjonalt helseforetak, som
da trer inn i de regionale helseforetakenes myndighet og ansvar. De mulighetene som styret i de
regionale helseforetakene i dag har til å påvirke
den myndigheten som tilligger helseforetakene
gjennom vedtak i foretaksmøtet og vilkår i oppdragsdokumentet, vil derfor overføres til henholdsvis staten og det nasjonale helseforetaket.
Forskjellen fra dagens styringsmodell er at fullmaktene i alternativ 3 vil avhenge av hvilke beslutninger styret i det nasjonale helseforetaket selv
ønsker å fatte, mens fullmaktene i alternativene 1
og 2 vil avhenge av hvilke type beslutninger departementet og politisk ledelse selv ønsker å fatte.

7.3.3

Selskaper som eies av RHF-ene alene
eller i fellesskap som må overføres til
nytt nivå
De selskapene som i dag eies av de regionale helseforetakene, enten i felleskap eller alene, må underlegges en ny eier i alternativene uten regionale
helseforetak. Dette kan også skje ved at de legges
inn som avdelinger i nasjonale enheter.
Aktuelle eiere er staten, nasjonalt helseforetak
(i alternativ 3), helseforetak alene eller helseforetak sammen. Ved en eventuell opprettelse av statlig eide selskaper legges det til grunn at helseforetakene betaler for tjenester som de mottar.
Nedenfor er det gitt en oversikt over de aktuelle selskapene.
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Boks 7.1 Oversikt over selskaper
Helse Sør-Øst RHF

Helse Nord RHF

Sykehusapotekene HF: Hovedkontor i Oslo (17
driftssteder). 833 ansatte/685 årsverk. Driftskostnader (inkl. varekostnader) 3,17 mrd. kroner.
Sykehuspartner HF: Hovedkontor i Drammen, avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet. 1411 ansatte/1381
årsverk (inkl. innkjøp/logistikk: 1464 ansatte/
1434 årsverk). Driftskostnader 3,4 mrd. kroner
(inkl. innkjøp/logistikk: 4,3 mrd.). Sykehuspartners virksomhet innen innkjøp/logistikk overføres til Sykehusinnkjøp HF ultimo 2016.

Sykehusapotek Nord HF: Hovedkontor i Tromsø.
Utsalg i Tromsø, Bodø, Harstad. Farmasifaglig
kompetanse v/alle sykehus unntatt Hammerfest. 122 ansatte/112 årsverk. Driftskostnader
450 mill. kroner.
Helse Nord IKT: Avd. av RHF. Hovedkontor i
Tromsø. Arbeidssted på 11 sykehus. 270 ansatte/260 årsverk. Driftskostnader 480 mill. kroner. Vedtatt etablert som eget HF fra 1.1.2017.
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE): Avd. av RHF i Tromsø. 26 ansatte/
23 årsverk. Driftskostnad 33 mill. kroner.

Helse Vest RHF

Felleseide selskaper

Sjukehusapoteka Vest HF: Hovedkontor i Bergen. 4 driftssteder. 242 ansatte/212 årsverk.
Driftskostnader 963 mill. kroner.
Helse Vest Innkjøp HF: Hovedkontor i Bergen, men lokalisert med ansatte i tilknytning til
alle fire sykehusforetakene i regionen. 58 ansatte/57 årsverk. Driftskostnader 660 mill. kroner. Virksomheten i foretaket overføres til Sykehusinnkjøp ultimo 2016.
Helse Vest IKT AS: Hovedkontor i Bergen; avdelingskontor i Stavanger, Haugesund og Førde
(samt noen medarbeidere i Odda, Stord, Voss og
Florø). 450 ansatte/435 årsverk. Driftskostnader
915 mill. kroner.

Luftambulansetjenesten ANS: Hovedkontor i
Bodø. 29 ansatte fordelt på Bodø, Trondheim og
Tromsø.
Pasientreiser ANS: Hovedkontor i Skien. 82
ansatte.
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett
HF (HDO HF): Hovedkontor i Gjøvik. 60 ansatte.
Nasjonal IKT HF: Hovedkontor i Bergen. 18
ansatte.
Sykehusbygg HF: Hovedkontor i Trondheim,
lokalkontor i Oslo og prosjektkontor i Stavanger.
Selskapet har 76 ansatte.
Sykehusinnkjøp HF: Hovedkontor i Vadsø.
Medarbeiderne i HINAS (53 ansatte) skal overføres ved virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF ultimo 2016. De regionale innkjøpsressursene skal også overføres til Sykehusinnkjøp HF. Selskapet skal ha regionale enheter.

Helse Midt-Norge RHF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Hovedkontor
Trondheim. 6 driftssteder. 235 ansatte /179 årsverk. Driftskostnader 896 mill. kroner.
Helse Midt-Norge IT (HEMIT): Avd. av RHF.
Hovedkontor Trondheim, 8 driftssteder. 310 ansatte/297 årsverk. Driftskostnader 1,1 mrd. kroner.

7.4

Kriterier for vurdering av alternativene

Organiseringen skal understøtte de overordnede
målene for spesialisthelsetjenesten om gode og likeverdige helsetjenester til hele befolkningen.
Helseforetakenes formål er ifølge helseforetaksloven § 1 å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger
det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi
og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for

forskning og undervisning. Helseforetakslovens
formål er å oppfylle de formålene som er nedfelt i
spesialisthelsetjenesteloven § 1-1 og pasient- og
brukerrettighetsloven § 1-1. Helseforetakene skal
derfor også bidra til å sikre kvaliteten på tjenestetilbudet, at ressursene utnyttes best mulig, at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov, at
tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene og
at folkehelsen fremmes.
Utviklingen av spesialisthelsetjenesten påvirkes av en rekke andre forhold enn den formelle
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organisasjonsstrukturen, som er det dette utvalget har fått i oppdrag å utrede. Det er viktig hvordan frihetsgradene innenfor de formelle styringsstrukturene utnyttes. Videre er ledelse av spesiell
betydning. God ledelse er avgjørende for utviklingen av sykehusene, og dette gjelder uavhengig av
hvordan man velger å organisere spesialisthelsetjenesten.
For å kunne vurdere de ulike alternativene
opp mot målene, må det etableres et sett med kriterier som alternativene vurderes i forhold til, og
som må veies mot hverandre. Utvalget legger kriteriene som følger av mandatet til grunn. Disse
kan samles under overskriftene effektivitetskriterier og kriterier for samhandling og medvirkning.
Utvalget mener i tillegg at legitimitet til beslutninger bør føyes til som et eget kriterium.
Legitimitet for beslutninger
Mye av diskusjonen rundt helseforetaksmodellen
har vært knyttet til om beslutningene har tilstrekkelig legitimitet. Ulike oppfatninger om hvorvidt
systemet gir tilstrekkelig legitimitet kan skyldes
ulike oppfatninger om hvorvidt det organet som
skal treffe beslutningene skal være folkevalgt eller ikke, og om beslutninger skal treffes lokalt eller sentralt.
Demokratisk legitimitet krever at beslutninger
er forankret i gode beslutningsprosesser, dvs. at
beslutningen er godt begrunnet og basert på tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag6. De som har fått
myndighet til å fatte beslutninger må sørge for at
berørte aktører slipper til på en likeverdig måte,
slik at pressgrupper med store ressurser, sterke
talspersoner og sterke virkemidler ikke får uforholdsmessig stor innflytelse. Åpenhet og innsyn i
beslutningsprosessene bidrar også til legitimitet.
Gjennom de årlige oppdragsdokumentene og
nasjonal helse- og sykehusplan legges en politisk
forankret ramme for utviklingen i sektoren, som
gir demokratisk legitimitet. Legitimitet til
systemet krever også at politiske vedtak gjennomføres på en effektiv og handlekraftig måte.
Nedenfor omtales betydningen av godt samarbeid med kommunesektoren, pasienter/brukere
og universiteter og høgskoler. Gode prosesser
mellom disse aktørene bidrar også til større legiti6

European Observatory on Health systems trekker fram
"policy capacity" som en viktig dimensjon i styringen av
helsesektoren. Med dette menes at myndighetene har tilstrekkelig informasjon og analytisk kapasitet til å treffe
opplyste beslutninger. De andre dimensjonene er gjennomsiktige beslutningsprosesser, deltakelse, ansvarliggjøring
og organisatorisk integritet.

mitet for de beslutningene som fattes. Det samme
gjør høringer og annen kontakt med interesseorganisasjoner, organisasjonene i arbeidslivet, aksjonsgrupper mv.
Medvirkning fra de ansatte skjer gjennom ansattvalgte representanter i styrene i regionale helseforetak og helseforetak. De ansatte har også
innflytelse gjennom tillitsvalgtapparatet og vernetjenesten. Hovedorganisasjonene har egne konserntillitsvalgte i helseregionene. Dette har hjemmel i samarbeidsavtaler mellom det regionale helseforetaket og organisasjonene. Det er også etablert en ordning med regionale konsernverneombud. Tilsvarende er det etablert ordninger med
foretakstillitsvalgte og verneombud på helseforetaksnivå. Medvirkning er viktig både i beslutningsprosesser og i gjennomføring. Målet er å dra
nytte av ansattes kompetanse og innsikt, og samtidig skape en felles virkelighetsforståelse og aksept og forståelse for de beslutningene som fattes.
Ledelsens legitimitet avhenger av at formell posisjon er avklart og akseptert, men også av at lederskapet utøves på en samlende og god måte. Det er
viktig med gode informasjonskanaler, både fra beslutningstakerne til resten av virksomheten, men
også fra virksomheten til beslutningstakerne.
Effektivitetskriterier
Det er avgjørende for å kunne møte de langsiktige
utfordringene som spesialisthelsetjenesten står
overfor at arbeidskraft og kapital utnyttes effektivt. Effektiv utnyttelse av ressursene er derfor et
sentralt vurderingskriterium for organiseringen
av eierskapet til tjenesten. Også andre kriterier
kan sies å være en del av dette; effektiv ressursutnyttelse krever gode beslutningsprosesser, klare
ansvarsforhold, gode samarbeidsrelasjoner med
berørte aktører og allmenn aksept for de løsningene som velges.
Når alternativene i dette kapitlet drøftes opp
mot kriteriet effektiv ressursutnyttelse, legges det
spesiell vekt på i hvilken grad de ulike alternativene gir hensiktsmessige enheter for planlegging
og samordning innenfor enhetene. Vi har sykehus
med svært ulik størrelse og kompleksitet, og som
leverer ulike tjenester. Effektiv ressursutnyttelse
krever at det etableres god arbeidsdeling mellom
sykehusene, som også kan justeres i takt med
endringer i sykdomsbilde og behandlingsmetoder
mv. Under drøftingen av dette kriteriet legges det
også vekt på hvor godt de ulike alternativene legger til rette for hensiktsmessig arbeidsdeling mellom offentlige og private leverandører av spesialisthelsetjenester.

NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

En god styringsmodell må legge til rette for
nasjonal styring og samordning der dette er nødvendig. Samtidig må helseforetakene ha mulighet
for fleksible tilpasninger til lokale forhold.
Modellvalg bør legge til rette for at ressursene
i størst mulig grad benyttes i pasientrettet arbeid,
og at unødvendige administrative oppgaver og
dobbeltarbeid unngås. Gode strukturer og rutiner
for samordning og samarbeid vil bidra til å holde
administrasjonskostnadene nede. Tilpassede IKTløsninger har stor og økende betydning.
For at de ansvarlige enhetene skal kunne utnytte den samlede kapasiteten på best mulig måte,
kreves tilstrekkelig grad av handlingsrom og forutsigbarhet. Dette innebærer blant annet at politikere forventes å konsentrere seg om store og
prinsipielle saker knyttet til måloppnåelse, og ikke
«styre i smått» knyttet til virkemiddelbruk.
Det følger av mandatet at økonomistyring og
kontroll skal vektlegges. Dette er også en forutsetning for effektiv ressursutnyttelse. Av kapittel 4
går det fram at de første årene etter innføring av
helseforetaksreformen i 2002 var kjennetegnet av
store underskudd og dårlig økonomistyring.
Bedre rammebetingelser og bedre styring har bidratt til at dette nå har snudd, og det er viktig at en
eventuell ny organisering av eierskapet bidrar til å
videreføre den kontrollen som er oppnådd.
Mandatet vektlegger effektivitet i beslutningsprosesser og samsvar mellom myndighet og ansvar.
Sistnevnte er også et uttrykk for det finansielle ansvarsprinsippet, som innebærer at beslutningene
bør ligge hos den aktøren som har ansvaret for å
finansiere tjenesten.
Beslutningsprosesser er effektive når godt begrunnede beslutninger fattes raskt og har tilstrekkelig legitimitet til å bli gjennomført lojalt i virksomheten. Raske beslutninger forutsetter fullmakter til laveste effektive nivå i virksomheten og en
effektiv saksforberedelse.
God styring og samhandling krever klare og
forutsigbare roller og ansvarsforhold. Dette gjelder hvert ledd i styringsstrukturen, også for statsrådens konstitusjonelle og politiske ansvar. Organisering av sykehus i foretak ble blant annet begrunnet med at dette ville gi myndighet og autonomi til foretakene, klargjøre roller og ansvar, forhindre spill, samt sikre lederne legitimitet. For at
ledere skal ha legitimitet, må beslutninger som er
tatt i tråd med avklarte ansvarsforhold også respekteres og gjennomføres.
Styringsmodellen skal bygge opp under handlekraft og gjennomføringsevne i sektoren. Dette
gjelder beslutningsevne, etterlevelse av egne vedtak og etterlevelse av vedtak fattet av Stortinget
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og statsråden. Gjennomføring av nasjonal politikk
er avgjørende for å sikre likeverdige tilbud og helhetlige løsninger der det er behov for dette.
Kriterier for samhandling og medvirkning
I mandatet vektlegges betydningen av samordning og ressursutnyttelse mellom sykehus, mellom offentlige og private institusjoner og med den
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Samordning mellom sykehus og med private vurderes
opp mot kriteriet effektiv ressursutnyttelse.
Samarbeid med kommunesektoren er et eget
vurderingskriterium. Samarbeid om gode pasientforløp står sentralt. Mange pasienter får tjenester
både fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. God koordinering og ansvarsdeling er derfor viktig. Dette gjelder også i samarbeidet med fastlegene, som ofte
er bindeleddet mellom spesialisthelsetjenesten og
den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Bedre samarbeid mellom primærhelsetjenesten
og spesialisthelsetjenesten var målet for samhandlingsreformen, jf. omtale av evalueringen av
denne i kapittel 4.
Kommuner og fylkeskommuner har god kunnskap om lokale og regionale forhold, og også en
forventning om å ha innflytelse på saker som har
stor betydning for egne innbyggere. Det er derfor
viktig at spesialisthelsetjenesten organiseres på
en måte som sikrer godt samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. Gode resultater på dette
området avhenger i første rekke av de lokale samarbeidsforholdene mellom kommuner og sykehus. Nivåene over kan likevel ha betydning gjennom lederoppmerksomhet, som avtaleparter og
som pådrivere for gode prosesser.
Samarbeidet med universiteter og høgskoler har
særlig betydning for utdanning og forskning. Økt
behov for helsepersonell framover gjør det ekstra
viktig med god dialog mellom utdannings- og helsemyndighetene om dimensjonering av utdanningene. Det er også et mål å styrke helsetjenestens
påvirkning på utdanningene og sikre bedre samsvar mellom utdanningens innhold, studentenes
sluttkompetanse og helsetjenestens behov. Samarbeid er videre nødvendig for å oppfylle målsetningene i den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for Helse-Omsorg21, EU-strategien og
regjeringens politikk slik den er uttrykt i Meld. St.
7 (2014–2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
Organisasjonsmodellen skal sikre pasienter og
brukere innflytelse på tjenestetilbudet, jf. § 35 i helseforetaksloven og målet om å skape «pasientens

124

NOU 2016: 25

Kapittel 7

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

helsetjeneste». Pasientinnflytelse er for en stor del
knyttet til forhold rundt den enkelte pasient, som
fritt behandlingsvalg, innflytelse på egen behandling gjennom samvalg mv. Når det gjelder brukermedvirkning er det i denne utredningen fokus på
systemnivå, dvs. kanaler for brukerinnflytelse inn
mot beslutningssystemet. Brukerinnflytelse er
viktig både for å få informasjon som gir grunnlag
for kvalitetsheving, og som grunnlag for forankring. Det er mange interesseorganisasjoner
innenfor helsesektoren med formål om å fremme
pasientenes interesser. Disse har også påvirkningsmuligheter gjennom bl.a. høringsinstituttet.
Slik form for påvirkning er imidlertid uavhengig
av modellvalg.
Implementeringsrisiko
Alternativene vil bli vurdert med hensyn til implementeringsrisiko. I mandatet heter det at utvalget
skal:
«Utarbeide risikoanalyser for implementering
av alternativene. Dette skal bl.a. inkludere konkrete vurderinger av risiko knyttet til tilgang
eller tap av kompetanse, redusert pasientbehandling, effekt på pasientsikkerhet og beredskapsevne, behov for tilpasning av IKTsystemer og annen kritisk infrastruktur, samt
evne til å opprettholde kostnadskontroll.»
Utvalget gir i punktene 7.5.4 og 7.6.3 en kortfattet
vurdering av disse elementene.

7.5

Beskrivelse og drøfting av de
alternativene som følger av
mandatet

I dette avsnittet beskrives og drøftes de tre alternativene som følger av mandatet. Det gis en tilråding om valg av modell, og denne vurderes nærmere i kapittel 10.
Alternativene som er gitt i mandatet har det til
felles at de ikke har et regionnivå med formell beslutningsmyndighet. Utvalget mener valget mellom nasjonal eller regional forankring av sørgefor-ansvaret er sentralt.
Hvis en modell med regional forankring velges, bør det også vurderes om ansvarsforholdene
mellom regionalt og lokalt nivå bør endres. I
punkt 7.6 beskrives og drøftes en modell der helseforetakene ikke lenger er selvstendige rettssubjekter, og helseforetaksnivået derfor ikke har sty-

rer. Dette alternativet vurderes også nærmere i
kapittel 10.

7.5.1

Alternativ 1 – De regionale helseforetakene avvikles og helseforetak legges
direkte under departementet

7.5.1.1 Beskrivelse av alternativet
Alternativet innebærer at de regionale helseforetakene avvikles, og at helseforetakene legges direkte under departementet. Helseforetakene vil,
som i dagens modell, være det utøvende leddet i
spesialisthelsetjenesten, og yte spesialisthelsetjenester i sitt geografiske område. Helseforetakene
vil være selvstendige rettssubjekter med egne styrer. Alternativet innebærer at det fjernes et ledd i
styringslinjen og departementet utøver direkte eierstyring overfor helseforetakene i foretaksmøte.
Styringsstrukturen er illustrert i figur 7.1.
Departementet skal i dette alternativet styre et
betydelig antall helseforetak (10–15 helseforetak). Det presise antallet foretak er ikke avgjørende for vurderingen av alternativet. Det forutsettes imidlertid at helseforetakene er for små til å
ta et helhetlig planleggingsansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet i et regionalt perspektiv. Vurderingen er derfor basert på at det i dette alternativet er departementet som har sørge-for-ansvaret.
I punkt 7.6 vurderes et alternativ 4 med klart
færre helseforetak, der antallet tilsvarer ønsket regioninndeling. Sørge-for-ansvaret er i dette alter-
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Figur 7.1 Styringsstrukturen i alternativ 1
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nativet lagt til helseforetakene, og dette markerer
hovedskillet mellom alternativene.
Fordeling av oppgaver, ansvar og myndighet
Når departementet overtar sørge-for-ansvaret
som de regionale helseforetakene har i dag, innebærer dette å overta sentrale oppgaver som blant
annet å fordele oppgaver mellom helseforetakene,
prioritere investeringer, samt styre og følge opp
kapasitet og kvalitet i helseforetakene. Departementet fordeler i dag inntekter til de regionale
helseforetakene, som så fordeler videre til helseforetakene etter mer finmaskede modeller som er
utviklet over tid. I dette alternativet vil departementet fordele inntekter til helseforetakene, og
overtar dermed også det ansvaret regionale helseforetak har i dag når det gjelder å fordele sine
rammer videre til underliggende foretak og prioritere mellom disse.
Statsråden er ansvarlig for alle disposisjoner i
departementet, og statsrådens politiske ansvar vil
med dette bli betydelig utvidet.
Helseforetakene skal som i dag yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i sitt geografiske
opptaksområde. Beslutningene som fattes av ledelsen i helseforetakene i dag er i hovedsak knyttet til den daglige driften av de enkelte sykehusene og samarbeidet mellom disse, blant annet
koordinering av kapasitet og oppgaver mellom
virksomhetene innad i helseforetaket (lokal funksjonsfordeling), bemannings- og driftsbeslutninger, intern organisering, driftsmessig koordinering med primærhelsetjenesten og mindre investeringsbeslutninger (typisk medisinsk teknisk utstyr).
Hvordan det lokale handlingsrommet ved det
enkelte helseforetaket vil utvikle seg med en endring som skissert, vil avhenge av departementets
styring. På generelt grunnlag er det rimelig å forvente større frihet til det enkelte helseforetak, ettersom departementet vil få betydelig flere oppgaver enn i dag og dermed større kontrollspenn.
På den annen side vil det politiske ansvaret bli
mer omfattende og Stortinget kan forventes å involvere seg i flere enkeltsaker enn i dag. Totalt
sett er det likevel grunn til å tro at dette alternativet vil lede til større lokalt handlingsrom for det
enkelte helseforetak enn i dag. Det må også forventes at det vil bli etablert samarbeidsorganer og
-avtaler mellom helseforetakene. I punkt 7.3.2 er
det en drøfting av fordelingen mellom regionale
helseforetak og helseforetak når det gjelder oppgaver, myndighet og ansvar. Her går det fram
hvilke oppgaver som må ligge til det nivået som
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har sørge-for-ansvaret, og hvilke oppgaver helseforetakene kan ta et større ansvar for. Det går
også fram at eier har et valg med hensyn til grad
av involvering i saker i helseforetakene. Dette kan
variere over tid.
Regionale avdelinger
Utvalget anser at det i alternativ 1 ikke vil være naturlig å etablere regionale departementsavdelinger på ulike steder i landet; det er gode
grunner for at det ikke er tradisjon for dette.
Ulempen med regionale departementsavdelinger
ville først og fremst være at det blir vanskeligere å
ivareta departementets rolle som politisk sekretariat. Nærheten til politisk ledelse er av stor betydning for et velfungerende og effektivt politisk sekretariat. For å ivareta dette, ville det trolig vært
nødvendig å dublere funksjoner, dvs. at det måtte
bygges opp kompetanse i departementet på en del
områder som også finnes i de regionale avdelingene. Ansvaret for å ivareta regionale perspektiver og hensyn, ut over det som helseforetakene
selv kan ivareta, vil derfor ligge fullt ut i departementet.
Eierskap til selskaper
Utvalget vurderer det ikke som aktuelt at så
mange som 10–15 helseforetak skal eie selskap
sammen. Dette vil gi en tungrodd og fragmentert
eierstyring. Det vil derfor være naturlig at de regionale helseforetakenes felleseide selskaper som
organiserer og yter støttetjenester, blir overført til
staten ved departementet. Den geografiske lokaliseringen av selskapene kan videreføres som i dag.
For å sikre gode insentiver bør ordningen med at
helseforetakene betaler for tjenester fra disse nasjonale foretakene/selskapene videreføres.
Selskaper som i dag eies av regionale helseforetak alene, vil kunne eies i fellesskap av helseforetakene som i dag inngår i de respektive helseregionene, i alle fall i en overgangsperiode. Oppgavene disse selskapene har ansvar for, er i hovedsak knyttet til apotekvirksomhet og IKT. På IKTområdet pågår en rekke regionale prosesser for å
standardisere arbeidsprosesser og teknologi som
bør videreføres. Sykehusapotekene vurderes nå
som nasjonalt fellestjenesteselskap.
Finansieringssystemet
I dette alternativet har departementet sørge-foransvaret. Stortinget vil derfor bevilge en samlet

126

Kapittel 7

NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

basisbevilgning til departementet, som deretter
fordeler inntekter til det enkelte helseforetak.
De aktivitetsbaserte ordningene kan videreføres som i dag. Innsatsstyrt finansiering og polikliniske takster utbetales i dag i hovedsak uavkortet
til helseforetakene basert på registrert aktivitet,
selv om midlene utbetales via regionale helseforetak.
Når midlene fra staten skal fordeles til helseforetakene, må den nasjonale modellen for fordeling av basisbevilgningen justeres for å reflektere
dette. I dagens system tar de regionale helseforetakene utgangspunkt i den nasjonale modellen for
fordeling av inntekter mellom helseforetakene,
men har gjort regionale tilpasninger i sine modeller. Regionene tilpasser modellen på ulike måter;
gjennom justering av behovsindekser, kostnadsindekser og hvilke elementer som holdes utenfor
fordelingsmodellen og særfinansieres (jf. omtale i
punkt 3.8.1, boks 3.1). Tilpasningene har blitt til
gjennom langvarig utviklingsarbeid og prosesser i
regionene. De regionale helseforetakene har i
spesielle tilfeller prioritert ekstra driftsmidler til
helseforetak som har gjennomført store investeringer. Dette er også blitt gjort overfor helseforetak med spesielt krevende sykehusstruktur, geografi og lignende.
I alternativ 1 vil ansvaret for å fordele inntekter
til helseforetakene måtte ivaretas fullt ut av departementet. Dette vil kreve innsikt i og god kunnskap om lokale forhold og behov, og ikke minst
vilje til å utøve skjønn. Utstrakt bruk av skjønn fra
departementets side vil kunne medføre konflikt
om hvordan skjønnet skal utøves. Slike konflikter
håndteres i dag av de regionale helseforetakene.
Finansieringssystemet vil i alternativ 1 måtte
ivareta et større omfang av gjestepasientoppgjør
mellom ansvarlige enheter enn dagens modell.
Dette skyldes at bevilgningene vil bli overført til
helseforetakene som har til dels langt lavere dekningsgrad enn de regionale helseforetakene.
Bedre kunnskapsgrunnlag og bedre registrering
av kostnadskomponenter gjør dette enklere å
håndtere enn det var for noen år tilbake.
På investeringsområdet vil departementet i
dette alternativet overta den funksjonen de regionale helseforetakene har i dag. Regionale helseforetak låner ut midler til helseforetak med behov
for likviditet til å gjennomføre investeringsprosjekter, utover det som følger av lån gjennom den
statlige låneordningen. Dette motsvares ved at
helseforetak med overskuddslikviditet opparbeider seg fordringer.
Det vil være krevende for departementet å
overta de regionale helseforetakenes rolle knyttet

til omfordeling av likviditet. Virkemidlet vil i utgangspunktet være å justere bevilgningsnivået til
helseforetakene, dvs. at departementet vil måtte
holde tilbake bevilgninger og fordele disse etter
prioriterte investeringsbehov. Hvis systemet skal
ha samme praktiske konsekvens som i dag, må
dette følges opp av et skyggeregnskap der det går
fram hvordan omfordelingen har skjedd, og hva
de enkelte skylder/har til gode. Et mer realistisk
alternativ for å sikre at investeringene skal kunne
opprettholdes på dagens nivå, er å øke rammene
for den statlige lånebevilgningen. En mulighet
som har mer vidtrekkende konsekvenser er også
å etablere et nasjonalt eiendomsselskap, jf. omtale
i kapittel 9.

7.5.1.2

Vurdering av alternativet opp mot de
valgte kriteriene

Beslutningers legitimitet / demokratisk legitimitet
Viktige beslutninger om blant annet funksjonsfordeling og fordeling av inntekter vil i dette alternativet bli løftet fra de regionale helseforetakene til
departementet. Avstanden fra sykehusdriften til
det nivået som har den formelle beslutningskompetansen blir større, selv om det blir et beslutningsledd mindre. Sentraliseringen vil svekke lokalmiljøers og ansattes påvirknings- og medvirkningsmuligheter. Blant annet på bakgrunn av
innspill utvalget har fått, mener utvalget at dette
vil bidra til å svekke legitimiteten for beslutningene og dermed lojaliteten til beslutningene som
fattes.
Videre kan legitimiteten til beslutninger bli
svekket fordi de ansatte ikke lenger er representert der de viktigste beslutningene om struktur og
økonomiske rammebetingelser blir tatt. Beslutninger som i dag tas av styrene for regionale helseforetak, blir flyttet til departementet hvor de ansatte ikke har representasjon. Ordningen med ansattvalgte styremedlemmer, konserntillitsvalgte
og konsernverneombud på regionalt nivå vil bortfalle. Møteoffentlighet vil heller ikke kunne praktiseres i departementet, slik det i dag gjøres for styremøtene i regionale helseforetak. Det innebærer
mindre åpenhet i beslutningsprosessene enn det
er i dag.
På den annen side bringes viktige beslutninger til et forvaltningsnivå hvor statsråden både
har full instruksjonsrett og ansvar overfor Stortinget for de beslutningene som fattes. En slik økt
politisk kontroll vil kunne gi økt legitimitet hos aktører som etterlyser sterkere politisk styring. I
den grad det er uklarhet knyttet til om beslutnin-
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ger fattes av statsråden eller det regionale helseforetaket, vil denne uklarheten bortfalle.
Helseforetakene vil beholde sin lokale forankring og kompetanse. Handlingsrommet på
dette nivået vil avhenge av hvordan eier innretter
styringen. Helseforetakene vil trolig få større frihet når kontrollspennet til departementet øker i så
stor grad. På den annen side er det en risiko for at
flere enkeltsaker løftes opp til departementet, noe
som kan gi en uforutsigbarhet og uklarhet om rollene til de enkelte aktørene i systemet.
Effektiv ressursutnyttelse – samordning
Det er i utgangspunktet enklere å få til nasjonal
samordning og styring når eierstyringen av alle
helseforetakene skjer fra én og samme organisasjon, sammenlignet med dagens fire selvstendige
rettssubjekter. Styringsutfordringene i alternativet skyldes at departementet vil få omfattende
oppgaver knyttet til regional samordning og eierstyring av helseforetakene.
Planlegging og dimensjonering av spesialisthelsetjenesten er et omfattende arbeid som krever
prosesser på mange fagområder. For deler av
dette arbeidet er det nå lagt føringer gjennom nasjonal helse- og sykehusplan, blant annet når det
gjelder sykehusstruktur og deler av funksjons- og
oppgavefordelingen. I dette alternativet er det departementet som må legge rammene for utviklingen i helseforetakene og styre ressurstilgangen.
Selv om det vil være rimelig å forvente at ansvaret
for flere beslutninger enn i dag flyttes til det enkelte helseforetak, vil departementet ha det overordnede ansvaret for de viktigste strategiske beslutningene. Det vil være behov for mange flere
ansatte for å løse disse oppgavene, som også krever utstrakt kontakt med helseforetakene og fagmiljøer. Utvalget mener det er grunn til å tro at
kunnskapen om lokale og regionale forhold hos
beslutningstakerne vil være dårligere eller vanskeligere tilgjengelig i dette alternativet enn i et
system med sterkere regional forankring. Dette
vil kunne svekke gjennomføringskraft og samordningsevne, og også legitimitet til beslutningene. På grunn av størrelsen vil kunnskapen om
lokale og regionale forhold være mer begrenset i
Helse Sør-Øst enn i de andre tre regionene, og argumentet derfor mindre relevant for denne regionen.
Et akseptert prinsipp for effektiv forvaltning
av offentlige tjenester er at beslutninger bør fattes
på laveste effektive nivå. Dette alternativet bygger
ikke opp under et slikt prinsipp, siden departe-
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mentet overtar beslutningsansvaret i en lang
rekke saker som i dag besluttes på regionalt nivå.
I alternativ 1 ville statsrådens og departementets fokus i større grad enn i dagens system være
rettet mot spesialisthelsetjenesten. Dette vil nødvendigvis måtte gi mindre oppmerksomhet til andre deler av helsepolitikken, blant annet primærhelsetjenesten og samhandling mellom ulike nivåer, folkehelse og forebygging. Den helhetlige
tilnærmingen til helsesektorens utfordringer kan
bli svekket. Utviklingen de siste årene har hatt det
motsatte perspektivet, der departementene har
blitt mer rendyrket som sekretariat for politisk ledelse.
I dette alternativet er ansvaret for å inngå avtaler med private tjenesteleverandører, og dermed
arbeidsfordelingen mellom privat og offentlig sektor, lagt til departementet. Dette følger av at departementet har sørge-for-ansvaret. I den grad departementet ønsker å øke eller redusere kjøp fra
private, vil dette i utgangspunktet kunne gjennomføres mer effektivt enn i dag. Én nasjonal aktør vil
kunne legge bedre til rette for en mer helhetlig tilnærming til innkjøpsstrategi, utforming av avtaler,
oppfølgingsstrategi mv. På den annen side vil det
også på dette området være en utfordring for departementet å sikre seg god nok kunnskap om lokale og regionale forhold, og hvilke tjenester det
vil være hensiktsmessig å kjøpe fra private. Det vil
derfor være naturlig å etablere en innkjøpsenhet
for å planlegge og gjennomføre innkjøp. En slik
innkjøpsenhet bør også ha regionale kontorer og
god dialog med helseforetakene for å sikre god
kunnskap om lokale forhold og behov. Sykehusinnkjøp HF vil trolig kunne ivareta deler av disse
oppgavene.
Praktiserende spesialisters landsforening
(PSL) har i møte med utvalget gitt uttrykk for at et
nasjonalt nivå vil være mindre egnet som avtalemotpart for avtalespesialistene enn regionale helseforetak, ettersom det er en viktig forutsetning
med god kunnskap om behovene i regionen. PSL
framhevet videre at avtaleparten bør ha ansvaret
for å sørge for behandlingstilbud, og at det ikke er
ønskelig at lokale helseforetak tar denne rollen.
Arbeidsgiverforeningene Virke og Spekter,
samt Borgestadklinikken, peker i innspill til utvalget på utfordringer i forholdet til private leverandører, men vurderer ikke at sentralisering av eierskapet er en forutsetning for å løse disse. De peker på at sentralisering av selve innkjøpsprosessen og nasjonale prinsipper blant annet for finansiering av private kan være en fordel, men samtidig
at det må være et regionalt nivå for koordinering
og samhandling.
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Departementet får ansvaret for å finansiere de
enkelte helseforetakene. Departementet vil derfor
i utgangspunktet også få ansvar for den inntektsfordelingen som i dag skjer innad i regionene, jf.
omtale over. Hvis systemet skal gi samme fleksibilitet og regionale tilpasning som i dag, vil dette
kreve stor ressursbruk i departementet og vilje til
å utøve skjønn.

–

–

Økonomistyring og kontroll
Det er etablert gode systemer for økonomistyring, oppfølging og kontroll i helseforetakene,
som det må forutsettes at blir videreført.
En annen problemstilling er hvordan budsjettprosessene vil bli påvirket. Regionale helseforetak
har i dagens system en «bufferfunksjon». De har
én budsjettramme å forholde seg til og må prioritere og omfordele innenfor denne. Dette gjelder
også for investeringer. I alternativ 1 er det departementet som må prioritere mellom investeringsprosjekter i helseforetakene og sørge for tilstrekkelig likviditet til at utbyggingene kan gjennomføres.
Det må derfor forventes større grad av lokal
politisk mobilisering overfor departementet og
Stortinget. Dette kan skape engasjement og gi økt
legitimitet hos aktører som ønsker sterkere politisk styring. Samtidig vil det være risiko for mer
«spill» og omkamp om rammebetingelser fra helseforetak og sykehus overfor departementet og
Stortinget. Dette var en erfaring da de tidligere
statssykehusene ble direkte styrt fra departementet.
Stortinget vil også kunne utvise større engasjement i enkeltsaker og ønske å gi mer spesifikke styringssignaler i en modell der mer ansvar
og myndighet er plassert i departementet.
Effektivitet i beslutningsprosesser og samsvar mellom
myndighet og ansvar
Styringsstrukturen endres ved at de regionale helseforetakene avvikles og oppgaver og ansatte i
stor grad overføres til departementet. I praksis vil
det bli færre beslutningsnivåer. Kortere styringslinjer vil kunne gi sterkere styringskraft, og styrke
samordningen og utviklingen av felles løsninger.
Stortinget har for en del områder lagt føringer
gjennom nasjonal helse- og sykehusplan, noe som
kan gjøre beslutningsprosessene enklere.
På den annen side kan styringskraften og gjennomføringskraften bli svekket som følge av mer
krevende beslutningsprosesser i departementet:

–

–

–

Kontrollspennet til statsråden blir betydelig
større enn i dag. Det vil være behov for politiske avklaringer av en rekke spørsmål, ikke
som i dag bare for saker av stor politisk betydning. Dette kan føre til forsinkelser av saker
som har større strategisk betydning.
Det vil være risiko for at sykehuspolitikk og sykehusdrift vil dominere statsrådens og departementets agenda på bekostning av andre helsepolitiske ansvarsområder. Organiseringen av
departementet ville blitt lagt om for å løse utfordringene best mulig, men det er vanskelig å se
for seg at det ikke ville skje en tydelig endring
av fokus.
Det må forventes at statsråden og politikere på
Stortinget i større grad blir aktivt involvert i enkeltsaker. Dette kan være positivt og gi økt legitimitet. Konsekvensen kan imidlertid også
være at større og mer prinsipielle saker blir
skadelidende, og at det blir uklarhet i rolleforståelsen hos beslutningstakerne i systemet.
Departementet vil neppe kunne fatte beslutninger like effektivt som administrasjonen og styret i et regionalt helseforetak. Departementet
er normalt ikke innrettet for å ta beslutninger
om et stort antall virksomheter i alle deler av
landet. Departementet vil få mange flere ansatte, noe som kan utfordre beslutningsstrukturen.
Beslutningene legges til et nivå som statsråden
kan påvirke fullt ut og har fullt ansvar for. Hensynet til å ivareta statsrådens politiske og konstitusjonelle ansvar kan lede til risikoaversjon
og et større fokus på å forhindre feil enn det
som er hensiktsmessig.

Som omtalt over, kan legitimiteten til beslutninger
bli svekket når de blir tatt med større avstand fra
de som yter helsetjenestene. Svekket legitimitet
kan også gjøre det vanskeligere å gjennomføre beslutningene.
Ledelsen i departementet vil i sin eierrolle
ikke utfordres eller støttes av et styre med medlemmer som har ulik kompetanse, slik tilfellet er
for de regionale helseforetakene. Det er trolig
vanskelig å kompensere fullt ut for den funksjonen styrene har i de regionale helseforetakene
ved å opprette en intern rådgivningsgruppe e.l.
De oppgavene som ligger til de regionale helseforetakene i dag, må i all hovedsak utføres av
andre, og i første rekke av departementet. Det må
forventes at ressursbruken knyttet til de overordnede styringsoppgavene vil være om lag uendret.
Beslutningsprosessene i de felleseide selskapene
vil bli mer effektive med én eier istedenfor fire.
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Samhandling og samarbeid med kommuner og
fylkeskommuner
De lovfestede samarbeidsavtalene og møteplassene mellom helseforetakene og kommunene om
samhandling vil kunne videreføres og følges opp
lokalt som i dag. I praksis er det slik at det er helseforetakene som er avtalepart for samarbeidsavtalene. Praktisk oppfølging av avtalene og samarbeid med primærhelsetjenesten for øvrig, skjer lokalt.
På regionalt nivå er det inngått avtaler mellom
alle regionale helseforetak og KS/kommunesektoren, og alle regionale helseforetak har møter
med KS/kommunesektoren noenlunde regelmessig. Sammensetningen av møtedeltakere er som
oftest administrerende direktør og styreleder fra
de regionale helseforetakene og KS fylkesstyreledere og ledere for KS rådmannsutvalg.
Det er vanskelig å se at departementet kan
løse den regionale samordningen på samme måte,
og kunne ivareta lokalkunnskapen og forankringen de regionale helseforetakene har i dag.
Pasienters og andre berørtes innflytelse på
tjenestetilbudet
Brukerutvalgene i helseforetakene vil videreføres i dette alternativet. Det innebærer at pasienters og andre berørtes innflytelse vil bli ivaretatt
på dette nivået.
Leder av brukerutvalget har i dag møte- og talerett i styremøter i de fleste RHF og HF. Denne
funksjonen blir borte på regionnivået når departementet overtar de regionale helseforetakenes
oppgaver. Departementet vil avholde foretaksmøter, men disse har en annen funksjon enn styremøter og har ikke en form som er egnet for at brukere eller andre skal ha møte- og talerett.
Pasienters og andre berørte parters interesser
som i dag blir ivaretatt på regionalt nivå, må i
denne modellen ivaretas på nasjonalt nivå. Departementet har flere kontaktflater og faste møter
med pasient- og brukerorganisasjoner om utviklingen av helsetjenesten. Utvalget mener likevel at
denne modellen ville kreve at det etableres formelle samarbeidsorganer slik at brukere og berørte får innflytelse på innretningen og styringen
av spesialisthelsetjenesten. Det kan for eksempel
gjøres ved å utnevne brukerutvalg som rådgiver
for departementet tilsvarende det som er ordningen i regionale helseforetak i dag.

Kapittel 7

Samarbeid med universiteter og høgskoler
Det etablerte samarbeidet med universiteter og
høgskoler (UH-sektoren) er forankret i samarbeidsorganene med de regionale helseforetakene.
Departementet kan vanskelig overta en slik
funksjon. UH-sektoren er underlagt Kunnskapsdepartementets ansvarsområde, og forholdet mellom Helse- og omsorgsdepartementet og UH-sektoren vil ikke framstå som et samarbeid mellom likeverdige parter.
I dette alternativet kan det vurderes å legge et
større ansvar på regionsykehusene når det gjelder
regionale samordningsoppgaver. Det vises i
denne forbindelse til arbeidet med ny organisering av spesialistutdanningen for leger, og at det i
2016 skal etableres et regionalt utdanningssenter i
hver region knyttet til de store universitetssykehusene (regionsykehusene), jf. omtale i Prop. 1 S
(2015–2016).
Møtearenaer som er etablert mellom helseforetakene og UH-sektoren, vil kunne videreføres.
Dekanene ved de medisinske fakultetene viser
i et skriftlig innspill til utvalget til at etableringen
av et regionalt nivå i spesialisthelsetjenesten har
ført til et betydelig bedre samarbeid innen utdanning og forskning. Dekanene uttaler følgende:
«Oppsummert mener vi at et regionalt nivå for
samhandling om utdanning og forskning mellom spesialisthelsetjenesten og universitetene,
og en videreutvikling av det integrerte regionale
samspillet, vil være svært viktige strukturer for
å kunne få til det nødvendige tverrsektorielle
samarbeidet med å nå målene i den nasjonale
helsepolitikken. Framtidige organisasjonsmodeller må ta hensyn til dette slik at offentlige ressurser kan forvaltes på en hensiktsmessig og
effektiv måte.»

7.5.2

Alternativ 2 – Departement med
sykehusdirektorat til erstatning for de
regionale helseforetakene

7.5.2.1 Beskrivelse av alternativet
I dette alternativet avvikles de regionale helseforetakene, og det etableres et sykehusdirektorat som
støtte for departementet i styringen av spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene vil, som i dagens
modell, være det utøvende leddet i spesialisthelsetjenesten som yter spesialisthelsetjenester i sitt
geografiske område. Helseforetakene vil være
selvstendige rettssubjekter med egne styrer.
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Figur 7.2 Styringsstrukturen i alternativ 2 med
sykehusdirektorat i eierlinjen

Direktorat i eierlinjen eller som tilrettelegger for
departementet
Mandatet gir ikke føringer på om direktoratet skal
inn i eierlinjen med selvstendig ansvar for foretaksmøter og annen styring, eller om det skal
være et organ som bistår departementet med
utredning, analyse, rapportering og oppfølging.
Dersom direktoratet skulle gis en plass i eierlinjen, måtte det framgå av helseforetaksloven at sykehusdirektoratet skulle ivareta sørge-for-ansvaret, fordele budsjettmidler og utøve eierstyring
overfor helseforetakene i foretaksmøter. Sykehusdirektoratet ville på denne måten fått en formell
plass i eierlinjen.
Styringsstrukturen kan illustreres som i figur
7.2 dersom sykehusdirektoratet skal inn i eierlinjen.
I en slik modell vil statsrådens styringsmuligheter over spesialisthelsetjenesten være betydelig
større enn i dag, og tilnærmet lik som i alternativ
1. Et sykehusdirektorat kan i prinsippet instrueres
og overprøves i alle sammenhenger uten at det
stilles krav til hvordan styringen formelt skal skje.

Stortingets mulighet for å trekke statsråden til ansvar ville øke tilsvarende, uavhengig av om styringsmuligheten benyttes eller ikke.
Difi tar opp spørsmålet om et sykehusdirektorat i eierlinjen i sitt notat fra februar 2016. De skriver at det prinsipielt ikke er noe i veien for en slik
delegering. Videre skriver de:
«Men når vi søker mer nærliggende paralleller,
dvs. styringen av sentrale politikkområder, finner vi likevel ingen eksempler på direktorater
som eierstyrer.
Tvert imot ser vi at f.eks. statsforetaket Statnett blir eierstyrt av departementet (OED) selv
om det er direktoratet NVE som har den faglige styringen, bl.a. gjennom konsesjoner. Og
ved den planlagte delingen av Jernbaneverket i
et direktorat og et infrastrukturforetak er departementet tiltenkt eierstyringen av foretaket.
Det nye direktoratet vil måtte styre den operative virksomheten (drift, vedlikehold, utbygging) ved å inngå avtaler med foretaket.
Argumentasjonen for dette kan dels være
politisk, dvs. at dette gjelder så sentrale spørsmål at statsråden/departementet ikke bør delegere eierstyringen, bl.a. den styringsmuligheten som ligger i foretaksmøtet. Dels kan det
være faglige argumenter, bl.a. at eierstyringen
krever kompetanse som best utvikles på departementsnivå. Her kan det vises til at departementsfellesskapet har et felles fagmiljø der det
bygges kompetanse på tvers for å profesjonalisere statens eierstyring.
Dette tilsier at selv om det formelt ikke er
noe i veien for å legge eierstyring til et direktorat, er dette lite realistisk. Alternativ B [red.: utvalgets alternativ 2] bør heller utformes slik at
departementet har eierstyringen av helseforetakene, mens et direktorat kan utøve en bestillerrolle på vegne av departementet.
Vi ser det samtidig slik at alternativ B ville
ha vært bedre tjent med at også de operative
helseforetakene ble gjort om til forvaltningsorganer slik at samme styringslogikk ble gjennomgående på alle tre nivåer, men dette er som
nevnt innledningsvis ikke aktuelt å vurdere.»
I skriftlig innspill til utvalget uttaler Helsedirektoratet følgende om alternativet med et sykehusdirektorat i eierlinjen:
«I den konkrete vurderingen av styringsmodellene på nasjonalt nivå ønsker direktoratet å
avvente utvalgets arbeid, men vil allerede nå
gjøre oppmerksom på følgende knyttet til alter-
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nativet om et nytt direktorat for styring av sykehusene. I en direktoratsmodell skjer styringen
direkte fra departementet til etatssjef uten
styre. I helsesektoren er det etablert en rolleforståelse mellom forvaltning og utøvende tjenester, og eierstyring og sørge-for-ansvar er
ikke naturlige oppgaver for direktorater i vår
sektor. Hvis man går inn for en slik løsning, vil
det kreve en bred gjennomgang av både forvaltning og foretaksmodell.»
Utvalget mener innspillet fra Difi veier tungt og at
det støttes av andre innspill som har kommet i forbindelse med utredningsarbeidet. Det legges til
grunn for dette alternativet at departementet ivaretar styringen av helseforetakene, mens sykehusdirektoratet har en tilretteleggerrolle for departementet. Ved en slik tilnærming blandes i utgangspunktet ikke forvaltningsstyring og selskapsstyring, ettersom eierstyringen av helseforetakene tilligger departementet direkte.
Utvalget bemerker at i en modell hvor et sykehusdirektorat gis en selvstendig plass i eierlinjen,
ville det i utgangspunktet vært naturlig å omgjøre
helseforetakene til forvaltningsorganer, jf. også
vurderingen fra Difi. Det ville i så fall bli en gjennomgående forvaltningsorganisering av spesialisthelsetjenesten. Dette ligger klart utenfor mandatet, og utvalget har derfor ikke vurdert et slikt alternativ nærmere.
Styringsstrukturen kan illustreres som i figur
7.3 når sykehusdirektoratet ikke skal inngå i eierlinjen (direktoratet har kun en rolle som tilrettelegger for departementet, og kan ikke eierstyre
underliggende helseforetak).
Departementet skal dermed styre et betydelig
antall helseforetak i dette alternativet, antydningsvis 10–15 som i alternativ 1.
Fordeling av oppgaver, ansvar og myndighet
Ansvar og myndighet vil i hovedsak være som i alternativ 1, ettersom direktoratet er en del av staten.
Gitt at sykehusdirektoratet ikke vil ha en formell
posisjon i eierlinjen, må det også i dette alternativet
være departementet som har sørge-for-ansvaret.
Det innebærer at blant annet oppgavefordeling mellom helseforetakene, prioritering av investeringer
og fordeling av budsjett til de underliggende helseforetakene formelt sett ligger til departementet å
beslutte. Statsråden er ansvarlig for alle disposisjo-
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Figur 7.3 Styringsstrukturen i alternativ 2 med
sykehusdirektorat som tilrettelegger for
departementet
ner i departementet og direktoratet, og statsrådens
politiske ansvar utvides betydelig.
Et direktorat som skal tilrettelegge for departementets direkte styring av helseforetakene kan
innrettes med regionale avdelinger, og på den måten ivareta behovet for lokal og regional kunnskap
bedre enn i alternativ 1. En struktur med regionale avdelinger kan eventuelt begrenses til en
overgangsperiode for å lette overgangen. Regionale avdelinger vil ha begrenset beslutningsansvar, og styringsstrukturen kan bli enklere uten
slike avdelinger. Behovet for regionale avdelinger
vil også avhenge av hvordan helseforetaksstrukturen utvikler seg.
Som i alternativ 1 vil det lokale handlingsrommet ved det enkelte helseforetak være avhengig
av departementets styring. Viktige strategiske beslutninger må uansett tas av departementet. Behovet for å flytte oppgaver og ansvar til helseforetakene vil imidlertid ikke være det samme i dette alternativet som i alternativ 1. Sykehusdirektoratet
vil kunne gjøre mye av det praktiske arbeidet med
utredning og saksforberedelse for beslutningene
som skal fattes av departementet. Det kan også
ivareta store deler av den løpende rapporteringen
fra foretakene og informasjonsutvekslingen med
disse, og gis en rolle når det gjelder koordinering
av blant annet fagutvikling og forskning. Dette
markerer et klart skille til alternativ 1.
Sykehusdirektoratet vil kunne planlegge og
gjennomføre kjøp av tjenester fra private etter fullmakt fra departementet.
I sum vil departementets oppgaver bli betydelig mindre, sammenlignet med alternativ 1.

132

Kapittel 7

NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Eierskap til selskaper
Som omtalt under drøftingen av alternativ 1, ser
ikke utvalget det som en løsning at så mange som
10–15 helseforetak skal eie selskap sammen. For
alternativ 2 er derfor vurderingen at for de selskapene som de regionale helseforetakene i dag eier
sammen, bør eierskapet overføres til staten ved
departementet. En løsning i dette alternativet kan
også være at alle eller enkelte av de selskapene
som i dag er felleseide, etableres som avdelinger i
direktoratet. Selskapene må da omdannes og tas
inn i direktoratet. Uavhengig av hvilken organisatorisk løsning man velger, bør helseforetakene
fortsatt betale for tjenester fra disse selskapene.
Selskaper som regionale helseforetak i dag
eier alene, vil kunne eies i fellesskap av helseforetakene i de respektive helseregionene, i alle fall i
en overgangsperiode. Oppgavene disse selskapene har ansvar for er i hovedsak knyttet til apotekvirksomhet og IKT. På IKT-området pågår en
rekke regionale prosesser for å standardisere arbeidsprosesser og teknologi som bør videreføres.
Sykehusapotekene vurderes nå som nasjonalt fellestjenesteselskap.
Finansieringssystemet
I dette alternativet vil konsekvensene for finansieringssystemet langt på vei bli de samme som i alternativ l, siden departementet er forutsatt å ivareta eierskapet. Det vises til omtale i punkt 7.5.1.1.
Av denne omtalen går det fram at det vil være ressurskrevende for departementet å ivareta de regionale og lokale tilpasningene i finansieringssystemet som i dag blir gjort i de regionale helseforetakene. Her vil direktoratet, eventuelt med regionale avdelinger, kunne avlaste departementet
gjennom å utføre de beregningstekniske oppgavene, men selve beslutningene vil ligge til departementet som eier.
Som i alternativ 1 vil det være krevende for departementet å overta de regionale helseforetakenes rolle knyttet til omfordeling av likviditet. Hvis
systemet skal ha samme praktiske konsekvens
om i dag, må omfordelingen av likviditet følges av
et skyggeregnskap der det går fram hvordan omfordelingen har skjedd og hva den enkelte skylder/har til gode. Et mer realistisk alternativ å er å
øke rammene for den statlige lånebevilgningen.
En mulighet som har mer vidtrekkende konsekvenser, er å etablere et nasjonalt eiendomsselskap, jf. omtale i kapittel 9.

7.5.2.2

Vurdering av alternativet opp mot de
valgte kriteriene

Vurderingen av alternativ 2 opp mot kriteriene vil
på mange måter være de samme som for alternativ 1, siden de formelle ansvarsforholdene er de
samme. Alternativene skiller seg imidlertid klart
fra hverandre ved at det i alternativ 2 kan legges
til rette for en mer hensiktsmessig organisering
av arbeidet i departementet.
Beslutningers legitimitet / demokratisk legitimitet
Konsekvensene vil langt på vei være de samme
som beskrevet under alternativ 1:
– Sentralisering av de viktigste beslutningene vil
etter utvalgets oppfatning svekke legitimiteten
til systemet. Dette kan motvirkes noe hvis
utredning, informasjonsinnhenting og oppfølging i stor grad skjer i regionale avdelinger i sykehusdirektoratet.
– Ansatte vil ikke være representert på samme
måte som i dag der de viktigste beslutningene
tas, og møteoffentlighet vil ikke kunne praktiseres på samme måte i departementet som i
styremøter.
– På den annen side kan økt politisk kontroll gi
økt legitimitet hos aktører som etterlyser sterkere politisk styring.
Effektiv ressursutnyttelse – samordning
Som i alternativ 1 vil utgangspunktet for nasjonal
samordning og styring være enklere når eierstyringen av alle helseforetakene skjer fra én og
samme organisasjon, sammenlignet med fire selvstendige rettssubjekter.
I alternativ 1 trekkes fram at det vil være utfordringer knyttet til regional samordning og styring,
spesielt fordi så stort ansvar og saksmengde blir
lagt til departementet. I alternativ 2 vil direktoratet kunne opprette regionale avdelinger for å bidra
med beslutningsgrunnlag og anbefalinger til departementet, eventuelt begrenset til en overgangsperiode. Mye av kompetansen som er opparbeidet i de regionale helseforetakene, kan dermed videreføres regionalt, herunder fagavdelingene.
Departementets evne til å ivareta helheten i
helsepolitikken, og rolle som politisk sekretariat,
vil ikke svekkes i like stor grad som i alternativ 1.
Det er likevel slik at departementet må fatte alle
beslutninger som innebærer styring av helseforetakene også i dette alternativet, mens direktoratet
kun har en rolle som tilrettelegger. Følgelig er det
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risiko for at styring av spesialisthelsetjenesten vil
gå på bekostning av departementets evne til å ivareta helheten i helsepolitikken, og rollen som politisk sekretariat.
Et akseptert prinsipp for effektiv forvaltning
av offentlige tjenester, er at beslutninger bør fattes
på laveste effektive nivå. Prinsippet ivaretas ikke
på en god måte i dette alternativet, da beslutninger sentraliseres i større grad enn det som er tilfelle i dag.
Ansvaret for å inngå avtaler med private tjenesteleverandører kan legges til sykehusdirektoratet.
I den grad departementet ønsker å øke eller redusere kjøp fra private, vil dette i utgangspunktet
kunne gjennomføres mer effektivt enn i dag. Én
nasjonal aktør vil også kunne legge bedre til rette
for en helhetlig tilnærming til innkjøpsstrategi, utforming av avtaler, oppfølgingsstrategi mv. Et sykehusdirektorat, eventuelt med regionale
avdelinger, vil kunne sikre seg kunnskap om lokale og regionale forhold og hvilke tjenester det
vil være hensiktsmessig å kjøpe fra private.
Som i alternativ 1 vil ansvaret for finansieringssystemet ligge i departementet. Hvis systemet
skal gi samme fleksibilitet og regionale tilpasning
som i dag, krever dette stor ressursbruk i departementet og direktoratet og vilje til å utøve skjønn.
Økonomistyring og kontroll
Konsekvensene vil her være de samme som beskrevet under alternativ 1. Utvalget mener det er
etablert gode systemer for økonomistyring, oppfølging og kontroll i helseforetakene som vil bli videreført. Det må imidlertid forventes større grad
av politisk mobilisering overfor departementet og
Stortinget, og større risiko for «spill» og omkamper om rammebetingelsene.
Effektivitet i beslutningsprosesser og samsvar mellom
myndighet og ansvar
Styringsstrukturen endres ved at de regionale helseforetakene avvikles og foretakenes oppgaver og
ansatte overføres til departementet og direktoratet. Det vil bli færre beslutningsnivåer. Kortere
styringslinjer vil kunne gi sterkere nasjonal styringskraft.
Også i dette alternativet vil departementets
kontrollspenn bli større, det er risiko for mer fokus på enkeltsaker og spesialisthelsetjenesten vil
bli mer dominerende på bekostning av andre
saksfelt for departementet, jf. omtale av dette under alternativ 1. Effektene er likevel mindre enn i
alternativ 1, ettersom store deler av arbeidet knyt-
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tet til utredning, analyse, rapportering og oppfølging håndteres av sykehusdirektoratet. Samtidig
vil det i alternativ 2 være egne utfordringer knyttet til kontakten mellom departementet, direktoratet og helseforetakene. Prosessene vil bli mer tidsog ressurskrevende når grunnlagsarbeidet skal
skje i direktoratet, mens beslutningene i hovedsak
skal tas i departementet. Styringskraften og gjennomføringskraften vil kunne svekkes som følge av
mer krevende beslutningsprosesser.
Også i dette alternativet kan svekket legitimitet som følge av større avstand mellom beslutningstakere og de som yter helsetjenestene, gjøre
det vanskeligere å gjennomføre beslutninger.
Oppgaver og ansatte overføres fra de regionale helseforetakene til departementet og direktoratet. Det må forventes at ressursbruken knyttet
til de overordnede styringsoppgavene vil være om
lag uendret. Beslutningsprosessene i de selskapene som i dag er felleseid, vil bli mer effektive
med én eier istedenfor fire.
Samhandling og samarbeid med kommuner og
fylkeskommuner
De lovfestede samarbeidsavtalene og møteplassene mellom helseforetakene og kommunene om
samhandling vil kunne videreføres og følges opp
lokalt som i dag. I praksis er det slik at det er helseforetakene som er avtalepart for samarbeidsavtalene. Praktisk oppfølging av avtalene og samarbeid med primærhelsetjenesten for øvrig, skjer lokalt.
Det vil være naturlig at direktoratet får et ansvar for den delen av samhandling og samarbeid
med kommuner og fylkeskommuner som i dag
ivaretas av regionale helseforetak. Avhengig av
størrelsen på opptaksområdet til helseforetakene,
kan dette ansvaret også bli ivaretatt av helseforetakene. Hvis direktoratet har regionale avdelinger,
vil det være naturlig å legge ansvaret for avtaler
og å avholde regelmessige møter med KS/kommunesektoren til disse. Kontakt med regionavdelingene vil imidlertid kunne bli oppfattet som mindre verdifull av enkelte når de overordnede beslutningene blir fattet et annet sted.
Pasienters og andre berørtes innflytelse på
tjenestetilbudet
Brukerutvalgene i helseforetakene vil bli videreført i dette alternativet. Det innebærer at pasienters og andre berørtes innflytelse vil være ivaretatt lokalt.
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Leder av brukerutvalget har i dag møte- og talerett i styremøter i de fleste RHF og HF. Denne
funksjonen blir borte på regionnivået i dette alternativet. Et sykehusdirektorat vil kunne utnevne
brukerutvalg med rådgivende funksjon tilsvarende det som er ordningen i regionale helseforetak i dag, men da på nasjonalt nivå.
Samarbeid med universiteter og høgskoler
Det etablerte samarbeidet med universiteter og
høgskoler (UH-sektoren) på regionnivået er forankret i samarbeidsorganene med de regionale
helseforetakene. Samhandlingen med universiteter og høgskoler om utdanning og forskning må i
dette alternativet videreføres av direktoratet,
eventuelt gjennom regionale avdelinger. Det kan
på samme måte som omtalt i alternativ 1, vurderes
å legge et større ansvar på regionsykehusene når
det gjelder regionale samordningsoppgaver. Av
omtalen under alternativ 1 går det fram at dekanene ved de medisinske fakultetene i skriftlig innspill til utvalget har pekt på at etableringen av et
regionalt nivå i spesialisthelsetjenesten har ført til
et betydelig bedre samarbeid innen utdanning og
forskning. De mener et regionalt nivå for samhandling om utdanning og forskning og en videreutvikling av det regionale samspillet vil være viktig også framover.
Møtearenaer som er etablert mellom helseforetakene og UH-sektoren vil kunne videreføres.

7.5.3

Alternativ 3 – Nasjonalt helseforetak til
erstatning for de regionale helseforetakene

7.5.3.1 Beskrivelse av alternativet
I dette alternativet erstattes de regionale helseforetakene med et nasjonalt helseforetak, som
også vil overta sørge-for-ansvaret. Helseforetakene vil, som i dagens modell, være det utøvende
leddet i spesialisthelsetjenesten, og yte spesialisthelsetjenester i sitt geografiske område. Helseforetakene vil være selvstendige rettssubjekter
med egne styrer.
Dagens helseforetaksstruktur er resultat av en
utvikling over flere år, jf. omtale i kapittel 8. Dette
tilsier at det vil være naturlig å ta utgangspunkt i
at antall helseforetak i en overgangsperiode skal
være om lag som i dag. Det forutsettes imidlertid
at ledelsen i det nasjonale helseforetaket vurderer
inndelingen på nytt når den øvrige organisasjonen
har funnet sin form. Med det store kontrollspennet ledelsen i det nasjonale helseforetaket vil ha,

må det forventes en utvikling i retning av færre
helseforetak og også at disse får et større handlingsrom.
Styringsstrukturen kan illustreres som i figur
7.4.
Fordeling av oppgaver, ansvar og myndighet
I dette alternativet overføres de oppgavene som i
dag tilligger de regionale helseforetakene til det
nasjonale helseforetaket.
Statsrådens politiske ansvar videreføres i utgangspunktet på samme måte som i dag. Når
statsråden i dette alternativet forholder seg til ett
underliggende foretak og ikke fire som i dag, endres imidlertid modellens funksjonsmåte. Dette
er drøftet senere i kapitlet.
Utvalget legger til grunn at det nasjonale helseforetaket selv bør avgjøre om det er hensiktsmessig å beholde regionale enheter internt i foretaket. Dette vil trolig avhenge av hvor mange og
store helseforetak det vil være på sikt. En mulighet er at foretaket i starten viderefører regionale
avdelinger tilsvarende dagens regionale helseforetak for å ivareta lokal og regional kunnskap i
det nasjonale helseforetaket, og for å sørge for
kontinuitet i styring og oppfølging av de underlig-
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Figur 7.4 Styringsstrukturen i alternativ 3
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gende helseforetakene. Eierstyring gjennom foretaksmøter og vilkår for tildeling av ressurser i oppdragsdokumenter til de underliggende helseforetakene vil være forbeholdt styret i det nasjonale
helseforetaket. Det begrensede ansvaret som vil
ligge til de regionale avdelingene kan tilsi at slike
avdelinger avvikles etter en overgangsperiode og
at virksomheten samles i det nasjonale foretaket.
Dette vil også avhenge av hvordan helseforetaksstrukturen utvikler seg.
I punkt 7.3.2 er det en drøfting av fordelingen
mellom regionale helseforetak og helseforetak
når det gjelder oppgaver, myndighet og ansvar.
Her går det fram hvilke oppgaver som vil måtte
ligge til det nivået som har sørge-for-ansvaret, og
hvilke oppgaver helseforetakene kan ta et større
ansvar for. Det går også fram at eier har et valg
med hensyn til grad av involvering i saker i helseforetakene. Utgangspunktet er at helseforetakene
beholder oppgaver, myndighet og ansvar som i
dag. Hvordan det lokale handlingsrommet ved det
enkelte helseforetak utvikler seg vil avhenge av
det nasjonale helseforetakets styring. Kontrollspennet til det nasjonale helseforetaket gjør det rimelig å forvente større lokalt handlingsrom ved
det enkelte helseforetaket enn i dag.
Eierskap til selskaper
I dette alternativet vil det være naturlig at de selskapene som de regionale helseforetakene eier
sammen, blir overført til det nye nasjonale helseforetaket. Ordningen med at helseforetakene betaler for tjenester fra de nasjonale foretakene og
selskapene videreføres.
Selskaper som de regionale helseforetakene i
dag eier alene, vil kunne eies i fellesskap av de
helseforetakene som inngår i de respektive helseregionene, i alle fall i en overgangsperiode. Alternativet er at de inngår som enheter i eventuelle regionale avdelinger til det nasjonale selskapet for å
ivareta samordningsoppgavene. Disse selskapene
har i hovedsak ansvar for apotekvirksomhet og
IKT. På IKT-området er det en rekke regionale
prosesser for å standardisere arbeidsprosesser og
teknologi som bør videreføres. Sykehusapotekene
vurderes nå som nasjonalt fellestjenesteselskap.
Finansieringssystemet
I dette alternativet vil det nasjonale helseforetaket
ha sørge-for-ansvaret. Bevilgningene vil dermed
bli stilt til disposisjon for det nasjonale helseforetaket istedenfor dagens regionale helseforetak. I
dagens modell har de regionale helseforetakene
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et selvstendig ansvar for å fordele inntekter til
sine underliggende helseforetak. Regionene tilpasser modellen på ulike måter: gjennom justering av behovsindekser, kostnadsindekser og
hvilke elementer som holdes utenfor fordelingsmodellen og særfinansieres (jf. omtale i punkt
3.8.1). Tilpasningen har blitt til gjennom langvarig
utviklingsarbeid og prosesser innad i regionen.
Dette ansvaret må i alternativ 3 overtas av det nasjonale helseforetaket, eventuelt med støtte fra regionale avdelinger.
I en overgangsfase vil de regionale inntektsmodellene for fordeling av basisbevilgning til underliggende helseforetak kunne videreføres. Over
tid vil det imidlertid være behov for en ny nasjonal
inntektsmodell basert på felles nasjonale prinsipper, tilsvarende inntektsmodellen som ligger til
grunn for departementets fordeling av inntekter
mellom de regionale helseforetakene i dag. Det
må legges til grunn at departementet vil legge føringer på hvordan midlene skal fordeles fra det nasjonale helseforetaket til underliggende helseforetak.
Det nasjonale helseforetaket vil i likhet med
dagens regionale helseforetak kunne omfordele likviditet mellom helseforetakene i forbindelse med
investeringsprosjekter. Muligheten vil også bli
styrket ved at det kan gjøres en utjevning på nasjonalt nivå, og ikke bare innad i regionene. Eventuell etablering av et nasjonalt eiendomsselskap er
drøftet i kapittel 9.

7.5.3.2

Vurdering av alternativet opp mot de
valgte kriteriene

Funksjonsmåte og konsekvenser av dette alternativet har store fellestrekk med gjeldende organisering med regionale helseforetak. Hovedforskjellene er at mulighetene for nasjonal samordning
blir styrket og beslutninger sentralisert. Sentralisering påvirker grunnlaget for regional samordning og styring, og vil også ha konsekvenser for
legitimiteten til systemet.
Beslutningers legitimitet / demokratisk legitimitet
Beslutningsprosessene vil være som før, med
tanke på åpenhet og innsyn. Ordningen med ansattvalgte styremedlemmer, konserntillitsvalgte
og konsernverneombud på regionalt nivå vil bli videreført på nasjonalt nivå.
Alternativet innebærer at eierskapet til helseforetakene og beslutninger knyttet til dette løftes
fra regionalt til nasjonalt nivå. Foretakets styre og
direktør vil få stor makt, på bekostning av region-
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nivået. Hvordan dette påvirker grunnlaget for
samordning og styring nasjonalt og regionalt drøftes nedenfor. En slik endring påvirker også legitimiteten til systemet, og dermed gjennomføringskraften. To hensyn kan trekkes fram. For det første vil den opplevde avstanden fra sykehusenes
driftsenheter til det nivået som har den formelle
beslutningskompetansen bli større. Basert på innspill som utvalget har fått, må det antas at dette vil
bidra til å svekke legitimiteten. For det andre kan
det være uheldig for beslutningers legitimitet at
så stor makt samles i ett styre og hos én administrerende direktør.
Helseforetakenes rolle videreføres i utgangspunktet uendret. Det lokale handlingsrommet vil
imidlertid avhenge av hvordan det nasjonale helseforetaket innretter styringen. Helseforetakene
vil trolig få større frihet ettersom det nasjonale
helseforetaket vil ha et stort kontrollspenn. Med
klare og utvidede fullmakter og beslutningsmyndighet til helseforetakene, vil flere beslutninger
treffes nær de som utøver tjenestene. Det vil
kunne styrke legitimiteten og lojaliteten til beslutningene.
Effektiv ressursutnyttelse – samordning
Det er i utgangspunktet enklere å få til nasjonal
samordning og styring når eierstyringen av alle
helseforetakene og de felleseide selskapene skjer
fra én og samme organisasjon, sammenlignet med
fire regionale helseforetak.
Statsrådens og departementets rolle og oppgaver endres ikke i dette alternativet; det er på nivået under det skjer sentralisering. Departementets funksjonsmåte vil derfor i utgangspunktet heller ikke endres slik det er beskrevet i alternativene 1 og 2. Systemet vil likevel bli påvirket av at
statsråden styrer ett foretak og ikke fire som i
dag.
Det nasjonale helseforetaket, eventuelt med
støtte fra regionavdelinger, vil overta ansvaret for
at spesialisthelsetjenesten planlegges og dimensjoneres med utgangspunkt i geografiske regioner. Viktige beslutninger om funksjonsfordeling,
investeringer og fordeling av inntekter vil uansett
bli tatt sentralt, uten den samme nærheten til
regionale forhold. Dette forutsetter en utstrakt dialog mot helseforetakene for å sikre et godt saksgrunnlag. Ellers må det forventes at hensynet til
nasjonal likebehandling vil bli tillagt større vekt av
nasjonale beslutningstakere.
Ansvaret for kjøp av tjenester fra private vil
ligge hos det nasjonale helseforetaket, da dette
følger sørge-for-ansvaret. Én nasjonal aktør vil

kunne legge bedre til rette for en mer helhetlig tilnærming til innkjøpsstrategi, tilgjengelighet og
geografiske spredning av tilbudet, utforming av
avtaler, oppfølging mv.
Det må etableres en nasjonal modell for fordeling av inntekter fra det nasjonale helseforetaket
til underliggende helseforetak, og departementet
må forventes å legge føringer på denne. Det ansvaret de regionale helseforetakene har i dag for
regionale tilpasninger må overtas av det nasjonale
helseforetaket. Viljen til å bruke skjønn i det nasjonale foretaket er avgjørende for hvor stor grad
av omfordeling og fleksibilitet det vil være i
systemet.
Økonomistyring og kontroll
Det er etablert gode systemer for økonomistyring, oppfølging og kontroll i helseforetakene,
som det må forutsettes at blir videreført.
I dette alternativet overtar det nasjonale helseforetaket det ansvaret de regionale helseforetakene har i dag, og statsrådens politiske ansvar er i
utgangspunktet uendret. Statsrådens rolle i styringssystemet påvirkes imidlertid av at styringslinjen går til ett foretak og ikke til fire som i dag.
Dette kan skape forventninger om og gjøre det
lettere for statsråden å gripe inn i flere saker. I så
fall vil alternativet innebærer mer «spill» og omkamper om budsjettrammene, og mer direkte
press på statsråden knyttet til enkeltsaker. Dette
er imidlertid ikke en nødvendig konsekvens av alternativet.
Effektivitet i beslutningsprosesser og samsvar mellom
myndighet og ansvar
Departementets formelle rolle påvirkes i liten
grad. Samling av ansvaret for å sørge for alle tjenestetilbud i ett nasjonalt helseforetak vil i utgangspunktet gi samme samsvar mellom myndighet og ansvar som i dagens regionale helseforetak. Alternativet vil på samme måte som i dag
legge til rette for at Stortinget, regjeringen og
statsråden konsentrerer seg om store og prinsipielle saker.
En viktig forskjell mellom dette alternativet og
dagens modell er de praktiske og styringsmessige
konsekvensene av at fire styrer og administrerende direktører i regionale helseforetak fusjoneres til ett styre og én administrerende direktør. I
dagens modell er det etablert et klart skille mellom statsråden og departementet på den ene siden og de regionale helseforetakene på den andre
siden. Denne ansvars- og rolledelingen vil kunne
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bli utfordret når så mye makt og ansvar legges til
én leder og ett styre. Det vil også oppstå et stort
kontrollspenn på øverste i nivå i organisasjonen,
når ledelsen i foretaket får ansvaret for hele spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst har til sammenligning det klart største kontrollspennet i
dagens struktur, med et befolkningsgrunnlag på
om lag 56 pst. av totalbefolkningen.
Oppgaver og (en stor del av) de ansatte overføres fra de regionale helseforetakene til det nasjonale helseforetaket. Det må forventes at ressursbruken knyttet til de overordnede styringsoppgavene vil være om lag uendret. Beslutningsprosessene i de selskapene som i dag er felleseid
vil bli mer effektive med én eier istedenfor fire.
Samhandling og samarbeid med kommuner og
fylkeskommuner
De lovfestede samarbeidsavtalene og møteplassene mellom helseforetakene og kommunene om
samhandling vil kunne videreføres og følges opp
lokalt som i dag. I praksis er det slik at det er helseforetakene som er avtalepart for samarbeidsavtalene. Praktisk oppfølging av avtalene og samarbeid med primærhelsetjenesten for øvrig, skjer lokalt.
Det nasjonale helseforetaket vil i utgangspunktet overta ansvaret for den delen av samhandling
og samarbeid med kommuner og fylkeskommuner som i dag ivaretas av regionale helseforetak.
Avhengig av størrelsen på opptaksområdet til helseforetakene, kan dette ansvaret også bli ivaretatt
av helseforetakene. Hvis det nasjonale helseforetaket har regionale avdelinger, vil det være naturlig å legge ansvaret for avtaler og å avholde
regelmessige møter med KS/kommunesektoren
til disse. Kontakt med regionavdelingene vil imidlertid av enkelte kunne oppfattes som mindre verdifull når de overordnede beslutningene blir fattet
av foretaket sentralt.
Pasienters og andre berørtes innflytelse på
tjenestetilbudet
Brukerutvalgene i helseforetakene vil bli videreført. Det innebærer at pasienters og andre berørtes innflytelse vil være ivaretatt på dette nivået.
Et nasjonalt helseforetak vil kunne utnevne
brukerutvalg som rådgiver på lik linje med det
som er ordningen i regionale helseforetak i dag.
Leder for brukerutvalget har i dag møte- og talerett i styremøtet i flere regionale helseforetak.
Denne funksjonen vil kunne bli videreført, men da
på nasjonalt nivå.
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Samarbeid med universiteter og høgskoler
Det etablerte samarbeidet med universiteter og
høgskoler på regionnivået er forankret i samarbeidsorganene med de regionale helseforetakene.
Dette vil et nasjonalt helseforetak måtte tre inn i.
Uten regionale avdelinger kan dette samarbeidet
bli mer krevende.
Av omtalen under alternativ 1 går det fram at
dekanene ved de medisinske fakultetene i skriftlig
innspill til utvalget har pekt på at etableringen av
et regionalt nivå i spesialisthelsetjenesten har ført
til et betydelig bedre samarbeid innen utdanning
og forskning. De mener et regionalt nivå for samhandling om utdanning og forskning og en videreutvikling av det regionale samspillet vil være viktig også framover.
Det samarbeidet som helseforetak har i dag
med universiteter og høgskoler vil kunne videreføres og styrkes i en modell der antall helseforetak reduseres til for eksempel ti til tolv.

7.5.4

Implementeringsrisiko i de tre alternativene
Det følger av mandatet at utvalget skal utarbeide
risikoanalyser for implementering av modellene.
Dette skal blant annet inkludere konkrete vurderinger av risiko knyttet til tilgang eller tap av kompetanse, redusert pasientbehandling, effekt på pasientsikkerhet og beredskapsevne, behov for tilpasninger i IKT-systemer, samt evne til å opprettholde kostnadskontroll. Risikoen må vurderes ut
fra hvilken sannsynlighet det er for at noe skal avvike fra den planlagte utviklingen, og konsekvensene av et slikt avvik.
Vurderingene baserer seg på overordnede betraktninger som illustrerer forskjellene mellom de
ulike alternativene. I en eventuell planleggingsfase for gjennomføring av en valgt modell er det
nødvendig å gjøre en mer detaljert og grundig
konsekvensvurdering.
Endringene i ansvarsposisjoner vil i utgangspunktet skje fra en dag til en annen, men planlegging og gjennomføring vil kreve tid både i forkant
og i etterkant av selve ansvarsoverføringen. Det
vil være en implementeringsperiode fra beslutning om endring er tatt og til implementeringen er
gjennomført. Perioden vil være avhengig av hvor
omfattende omorganiseringsprosesser som skal
gjennomføres, og derfor være ulik for de tre alternativene.
I en implementeringsperiode vil det alltid være
risiko for at utilsiktede og uventede konsekvenser
kan oppstå. Det er imidlertid vanskelig å vurdere
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hvordan organisatoriske endringer vil påvirke den
ordinære driften i en gjennomføringsfase. Det er
vanskelig å tallfeste eller gi en presis beskrivelse
av hvilke utilsiktede eller uventede konsekvenser
som vil kunne oppstå, eller hvor stor sannsynlighet det er for dette som følge av omorganisering.
En skal imidlertid ikke undervurdere betydningen av risiko knyttet til implementering. Det er
mulig å peke på noen generelle risikofaktorer for
omorganiseringsprosesser. Det vil alltid være en
risiko for at det i slike prosesser blir lite lederoppmerksomhet igjen rettet mot å ivareta daglig drift.
Dette kan i neste omgang gi utslag på blant annet
ventetider, økonomistyring og kontroll. Hvor stor
risikoen er (dvs. sannsynligheten sett i sammenheng med konsekvenser), avhenger blant annet
av hvor omfattende omorganiseringen er. Hvilket
nivå i organisasjonen omorganiseringen skal
foregå på vil også kunne ha betydning for risikovurderingen. Omorganisering som skjer nær
pasientene kan gi høyere risiko for uønskede konsekvenser i den ordinære driften.
I alle alternativene som utvalget er bedt om å
se på, er hovedgrepet å avvikle de regionale helseforetakene. I utgangspunktet vil de økonomiske
konsekvensene av en slik endring være relativt
begrenset i alle tre alternativene, men størst i alternativ 1. De ca. 365 personene som i dag arbeider i de regionale helseforetakene må flyttes eller
erstattes avhengig av hvor oppgavene blir plassert
i en ny organisasjonsstruktur. Ved eventuelle
endringer i eierskapet og i antall helseforetak må
det gjennomføres en rekke administrative
endringer. Dette gjelder bl.a. endringer av avtaleparter og endringer i Brønnøysundregistrene osv.
Disse konsekvensene er relativt påregnelige og
konkrete og omtales ikke her. I kapittel 11 omtales økonomiske og administrative konsekvenser
av utvalgets forslag i kapittel 10.
I det følgende vurderes implementeringsrisikoen i de tre alternative modellene for organisering av eierskapet opp mot de elementene som er
nevnt i mandatet.
Risiko for tap av kompetanse
Nødvendig oppbemanning i alternativ 1 vil dels
kunne skje ved at ansatte i de regionale helseforetakene blir overført til departementet, og dels ved
at departementet rekrutterer nye medarbeidere.
Det er risiko for å miste mye kompetanse i en slik
prosess, blant annet fordi mange ikke vil ønske å
bytte bosted. Det vil også være behov for å styrke
bemanningen og kompetansen i departementet

før det kan skje nedbemanning i regionene. Dette
vil gi økte lønnskostnader i en overgangsfase.
I alternativ 2 vil departementet også måtte
styrke bemanningen, men i vesentlig mindre grad
enn i alternativ 1. I hvilken grad ansatte i de regionale helseforetakene vil kunne bli overført til nytt
direktorat, vil avhenge av om det opprettes regionale avdelinger.
Det vil være kostnader og risiko også ved å
opprette et nytt nasjonalt helseforetak. I det minste i en overgangsperiode vil det være naturlig å
innrette et nasjonalt helseforetak med regionale
avdelinger. De ansatte i regionale helseforetak vil
dermed i hovedsak kunne overføres til det nasjonale helseforetaket og regionale avdelinger.
Redusert pasientbehandling og evne til å opprettholde
kostnadskontroll
Det er alltid risiko for at det i omorganiseringsprosesser blir mindre lederoppmerksomhet igjen rettet mot å ivareta daglig drift. Det er imidlertid vanskelig å vurdere konkret hvor stor denne risikoen
vil være, og den vil avhenge av graden av omorganisering. Omorganiseringen vil i utgangspunktet
ikke omfatte det leddet hvor helsetjenestene ytes,
og det er ikke grunn til å tro at nivået på pasientbehandlingen vil bli direkte påvirket i vesentlig
grad. Evne til kostnadskontroll vil imidlertid
kunne bli svekket som følge av mindre lederoppmerksomhet knyttet til driften.
I alternativ 1 vil det være en spesiell utfordring
knyttet til tap av kompetanse, og at store deler av
departementet må læres opp i nye roller og oppgaver. Det vil ta tid. Det vil imidlertid ikke på
samme måte som i alternativ 2 være utfordringer
knyttet til rolleforståelse
I alternativ 2 kombineres forvaltningsstyring
og eierstyring ved opprettelse av et direktorat.
Det vil være et skille mellom et direktorat som forbereder beslutningsgrunnlag og et departement
som fatter beslutninger, med tilhørende behov for
staber som ivaretar rollen som politisk sekretariat
og dublering av kompetanse i departementet. Det
vil kreve nye rutiner og systemer, og vil være utfordrende i en gjennomføringsfase, da rolleforståelsen mellom departementet, direktorat og helseforetak vil ha behov for tid for å gå seg til.
I alternativ 3 vil selskapsstrukturen og saksgangen være tilnærmet lik som i dagens styringsmodell, bortsett fra at man går fra fire regionale
helseforetak til ett nasjonalt helseforetak. Det er
dermed grunn til å anta at gjennomføring kan skje
raskere, og at risikoen dermed blir mindre. Det
forventes også noe større kontinuitet i bemanning
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og kompetanse i implementeringsperioden, som
også bidrar til å redusere risiko.
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vanskelig å peke på at noen av alternativene har
større risiko når det gjelder effekten på beredskapsevnen.

Effekt på pasientsikkerhet
Pasientsikkerhet er definert av Kunnskapssenteret som vern mot unødig skade som følge av helsetjenestenes ytelser eller mangel på ytelser.
Det at lederoppmerksomheten tas bort fra den
daglige driften i en omorganiseringsprosess medfører også at arbeidet med pasientsikkerhet kan
bli påvirket. Det er likevel slik at det viktigste arbeidet med pasientsikkerhet skjer på det pasientnære nivået, og det er ikke grunn til å tro at dette
nivået vil bli direkte berørt i vesentlig grad av omorganiseringen. Av den grunn anses sannsynligheten for negative effekter som liten.
Dersom det skal påpekes forskjeller mellom
alternativene, er det naturlig å vise til den generelle betraktningen om at graden av omorganisering har betydning for risikoens størrelse. Dette
vil igjen medføre at risikoen er noe mindre i alternativ 3 enn i alternativ 1 og 2.
Effekt på beredskapsevne
Ansvarsprinsippet for helseberedskapen innebærer at den virksomheten som har ansvar for et
fagområde eller tjenestetilbud i en normalsituasjon, har ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og håndtering av ekstraordinære hendelser.
Både helseforetak og regionale helseforetak
har plikt til å utarbeide beredskapsplaner for de
tjenestene de er ansvarlige for, og samordne planene internt og med samarbeidsparter. Planene
tar utgangspunkt i Nasjonal helseberedskapsplan,
som er det nasjonale rammeverket for helsesektorens beredskap og danner utgangspunktet for aktørenes beredskapsplaner for krisehåndtering.
Organisatoriske endringer vil forutsette en
gjennomgående revisjon av beredskapsplanene
for helsesektoren med hensyn til blant annet aktører, ansvar, roller, varsling, kriseledelse og samhandling. Beredskapsløsninger som de regionale
helseforetakene har utarbeidet innen egen region
eller som nasjonale løsninger, for eksempel legemiddelberedskap, må også gjennomgås og ivaretas.
Omorganisering av eierskapet der de regionale helseforetakene avvikles, berører i utgangspunktet ikke det operative leddet i helseberedskapen. Sannsynligheten for negative utslag vurderes
som liten. Av den grunn anses implementeringsrisikoen for relativt liten på dette punktet, og det er

Behov for tilpasninger i IKT-systemer og annen kritisk
infrastruktur
På IKT-området har alle regionale helseforetak en
omfattende portefølje av utviklingsprosjekter.
Helse Sør-Øst RHF skal i perioden fram til 2018
gjennomføre et av de største digitale fornyingsprogrammene i offentlig sektor. Helse MidtNorge RHF skal gjennom programmet «Helseplattformen» anskaffe og innføre (2020) ny, felles
pasientjournal for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og helseforetakene i Midt-Norge.
Helseplattformen skal være et regionalt utprøvingsprogram og mulig startpunkt for en felles
nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.
De alternative modellene der eierskapet skal
ivaretas av én nasjonal eier, vil måtte organisere
oppfølgingen slik at den regionale innretningen på
prosjektene ivaretas. Dette gjelder både for finansiering, styring og oppfølging av prosjekter, og
samtidig sikre drift av eksisterende (regionale)
systemer. Dette er prosjekter med stor kompleksitet som involverer mange aktører, de innebærer
store økonomiske løft og det er ulike finansieringsmodeller for de regionale prosjektene. En endret organiseringsmodell kan medføre økt sannsynlighet for at gjennomføringen av de eksisterende IKT-prosjektene blir forsinket.
Øvrig fysisk infrastruktur, slik som vannforsyning og elektrisitet, vil i liten grad bli berørt av
omorganiseringen. Slik infrastruktur ivaretas i hovedsak av helseforetakene i samhandling med
kommunene. Endret styringsmodell vil neppe
medføre økt sannsynlighet for at infrastrukturen
vil bli påvirket. Når det gjelder nødnett, så vil utbyggingen være sluttført før en eventuell omorganisering blir gjennomført. Driften av nødnettet
ivaretas av HDO HF i samarbeid med Direktoratet
for nødkommunikasjon. Det vil derfor være avgjørende at det sikres videreføring av nasjonal driftsorganisasjon.
Implementeringsrisikoen vurderes å være
minst i alternativ 3. Endringen i styringssystemet
er minst og rollene klare.
Oppsummering
Helseforetaksreformen i 2001/2002 innebar omfattende strukturelle endringer i hele spesialisthelsetjenesten, og det tok også tid før gode
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systemer for økonomistyring mv. var på plass. Risikoen ved de tre alternativene som vurderes her
vil være betraktelig lavere da endringene er mindre og mye av organisasjonsmodellen beholdes,
som for eksempel statlig eierskap og foretaksorganiseringen.
Det er vanskelig å vurdere implementeringsrisikoen i de ulike alternativene opp mot hverandre
og det er vanskelig å vurdere størrelsen på risikoen generelt sett. Det vil for mange viktige områder, som beredskap, pasientsikkerhet, pasientbehandling og fysisk infrastruktur, neppe gi vesentlig økt sannsynlighet for en negativ utvikling eller
effekt. Avhengig av hvilken modell som velges,
kan endringer innebære en vesentlig risiko for tap
av kompetanse og svekket regional styring i en
overgangsperiode. Likeledes vil framdriften i IKTutviklingen kunne påvirkes negativt ved større
endringer i styringsmodellen.
En utfordring er også at plan- og utviklingsarbeid som pågår i sektoren kan bli satt tilbake som
følge av at ansvarsposisjoner endres. Tap av kompetanse i sentrale stillinger vil kunne påvirke
dette. Videre vil gode prosesser i utviklingsarbeidet være avhengig av kontinuitet, klare roller og
oppgavefordeling. I en omorganiseringsprosess
skal nye personer inn i nye roller, andre personer
slutter og ansvarsforholdene kan bli endret osv.,
noe som gir risiko for å miste framdrift i viktige
pågående plan- og utviklingsprosesser, herunder
investeringsplaner.
For alle de tre alternativene er det betydelig
sannsynlighet for at det politiske fokuset i implementeringsperioden i for stor grad vil dreie mot
spesialisthelsetjenesten, med tilsvarende mindre
fokus på andre sentrale områder innenfor helseog omsorgssektoren.
Oppsummert finner utvalget at det er minst risiko knyttet til alternativ 3. Alternativet krever
minst endringer, selskapsstrukturen med tre nivå
(departementet, overordnet helseforetak og utøvende helseforetak) og saksgangen vil være tilnærmet lik dagens, bortsett fra at man går fra fire
regionale helseforetak til et nasjonalt helseforetak.

Alternativene 1 og 2 har konsekvenser som vil
være utfordrende i en gjennomføringsfase. I alternativ 1 er det størst risiko for negative effekter
som følge av tap av kompetanse, mens alternativ 2
har spesielle utfordringer knyttet til styringen og
rolleforståelsen i det nye systemet.
Det må vurderes om en ny alternativ organisering vil kunne gi sektoren bedre forutsetninger
for å møte de utfordringene som kommer, og i så
tilfelle om eventuelle risikoelementer i en implementeringsperiode vil oppveie for de gevinstene
man på sikt kan forvente å realisere.

7.5.5 Utvalgets vurdering
I dette avsnittet vurderes de tre alternativene opp
mot hverandre, og det gis en tilrådning om valg av
modell.
7.5.5.1 Ulikheter i modellene
Tabell 7.2 oppsummerer hvordan alternativene 1–
3 vurderes opp mot sentrale vurderingskriterier.
Det er lagt vekt på de elementene der alternativene skiller seg fra hverandre.
Endrede rammevilkår for helseforetakene er
ikke omtalt i tabellen. I drøftingene foran er det
lagt vekt på at helseforetakene må ha tilstrekkelig
handlingsrom og forutsigbarhet. De tre alternativene gir imidlertid ikke nødvendigvis ulike rammevilkår for helseforetakene, modellene skiller
seg fra hverandre når det gjelder organiseringen
på nivået over. Rammevilkårene til helseforetakene vil være et resultat av eiers styring til enhver
tid. De tre alternativene har det til felles at de har
et stort kontrollspenn på eiernivået, noe som vil
trekke i retning av at mer blir delegert til helseforetakene. I alternativene 1 og 2 har departementet sørge-for-ansvaret og statsråden et større politisk ansvar enn i alternativ 3. Dette kan føre til at
enkeltsaker i større grad bringes opp til departementet.

NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

141
Kapittel 7

Tabell 7.2 Alternativene 1–3 vurdert opp mot sentrale vurderingskriterier
Vurderingskriterier

Alternativ 1: De regionale
helseforetakene avvikles og
helseforetak legges direkte
under departementet

Alternativ 2: Departement
med sykehusdirektorat til
erstatning for de regionale
helseforetakene

Alternativ 3: Nasjonalt helseforetak til erstatning for de
regionale helseforetakene

Viktige beslutninger brin- Samme vurdering som i
ges til et forvaltningsnivå alternativ 1.
der statsråden har full
instruksjonsrett og ansvar
overfor Stortinget. Dette
kan gi økt politisk legitimitet.
På den annen side innebærer dette en sentralisering av myndighet, som
kan svekke legitimiteten
lokalt og regionalt.
De ansatte vil ikke på
samme måte som i dag
være representert når viktige beslutninger blir tatt.
Møteoffentlighet vil heller
ikke kunne praktiseres på
samme måte.

Statsrådens formelle rolle
og ansvar er uendret.
Sentralisering kan svekke
legitimiteten.
Mye makt samles i ett
styre og hos én administrerende direktør. Dette
kan svekke legitimiteten.
Dagens ordninger for
medvirkning fra de
ansatte og møteoffentlighet videreføres i det nasjonale helseforetaket.

1. Legitimitetskriterium
Legitimitet for beslutninger

2. Effektivitetskriterier
Effektiv utnyttelse av ressursene – samordning
Nasjonal samordning Muligheten for nasjonal Samme vurdering som i
alternativ 1.
og styring
samordning og styring
forbedres i utgangspunktet når eierstyringen av
helseforetakene skjer fra
samme sted.
Samlet effekt påvirkes av
en mer krevende beslutningsstruktur og stort
kontrollspenn.
Regional samordning Regional samordning og
planlegging utredes og
besluttes i departementet.
Stort kontrollspenn og
departementets begrensede kunnskap om lokale
og regionale forhold forventes å svekke samordningsevnen.

Direktoratet ivaretar regional samordning og planlegging, men de viktigste
beslutningene vil bli tatt i
departementet.
Direktoratet kan velge å
ha regionale avdelinger.

Bedre mulighet for nasjonal samordning og styring, som i alternativene 1
og 2.
Beslutningsstrukturen
blir tydelig, men kontrollspennet blir stort.

Det nasjonale helseforetaket ivaretar regional samordning og planlegging,
og fatter beslutninger.
Foretaket kan velge å ha
regionale avdelinger.
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Tabell 7.2 Alternativene 1–3 vurdert opp mot sentrale vurderingskriterier
Vurderingskriterier

Alternativ 1: De regionale
helseforetakene avvikles og
helseforetak legges direkte
under departementet

Inntektssystemet

Samme vurderinger som
Helseforetakenes inntektsrammer fastsettes i for alternativ 1.
departementet. Muligheten for regionale tilpasninger vil i praksis bli
begrenset.
Investeringer: Det vil
være krevende for departementet å overta de regionale helseforetakenes
rolle knyttet til fordeling
av likviditet. Departementet må i utgangspunktet
gjennomføre omfordeling
ved å justere bevilgningene fra år til år. Mulige
virkemidler kan være å
øke rammene for statlige
lån eller å etablere et statlig eiendomsselskap.

Departementets forhold til helsesektoren som helhet

Fokus på helsetjenesten
som helhet svekkes, når
spesialisthelsetjenesten
får en så stor plass i departementet.
Departementets rolle som
politisk sekretariat svekkes også.

Forholdet til private
aktører

Det formelle ansvaret vil Kjøp av tjenester fra private kan delegeres til
ligge i departementet.
sykehusdirektoratet.
Stort kontrollspenn og
manglende kunnskap om
regionale og lokale forhold tilsier at den praktiske oppfølgingen vil bli
delegert til en egen enhet.

Alternativ 2: Departement
med sykehusdirektorat til
erstatning for de regionale
helseforetakene

Spesialisthelsetjenesten
vil få en dominerende
plass i departementet,
men ikke i samme grad
som i alternativ 1. Direktoratet vil bistå med utredning, analyse, rapportering og oppfølging.

Alternativ 3: Nasjonalt helseforetak til erstatning for de
regionale helseforetakene

Det nasjonale helseforetaket vil fordele inntektsrammen, men departementet forventes å legge
føringer på fordelingen.
Muligheten for regionale
tilpasninger vil i praksis
bli begrenset.
Investeringer: Det nasjonale helseforetaket vil
kunne omfordele likviditet mellom helseforetakene. Handlingsrommet
vil være større enn i dag,
siden utjevningen kan
skje på nasjonalt nivå.

Rollen og ansvaret til
statsråden og departementet påvirkes i utgangspunktet ikke.

Et nasjonalt helseforetak
kan håndtere innkjøpene
på samme måte som de
regionale helseforetakene.
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Tabell 7.2 Alternativene 1–3 vurdert opp mot sentrale vurderingskriterier
Vurderingskriterier

Alternativ 1: De regionale
helseforetakene avvikles og
helseforetak legges direkte
under departementet

Alternativ 2: Departement
med sykehusdirektorat til
erstatning for de regionale
helseforetakene

Alternativ 3: Nasjonalt helseforetak til erstatning for de
regionale helseforetakene

Effektivitet i beslutningsprosesser og samsvar mellom myndighet og ansvar

Færre beslutningsnivåer
og overføring av beslutninger fra regionalt til
nasjonalt nivå kan gi sterkere styringskraft for
statsråden og departementet.
Styrings- og gjennomføringskraften begrenses
av:
– Stort kontrollspenn,
og at departementet
ikke er innrettet på
å håndtere en så stor
saksmengde.
– Større fokus på
enkeltsaker.
– Statsråden vil være
direkte ansvarlig for
langt flere saker. Kan
lede til risikoaversjon.
– Styringskraften på
andre områder kan
svekkes som følge av
at spesialisthelsetjenesten blir så dominerende i departementet.
– Statsråden og departementet vil ikke ha
støtte fra styrer med
regional forankring
og bred kompetanse.
– Svekket legitimitet kan
medføre at beslutninger blir vanskeligere
å gjennomføre.

Samme vurdering som
i alternativ 1, med følgende nyanser:
– Også i dette alternativet vil departementets kontrollspenn,
fokus på enkeltsaker
og spesialisthelsetjenestens dominans
øke. Effektene er
likevel mindre enn
i alternativ 1 siden
en rekke oppgaver kan
legges til sykehusdirektoratet.
– Beslutningsprosessene kan ta noe lengre
tid enn i alternativ 1,
ettersom det er behov
for tett dialog mellom
direktorat og departement.

Overføring av viktige
beslutninger fra regionalt
til nasjonalt nivå kan gi
sterkere styringskraft.
Dette kan styrke samordningen og utviklingen av
felles løsninger.
I motsatt retning trekker
at kontroll- og beslutningsspennet på øverste
nivå i foretaket blir stort.
Sentralisering og maktkonsentrasjon hos ett
styre og én administrerende direktør kan gi legitimitetsproblemer som
gjør det vanskelig å gjennomføre beslutninger.

144

Kapittel 7

NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Tabell 7.2 Alternativene 1–3 vurdert opp mot sentrale vurderingskriterier
Vurderingskriterier

Alternativ 1: De regionale
helseforetakene avvikles og
helseforetak legges direkte
under departementet

Alternativ 2: Departement
med sykehusdirektorat til
erstatning for de regionale
helseforetakene

Alternativ 3: Nasjonalt helseforetak til erstatning for de
regionale helseforetakene

Samarbeid med kom- Departementet vil vanskemunesektoren
lig kunne fylle den rollen
regionale helseforetak har
hatt som samarbeidsaktør med kommunesektoren på regionnivået.

Direktoratet vil få ansvar
for å ivareta samhandling
og samarbeid med kommunesektoren som regionale helseforetak har i
dag.
Direktoratet kan velge å
ha regionale avdelinger.
Kontakten med disse vil
imidlertid kunne oppfattes som mindre verdifull
siden de viktigste beslutningene fattes sentralt.

I hovedsak samme vurdering som i alternativ 2.
Avhengig av størrelsen på
helseforetakene, kan
ansvaret for kontakt på
regionnivået også bli
ivaretatt av disse.

Samarbeid med uni- Departementet vil vanskeversiteter og høgskoler lig kunne tre inn i det etablerte samarbeidet med
universiteter og høgskoler på regionnivået.
Samarbeidet vil bli mer
krevende, men regionsykehusene kan evt. få et
større ansvar for regionale samordningsoppgaver.

Direktoratet vil ivareta det Samme vurdering som i
alternativ 2.
etablerte samarbeidet
med universiteter og høgskoler.
Uten regionale avdelinger
kan dette samarbeidet bli
mer krevende. Men som i
alternativ 1, kan regionsykehusene evt. få et
større ansvar for regionale samordningsoppgaver.

Pasienters og brukeres Brukerutvalgene på helinnflytelse på tjeneste- seforetaksnivå videreføtilbudet
res.
Brukerutvalgene vil falle
bort på regionalt nivå. Det
kan etableres samarbeid
på nasjonalt nivå, men
dette vil få en annen innretning.

Brukerutvalgene på helseforetaksnivå videreføres.
Direktoratet vil kunne
utnevne brukerutvalg
med rådgivende funksjon, men da på nasjonalt
nivå.

3. Kriterier for samhandling og medvirkning

Medvirkning fra
ansatte

Samme vurdering som i
Ordningen med
ansattvalgte styremedlem- alternativ 1.
mer, konserntillitsvalgte
og konsernverneombud
på regionalt nivå vil bortfalle.

Brukerutvalgene på helseforetaksnivå videreføres.
Et nasjonalt helseforetak
vil kunne utnevne rådgivende brukerutvalg på
nasjonalt nivå, med møteog talerett i styret.
Ordningen med
ansattvalgte styremedlemmer, konserntillitsvalgte
og konsernverneombud
på regionalt nivå kan
erstattes av representasjon i det nasjonale foretaket.
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7.5.5.2

Samlet vurdering av alternativene 1–3

Alternativ 1
I alternativ 1 endres styringsstrukturen ved at de
regionale helseforetakene avvikles og oppgaver
og ansatte overføres til departementet. Det blir
dermed færre beslutningsnivåer og kortere styringslinjer, noe som vil kunne gi sterkere styringskraft. Samlet mener utvalget likevel at dette alternativet kommer dårlig ut vurdert i forhold til effektivitetskriteriene. Dette skyldes i første rekke
endringene i statsrådens/departementets ansvar
og oppgaver:
– Kontrollspennet for statsråden blir stort. Det er
risiko for at det blir for stort fokus på enkeltsaker, og forskyvning fra en helhetlig tilnærming
til helsepolitikken til en uhensiktsmessig
sterkt vektlegging av spesialisthelsetjenesten.
Alternativet innebærer at departementets evne
til å ivareta den helhetlige helsepolitikken og
rollen som politisk sekretariat vil bli svekket.
– Departementet er dårlig egnet til å ivareta
mange av de oppgavene og ansvaret som de regionale helseforetakene har i dag. Særlig problematisk er det at ansvaret for å ivareta regionale perspektiver og hensyn, ut over det som
helseforetakene selv kan ivareta, vil ligge fullt
ut i departementet. Mange av innspillene utvalget har fått handler om behovet for lokal og regional kunnskap og forankring, slik at regionale perspektiver og hensyn på en fleksibel
måte blir ivaretatt i styring og utvikling av tjenestene. Alternativ 1 vil, slik utvalget ser det,
ikke ivareta disse hensynene på en fullgod
måte.
– Det kan forventes mer omkamper og pågang
fra pressgrupper i budsjettprosessen og i enkeltsaker når statsråden har sørge-for-ansvaret, og buffer-rollen som regionale helseforetak har i dag, fjernes.
I dagens modell er det etablert systemer for samarbeid og medvirkning på regionnivået, herunder
med universitets- og høgskolesektoren. Det blir
vanskelig å videreføre disse på samme måte av departementet.
Statsråden vil i dette alternativet ta flere beslutninger enn i dag, og den politiske styringen fra
sentralt hold blir sterkere. Dette gir i seg selv
større politisk legitimitet. Samtidig innebærer det
en sentralisering som vil svekke påvirknings- og
medvirkningsmuligheter både for lokalmiljøer og
ansatte. Det vil bli mindre åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene. Utvalget mener derfor at alternativet samlet sett ikke nødvendigvis vil gi
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større legitimitet og lojalitet til beslutningene som
fattes. På bakgrunn av innspillene utvalget har
fått, er det grunn til å tro at det motsatte vil skje.
Implementeringsrisikoen er vurdert i punkt
7.5.4. Det er risiko knyttet til alternativet, og spesielt legges det vekt på risikoen for tap av kompetanse. Bemanningen i departementet vil måtte
styrkes vesentlig, og dette vil bare delvis kunne
skje ved å overføre personer som i dag er ansatt i
de regionale helseforetakene.
Alternativ 2
Alternativ 2 skiller seg fra alternativ 1 ved at det
opprettes et sykehusdirektorat, men de formelle
ansvarsforholdene vil være de samme. Utvalget
har lagt til grunn at departementet vil måtte utøve
eierstyringen, slik at det også i dette alternativet
blir færre beslutningsnivåer og kortere styringslinjer. Til forskjell fra alternativ 1 vil oppgaver og
ansatte bli fordelt mellom departementet og sykehusdirektoratet, og dette tilsier at alternativ 2 vil
være å foretrekke. Vurdert opp mot effektivitetskriteriene kan følgende trekkes fram:
– Et sykehusdirektorat vil kunne tilrettelegge for
departementets ansvar for eierstyring og utøvelse av sørge-for-ansvaret. Selv om kontrollspennet formelt sett er like stort, vil direktoratet avlaste departementet for store deler av
saksforberedelsen og rapportering. Departementets evne til å ivareta den helhetlige helsepolitikken, styringskraften og rollen som politisk sekretariat svekkes ikke i samme grad
som i alternativ 1.
– Som i alternativ 1 kan det forventes flere omkamper og større pågang fra pressgrupper i
både i budsjettprosessen og i enkeltsaker når
statsråden har sørge-for-ansvaret, og bufferrollen som regionale helseforetak har i dag faller bort. Etablering av et direktorat kan forventes å dempe denne effekten noe, avhengig av
hvordan arbeidsdelingen konkret utformes.
– Beslutningsprosessene vil bli vanskeliggjort
når mye av grunnlagsarbeidet skal skje i et direktorat, samtidig som beslutningene tas i departementet.
– Et sykehusdirektorat med regionale avdelinger, i det minste i en overgangsperiode, vil til
en viss grad kunne ivareta lokalt og regionalt
perspektiv. Styringen vil likevel skje gjennom
foretaksmøter som departementet har ansvar
for og ved tildeling av ressurser gjennom oppdragsdokumenter fra departementet. Hvor
godt det regionale perspektivet vil kunne ivaretas avhenger i stor grad av hvordan informa-
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sjonsflyten mellom premissleverandørene og
beslutningstakerne blir. Som nevnt over, vil
dette være en utfordring i dette alternativet.
Samlet sett mener utvalget at også alternativ 2
kommer dårlig ut vurdert i forhold til effektivitetskriteriene. Dette skyldes i første rekke et sterkt
utvidet ansvarsområde for statsråden/departementet kombinert med en krevende styrings- og
beslutningsstruktur. Utvalget viser i denne sammenheng til vurderingene fra Difi, som innebærer
at en ved eventuell innføring av direktoratorganisering burde ha gjennomført dette gjennomgående, dvs. gått bort fra foretaksorganisering også
på det utførende nivået. Det er imidlertid ikke en
del av mandatet å vurdere dette.
I dagens modell er det etablert systemer for
samarbeid og medvirkning på regionnivået, herunder med universitets- og høgskolesektoren.
Dette vil det være naturlig å legge til direktoratet i
alternativ 2. Eventuelle regionale avdelinger kan
her ha en rolle. Kontakten med slike avdelinger
kan likevel av enkelte oppfattes som mindre verdifull, siden de viktigste beslutningene tas av direktoratet sentralt. Gitt at det blir færre og større helseforetak enn i dag, kan disse til en viss grad kompensere for behovet for regional forankring.
Statsråden vil også i dette alternativet ta flere
beslutninger enn i dag, slik at den politiske styringen blir sterkere. Dette gir i seg selv større politisk legitimitet. Samtidig representerer alternativet en sentralisering av beslutningene, og åpenhet
og innsyn i beslutningsprosessene vil bli mindre.
Utvalget mener derfor at heller ikke dette alternativet nødvendigvis vil gi styrket legitimitet og lojalitet til beslutningene som fattes. På bakgrunn av
de innspillene utvalget har fått, er det grunn til å
tro at det motsatte vil skje.
Også i alternativ 2 vil det være betydelig risiko
knyttet til implementering. Det legges særlig vekt
på at alternativet har spesielle utfordringer knyttet
til styringen og rolleforståelsen i det nye styringssystemet.
Alternativ 3
Bortsett fra at dagens fire regionale helseforetak
erstattes med ett nasjonalt helseforetak, vil funksjonsmåte for og konsekvenser av alternativ 3 på
mange måter være lik gjeldende organisering
med regionale helseforetak. Ansvar og rolle for
statsråden og departementet endres i utgangspunktet ikke, og da heller ikke arbeidsmåte og fokus i departementet.

Følgende kan trekkes fram i forhold til effektivitetskriteriene:
– Beslutnings- og kontrollspennet til ledelsen i
det nasjonale helseforetaket blir stort. Sterk
maktkonsentrasjon kan utfordre systemet og
beslutningsprosessene. Eventuelt utvidede
fullmakter og beslutningsmyndighet til helseforetakene, trekker i motsatt retning.
– Det nasjonale helseforetaket antas å kunne ivareta planleggingsansvaret på en bedre måte
enn i de to andre alternativene. Det er ikke noe
organisatorisk skille mellom premissleverandører (direktorat) og beslutningstakere (departement) slik det er i alternativ 2.
– Antall beslutningsnivåer reduseres ikke, men
det blir færre beslutningstakere og færre beslutningsprosesser når de fire regionale helseforetakene erstattes av ett nasjonalt selskap.
I dagens modell er det etablert systemer for samarbeid og medvirkning på regionnivået, herunder
med universitets- og høgskolesektoren. Dette ansvaret vil det nasjonale helseforetaket ha i alternativ 3. Eventuelle regionale avdelinger kan her ha
en rolle. Kontakten med slike avdelinger kan likevel av enkelte oppfattes som mindre verdifull, siden de viktigste beslutningene tas av foretaket
sentralt. Gitt at det blir færre og større helseforetak enn i dag, kan disse til en viss grad kompensere for behovet for regional forankring.
Når det gjelder spørsmålet om legitimitet for
beslutninger, vil dette alternativet opprettholde
innsyn og åpenhet i beslutningsprosessene. Også
dette alternativet innebærer en sentralisering av
de viktigste beslutningene, der foretakets direktør
og styre vil få stor makt mens regional makt blir
svekket. Dette kan svekke legitimiteten og lojaliteten til de beslutningene som fattes.
Implementeringsrisikoen vurderes å være
minst i dette alternativet. De ansatte i de regionale
helseforetakene vil i hovedsak kunne overføres til
et nasjonalt foretak hvis det videreføres regionale
avdelinger, eventuelt bare i en overgangsperiode.
Hovedtrekkene i styringssystemet vil også bli videreført når de fire regionale helseforetakene erstattes med ett nasjonal foretak. Som i de andre alternativene vil det likevel være risiko for redusert
lederoppmerksomhet rettet mot å ivareta daglig
drift når organisasjonsmessige endringer skal
gjennomføres.
Konklusjon
Alle alternativene innebærer at de viktigste beslutningene blir sentralisert. Dette er en naturlig kon-
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sekvens av at modellene ikke har et selvstendig
regionalt nivå. Dette kan gi bedre grunnlag for nasjonal samordning og styring. Samtidig vil sentralisering av beslutninger kunne svekke legitimiteten.
I alternativene 1 og 2 legges et større ansvar til
statsråden og departementet. Dette kan gi økt legitimitet hos aktører som etterlyser sterkere politisk styring. Utvalget mener likevel etter en samlet vurdering at alternativ 3 med ett nasjonalt helseforetak til erstatning for dagens fire regionale
helseforetak er å foretrekke blant de alternativene
som er gitt i mandatet. Dette skyldes at alternativene 1 og 2 har klare svakheter når de vurderes
opp mot effektivitetskriteriene. En hovedforklaring er at departementet i disse alternativene
overtar sørge-for-ansvaret fra de regionale helseforetakene, med de konsekvensene dette har for
kontrollspenn og oppgavemengde i departementet, krevende beslutningsstrukturer og bortfall av
den bufferfunksjonen regionale helseforetak har i
dag. Utvalget vurderer det også slik at det er
minst risiko knyttet til implementeringen av alternativ 3. Alternativ 3 drøftes nærmere i kapittel 10.

7.6

Beskrivelse og drøfting av et
alternativ der helseforetakene ikke
lenger er selvstendige
rettssubjekter

Mandatet åpner for at utvalget kan utrede andre
alternativer enn de tre som er beskrevet foran. Utvalget har utredet et alternativ 4 der helseforetak
ikke lenger er selvstendige rettssubjekter, men
blir direkte styrt av regionale helseforetak. Dette
innebærer at det ikke lenger vil være styrer på
helseforetaksnivå. Virksomheten i dagens regionale helseforetak og helseforetak blir samlet i ett
foretaksnivå.
I alternativ 4 er det i første rekke ansvarsdelingen mellom regionalt og lokalt nivå som påvirkes.
Alternativet beskrives og drøftes i dette avsnittet,
og vurderes nærmere i kapittel 10.

7.6.1 Beskrivelse av alternativet
Dette alternativet har som utgangspunkt at de regionale helseforetakene videreføres som selvstendige rettssubjekter. Helseforetakene videreføres
også som hensiktsmessige organisatoriske resultatenheter for sykehus, men er i dette alternativet
del av samme rettssubjekt som det regionale helseforetaket. Lederne av resultatenhetene rapporterer til administrerende direktør i det regionale

Kapittel 7

HOD

Styre

RHF+HF
Sørge-for-ansvar
Sykehusdrift

Figur 7.5 Styringsstrukturen i alternativ 4

helseforetaket, og opererer innenfor de fullmakter
som er gitt av styret og administrerende direktør.
I denne modellen med foretak på ett nivå, vil det
være naturlig å benevne de regionale helseforetakene som (nye) helseforetak.
Styringsstrukturen kan illustreres som i figur
7.5.
Dette alternativet innebærer at departementet,
som i dag, utøver eierstyring i foretaksmøte overfor de nye helseforetakene. De nye helseforetakene viderefører de regionale helseforetakenes
ansvar og oppgaver, i tillegg til at de overtar alle
juridiske og økonomiske forpliktelser som styrene for helseforetakene har i dag, herunder eierskapet til bygg.
Departementets rolle blir i utgangspunktet
ikke påvirket av endringene i styringsstruktur.
Departementet vil imidlertid styre virksomheter
med større ansvar enn dagens regionale helseforetak, siden de nye helseforetakene også vil ha
ansvaret for driften av spesialisthelsetjenesten.
Som eier vil departementet derfor være nærmere
beslutninger knyttet til sykehusdriften, og få mer
detaljert kunnskap om den kliniske virksomheten.
Dette vil kunne føre til at statsråden innretter eierstyringen slik at viktige beslutninger knyttet til
drift i større grad følges opp i departementet, på
samme måte som de regionale helseforetakene
forventes å engasjere seg i helseforetakenes virksomhet i dag. Dette kan også, i større grad enn
ved dagens modell, føre til at statsråden stilles til
ansvar for den direkte tjenesteytingen. Samlet sett
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vil dette kunne påvirke og utvide statsrådens politiske ansvar.
De nye helseforetakene vil styre de underliggende virksomhetene direkte. Administrerende
direktør vil få et lovpålagt ansvar for å forestå den
daglige ledelsen av den underliggende virksomheten, og vil i tillegg få delegert fullmakter av styret.

når den øvrige organisasjonen har funnet sin
form, bør ledelsen i de nye helseforetakene vurdere inndelingen på nytt. De nye helseforetakene
som ansvarlige juridiske enheter, må ha et større
ansvar for funksjonsfordelingen mellom sykehus.
Dette vil legge til rette for en inndeling i flere enheter på nivået under, og utvalget mener dette må
være et mål som følges opp i styringsdialogen.

Intern organisering i resultatenheter (sykehusgrupper)

Fordeling av oppgaver, ansvar og myndighet

Når helseforetaksnivået ikke lenger har styrer, vil
lederne på dette nivået rapportere til det nye helseforetakets administrerende direktør og inngå i
ledergruppen i foretaket. Sistnevnte bør reguleres
for å sikre at de lokale perspektivene blir ivaretatt
på det regionale plan. Enhetene på dette nivået,
som er paralleller til dagens helseforetak, kan benevnes som sykehusgrupper. Disse vil være egne
resultatenheter, og blir å betrakte som divisjoner
eller avdelinger i de nye helseforetakene.
Sykehusgruppene vil som helseforetakene i
dag, bestå av ett eller flere somatiske sykehus og
andre institusjoner og behandlingsenheter (DPS,
DMS, poliklinikker mv.). Det må tas stilling til antall og størrelse på sykehusgruppene. Utvalget
har vurdert hvor stor frihet styret og administrerende direktør bør ha når det gjelder den interne
organiseringen. I dag bestemmer statsråden i
foretaksmøtet antallet helseforetak i helseregionen, jf. helseforetaksloven § 30. Dette kom inn
som en lovendring fra 2013, jf. omtale i kapittel 3.
Overordnet styring på området, herunder
prinsippene for sykehusstrukturen, følger av nasjonal helse- og sykehusplan. Med den endringen
som følger av alternativ 4 gis de nye helseforetakene et enda klarere ansvar for funksjons- og oppgavefordelingen. Flere saker må forventes å
komme til styrebehandling i de nye helseforetakene enn det som er tilfelle i de regionale helseforetakene i dag. Dette er en følge av at all virksomhet i en helseregion samles i ett rettssubjekt,
og tilsier også at de nye helseforetakene normalt
bør ha frihet til selv å avgjøre den interne organiseringen, innenfor de rammene som følger av nasjonal helse- og sykehusplan. Utvalget vurderer
det ikke som naturlig at inndelingen i sykehusgrupper skal avgjøres i foretaksmøter. Dette er likevel ikke til hinder for at denne typen saker kan
besluttes i foretaksmøte.
Dagens helseforetaksstruktur er resultat av et
langsiktig utviklingsarbeid, jf. omtale i kapittel 8.
Dette tilsier at det vil være naturlig å ta utgangspunkt i dagens helseforetak som organisatoriske
enheter internt i de nye helseforetakene. På sikt,

Hovedgrepet i alternativet er at helseforetakene
ikke lenger vil være selvstendige rettssubjekt, og
det er derfor ikke styrer på helseforetaksnivå. Bestemmelsene om hvordan regionale helseforetak
skal styre underordnede deler av virksomheten
(foretaksmøtet) bortfaller, og erstattes av arbeidsgivers instruksjonsrett overfor ansatte. Ledelsen
for det nye helseforetaket vil komme tettere på
den virksomheten som utøves i sykehusgruppene, når styringslinjen går direkte til lederne av
underliggende enheter, og ikke gjennom styrene.
Styret og administrerende direktør vil få et større
ansvar ved at de overtar ansvaret for å yte spesialisthelsetjenester i tillegg til sørge-for-ansvaret.
Lederne av sykehusgruppene vil ikke ha et styre å
forholde seg til, og vil få mer direkte innflytelse på
beslutningene som tas på regionnivået når de står
i et direkte ansvarsforhold til administrerende
direktør på dette nivået.
Nedenfor gis en nærmere omtale av rolle og
ansvar for hhv. styret i de nye helseforetakene og
daglig leder for sykehusgruppene. For administrerende direktør i de nye helseforetakene vil endring skje på samme måte som for styret.
Styret i det nye helseforetaket vil videreføre
myndigheten som det i dag utøver som styre for
regionalt helseforetak, og i tillegg overta den
myndigheten til å fatte beslutninger som i dag tilligger styret i helseforetakene. Styret kan imidlertid velge å delegere myndighet til administrerende direktør, som igjen kan delegere videre til
ledelsen i sykehusgruppen.
Kontrollen med at de enkelte sykehusene og
enhetene som utgjør sykehusgruppen drives i
samsvar med helseforetakslovens formål, foretakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og
vedtatte planer og budsjetter er eksempler på saker som i dag behandles av styret i helseforetakene. Dette er saker som styret for de nye helseforetakene vil måtte overta. Internrevisjonen, administrerende direktør og daglig leder av sykehusgruppene vil også være tungt involvert i dette,
som ledd i rapportering og saksforberedelse.
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Beslutninger som etter sykehusgruppenes forhold er av uvanlig art eller av stor betydning bør
uansett forelegges styret eller administrerende direktør i det nye helseforetaket. Dette gjelder viktige strategiske saker som også i dag behandles
av styret i regionalt helseforetak, men også flere
saker av mer lokal betydning, for eksempel oppgavefordeling mellom sykehusene som inngår i sykehusgruppene.
Hvilke beslutninger styret selv ønsker å ta vil
avhenge av styrets opplevelse av oversikt over
virksomheten, tillit til administrerende direktør,
behovet for lokal autonomi og risikovillighet. Utvalget mener imidlertid det er en forutsetning for
at denne styringsmodellen skal lykkes at det gis
mer autonomi for det enkelte sykehus. Lederne
for sykehusgruppene bør ha stor frihet til å velge
hvordan oppgavene skal løses, og dette må formaliseres i styringsdialogen.
Daglig leder for resultatenheten (sykehusgruppen) vil rapportere til administrerende direktør i helseforetaket. Det vil i utgangspunktet være
opp til helseforetakets øverste ledelse (styret og
administrerende direktør) å ta stilling til fullmakter og reell delegasjon av beslutninger til ledelsen
i sykehusgruppen. Det er ikke naturlig at dette reguleres, men det bør forutsettes at styret og administrerende direktør tilstreber å gi daglig leder for
sykehusgruppen stor frihet til å fastlegge detaljene i hvordan oppgavene skal utføres. Departementet vil på sikt kunne ha grunnlag for å vurdere
behovet for veiledende anbefalinger eller en konsensus om beste praksis for delegasjon av fullmakter.
Utvalget mener det bør reguleres at de ansvarlige for de enkelte sykehusgruppene skal inngå i
administrerende direktørs ledergruppe i helseforetaket. Med representasjon fra alle sykehusgruppene i ledergruppen sikres det at perspektiver fra alle deler av regionen blir belyst i prosessene.
Et naturlig utgangspunkt vil være at daglig leder
i sykehusgruppene tillegges hoveddelen av de oppgavene som helseforetakets styre og administrerende direktør ivaretar i dag. Dette er hovedsakelig
beslutninger knyttet til daglig drift av de enkelte
sykehusene og samarbeidet mellom disse, som bemannings- og driftsbeslutninger, intern organisering, koordinering med primærhelsetjenesten og
mindre investeringsbeslutninger etter fullmakt fra
styret (typisk medisinsk teknisk utstyr). Som nevnt
over, vil det nye helseforetakets styre og administrerende direktør naturlig fatte beslutninger om koordinering av kapasitet og oppgaver mellom sykehusene i helseforetaket. Daglig leder for sykehus-
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gruppene vil imidlertid kunne initiere og utrede sakene, gi sine anbefalinger og vil ha ansvaret for å
gjennomføre det foretaket beslutter.
Det går fram av punkt 7.3.2 at regionale helseforetak i dag har et valg når det gjelder grad av involvering i helseforetakenes virksomhet. Helseforetakenes handlefrihet avhenger også av hvor
detaljert utformet oppdragsdokumentene fra departementet er. Utvalget legger til grunn at styringen begrenses til å treffe overordnede strategiske
beslutninger og beslutninger som har betydning
for flere sykehusgrupper.
Eierskap til selskaper
Eierskap til og styring av selskapene som de regionale helseforetakene eier i fellesskap, kan videreføres av de nye helseforetakene. Foretak og selskaper som organiserer støttetjenester innad i helseregionene vil kunne organiseres tilsvarende
som sykehusgruppene, som direkte styrte resultatenheter underlagt det nye helseforetaket.
Finansieringssystemet
De nye helseforetakene vil fastsette budsjett for
de underliggende enhetene og sette aktivtetsmål
og resultatkrav. I dette alternativet vil staten, som i
dag, fordele inntekter til helseforetakene. Antallet
helseforetak vil avgjøre om dagens inntektsmodell kan videreføres, eller om det må utvikles en
ny modell tilpasset flere helseforetak enn dagens
fire regionale helseforetak.
Regionale helseforetak og helseforetak blir i
dette alternativet samme juridiske person, og eierskapet til bygg vil være plassert i det nye helseforetaket. Det er derfor ikke nødvendig å etablere
et system med interne transaksjoner i form av fordringer og gjeld for å kunne gjennomføre større
investeringer i den enkelte resultatenhet/sykehusgruppe. Det vises ellers til kapittel 9 Eiendomsforvaltningen i spesialisthelsetjenesten.

7.6.2

Vurdering av alternativet opp mot de
valgte kriteriene
Beslutningers legitimitet / demokratisk legitimitet
En konsekvens av at helseforetakene ikke er selvstendige rettssubjekter, er at det ikke vil være styrer på helseforetaksnivået. I en rapport utarbeidet
av Agenda Kaupang7 framheves lokale styrer som
7

Agenda Kaupang (2012): Evaluering av styrene i helseforetakene.
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viktig for å bidra til lokal forankring og dermed legitimitet. Lokal forankring er imidlertid ikke en
oppgave som formelt er lagt til helseforetaksstyrene, og utvalget oppfatter det også slik at styrene
i ulik grad har tatt denne oppgaven. Det er heller
ikke et krav at styremedlemmene skal ha lokal tilhørighet, slik det er krav om at styremedlemmer i
regionale helseforetak skal ha tilknytning til den
aktuelle regionen.
En allmenn oppfatning av at viktige aktører er
hørt, er avgjørende for legitimitet og tillit til
systemet. Her har styrene for helseforetakene
hatt en funksjon. Hvis disse bortfaller, må større
fokus rettes mot andre arenaer for påvirkning og
informasjonsutveksling. Se også omtale av utvalgets vurdering av lokal forankring og samhandling i kapittel 10.
Utvalget vil trekke fram:
– Det bør opprettes et organ knyttet til daglig leder i sykehusgruppene, hvor kommunene kan
medvirke i utviklingen av planer og hvor informasjon kan utveksles. Nærmere utforming bør
vurderes i samråd med KS mv.
– Det bør opprettes brukerutvalg tilknyttet daglig leder i sykehusgruppene, eventuelt på de
ulike institusjonene. Nærmere utforming bør
vurderes i samråd med brukerutvalgene.
– Ansatte har og vil fortsatt ha rett til medvirkning innenfor virksomheten, slik det følger
av Hovedavtalen.
En problemstilling er knyttet til om overføring av
beslutningsmyndighet fra helseforetakenes styrer
til regionale helseforetak vil bli oppfattet som en
uheldig sentralisering og derfor svekke beslutningenes legitimitet. To effekter kan trekkes fram.
Modellen virker sentraliserende ved at styrene
for de nye helseforetakene vil få et ansvarsområde
som tilsvarer både dagens styre i regionalt helseforetak og styrene i helseforetakene. Dette gir i utgangspunktet en større saksmengde, og innebærer at en del beslutninger fattes lenger unna
det enkelte sykehus.
Samtidig er det grunn til å anta at rollen til lederne for sykehusgruppene vil bli styrket på andre måter, og at dette kan gi økt legitimitet til
systemet på lokalt nivå. I denne modellen vil lederne for sykehusgruppene inngå i ledergruppen
i de nye helseforetakene, og blant annet gjennom
å utarbeide beslutningsgrunnlag få bedre mulighet til å påvirke dette nivået enn i dag. Økt kontrollspenn vil også medføre at de nye helseforetakene vil ønske å delegere flere beslutninger til lederen for sykehusgruppene og i mindre grad in-

volvere seg i saker knyttet til løpende drift. Dette
vil bidra til å gi sykehusgruppene økt autonomi.
Hvis flere beslutninger tas administrativt gjennom delegasjon fra styret, vil dette ha den direkte
konsekvensen at flere beslutninger unntas fra offentlig innsyn. Samtidig må det legges til grunn at
saker med stor offentlig interesse, blant annet
knyttet til investeringer og funksjonsfordeling,
fremdeles vil bli styrebehandlet.
Avgjørende for legitimiteten til dette alternativet er i hvilken grad sykehusgruppene og det enkelte sykehus lykkes med å etablere gode prosesser mot viktige samarbeidsaktører.
Effektiv ressursutnyttelse – samordning
Grunnlaget for både nasjonal og regional styring
og samordning forbedres i den grad endringene
gir mer effektive beslutningsprosesser. Alternativet forutsetter ikke i seg selv vesentlige endringer
i arbeidsdelingen mellom de ulike aktørene i
systemet.
Forholdet til private tjenesteleverandører er en
utfordring i modellen. I henhold til helseforetaksloven har de regionale helseforetakene ansvar
for å planlegge og bestille spesialisthelsetjenester,
mens det bare er helseforetakene og private tjenesteytere som kan utføre tjenestene. Stortingets
vurdering ved behandlingen av Ot.prp. nr. 66
(2000–2001) var at hvis bestiller- og utfører-ansvaret lå til samme organisatoriske enhet, ville det
være risiko for at egne sykehus kunne bli favorisert framfor å bruke private tjenesteleverandører.
På denne bakgrunn ble lovforslaget justert, slik at
regionale helseforetak ikke kan levere helsetjenester selv.
Det er først og fremst omfanget av ordinære
anskaffelser som vil kunne påvirkes negativt ved
en overgang til alternativ 4, der bestiller- og utførerrollen er samlet i samme rettssubjekt. Det er
imidlertid usikkert hvor stor den reelle forskjellen
på insentivene er mellom å være eier av den som
yter spesialisthelsetjenester og selv å utføre tjenester. Selv om de regionale helseforetakene i dag
ikke kan yte spesialisthelsetjenester selv, er de
som eiere av det utførende leddet fremdeles opptatt av sykehusenes rammevilkår. Eierskapet til
helseforetakene gir derfor også insentiver til å favorisere sykehus i egne eide helseforetak når
spørsmålet om behovet for å kjøpe tjenester fra
private vurderes.
I alternativ 4 blir ansvaret og rollene i utgangspunktet samlet i ett rettssubjekt. Utvalget mener
da at det internt i helseforetaket vil være behov
for å gjøre det organisatoriske skillet mellom rol-
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len som bestiller og rollen som sykehuseier tydeligere. Utvalget har også drøftet behovet for tiltak
overfor private tilbydere gitt at dagens system videreføres, og som er relevante også for dette alternativet. Det vises til nærmere drøfting i kapittel
10.
Økonomistyring og kontroll
De nye helseforetakene vil få et større og mer
gjennomgående ansvar for økonomistyring og
kontroll når det ikke lenger er selvstendige rettssubjekter på nivået under. Det antas likevel at de
etablerte systemene for gjennomgående økonomistyring og kontroll vil bli videreført.
«Bufferfunksjonen» som de regionale helseforetakene har i dagens modell, vil bli videreført i
dette alternativet. De nye helseforetakene vil ha
sørge-for-ansvaret, som også innebærer å prioritere og styre investeringer.
Det går fram av modellbeskrivelsen at statsrådens politiske ansvar vil bli noe utvidet i dette alternativet. Av dette følger det også at det vil kunne
bli noe større press overfor statsråden og Stortinget som bevilgende myndighet når det gjelder
rammebetingelsene.
Effektivitet i beslutningsprosesser og samsvar mellom
myndighet og ansvar
På samme måte som i dagens modell, vil denne
modellen legge til rette for at Stortinget og statsråden kan konsentrere seg om store og prinsipielle saker. Det er styringslinjen mellom regionalt og lokalt nivå som er det sentrale.
Styringsstrukturen endres ved at helseforetakene ikke lenger er selvstendige rettssubjekter
med egne styrer og det blir en direkte styringslinje
fra regionale helseforetak til underliggende resultatenheter. Prinsippet om «armlengdes avstand»
erstattes av et prinsipp om «styringsmessig integrasjon» og regionalt besluttede fellesløsninger.
Kortere styringslinje vil i utgangspunktet gi sterkere gjennomføringskraft og høyere effektivitet.
Helseforetaksloven forutsetter i dag at helseforetak underlagt regionale helseforetak har selvstendig beslutningsmyndighet, og at eierstyring
skjer i foretaksmøte eller i forbindelse med vilkår
stilt til finansiering. Helseforetakene kan derfor i
prinsippet fatte beslutninger i strid med det eieren
ønsker og på den måten framtvinge at eier må avholde foretaksmøte for å instruere underliggende
foretak. Dagens modell fordrer et godt samarbeidsklima og enighet om en felles målsetting,
men vil kunne gi svakere gjennomføringskraft og
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styringseffektivitet i tilfeller der samarbeidet ikke
er godt.
Forutsetningen om selvstendige og myndiggjorte styrer i helseforetakene skiller seg fra forholdet mellom mor- og datterselskaper i private
konsern, hvor eier eller eierne fullt ut kontrollerer
datterselskapenes styrer. Morselskapet i private
konsern vil ha full beslutningsmyndighet overfor
datterselskapene.
Gjennomgangen av styringspraksis i kapittel 4
viser at de administrerende direktørene i helseforetakene har jevnlige møter med administrerende direktør i det regionale helseforetaket. En
oppfatning hos flere er at konklusjonene fra disse
møtene kan ha stor betydning for hvilke vedtak
styrene i helseforetakene fatter. Hvis dette er riktig, vil det å fjerne styrene bidra til å klargjøre ansvarsforholdene. Lederne av sykehusgruppene vil
få en klarere rolle i styringslinjen, og økt mulighet
til direkte å påvirke beslutninger på regionnivået.
En beslutningsprosess basert på bred dialog mellom foretakenes administrasjoner bidrar også til
nasjonal og regional samordning.
En viktig diskusjon er knyttet til i hvilken grad
denne modellen gir økt sentralisering. Modellen
innebærer et betydelig større ansvar og kontrollspenn på øverste nivå i organisasjonen. Beslutninger flyttes fra lokale til regionale styrer. Samtidig
forventes at den øverste ledelsen som følge av økt
kontrollspenn må konsentrere seg om de viktigste
beslutningene, og følgelig vil delegere beslutninger til underliggende ledernivåer. Spørsmålet er
hvor stort omfang delegering av beslutningsmyndighet vil få i praksis. Den øverste ledelsen vil
måtte balansere hensynet til en forsvarlig saksmengde og effektivitet mot behovet for å utøve reell beslutningsmyndighet og kontroll som står i
forhold til det ansvaret de er pålagt. Styret og administrerende direktør må derfor på generelt grunnlag forventes å delegere mange beslutninger til lederne for sykehusgruppene, og å knytte disse tett
opp til administrerende direktør i en ledergruppe.
Ledelsen vil trolig også i større grad enn i dag
måtte tilpasse sitt arbeid basert på risikovurderinger for ulike deler av virksomheten og til behovet
for samordning og standardisering. Det kan innebære at de i perioder vil ha større oppmerksomhet
mot områder der virksomheten har utfordringer
enn det regionale helseforetak gjør i dag.
Når beslutningsmyndigheten flyttes til regionalt nivå, vil aktører som ønsker å påvirke beslutninger ønske å komme i dialog med dette nivået.
For at systemet skal fungere effektivt, må det etableres klare fullmakter internt i foretaket, med en
forventning om at beslutninger normalt ikke over-
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prøves eller underlegges en fornyet vurdering av
overordnede.
Samhandling og samarbeid med kommuner og
fylkeskommuner
Formelt er det i dagens modell styret for det regionale helseforetaket som har ansvaret for samhandling og samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, herunder å inngå samarbeidsavtaler. I
praksis er det slik at det er helseforetakene som
er avtalepart for samarbeidsavtalene, og praktisk
oppfølging av avtalene skjer lokalt.
Disse oppgavene kan i dette alternativet ivaretas gjennom fullmakter til daglig leder i sykehusgruppene/det enkelte sykehus. Dette vil i realiteten videreføre dagens praktiske arbeidsdeling,
hvor samhandling er en viktig del av den daglige
driften underlagt administrerende direktør i helseforetakene.
Utvalget mener det bør opprettes et organ
knyttet til daglig leder i sykehusgruppene, hvor
kommunene kan medvirke i utviklingen av planer
og hvor informasjon kan utveksles. Nærmere utforming bør vurderes i samråd med KS mv. Et
slikt organ kan også opprettes i de andre alternativene, knyttet til administrerende direktør i helseforetakene. Ellers vises til utvalgets vurdering av
lokal forankring og samhandling i punkt 10.1.
Pasienters og andre berørtes innflytelse på
tjenestetilbudet
Det er opprettet brukerutvalg både ved de regionale helseforetakene og ved helseforetakene. Selv
om helseforetaksnivået ikke lenger vil ha styre,
kan brukerutvalg likevel videreføres. Dette kan
knyttes opp mot leder av sykehusgruppene, eventuelt de enkelte sykehusene. Dette bør tas opp
med brukerutvalgene.
Samarbeid med universiteter og høgskoler
Det etablerte samarbeidet med universiteter og
høgskoler er forankret i samarbeidsorganene
med de regionale helseforetakene. Dette vil bli videreført i dette alternativet. Møtearenaer som er
etablert mellom helseforetakene og universiteter
og høgskoler vil også kunne videreføres av sykehusgruppene.

7.6.3 Implementeringsrisiko
I punkt 7.5.4 vurderes implementeringsrisikoen
for de tre alternativene som er gitt i mandatet. I

det følgende vurderes implementeringsrisikoen
for alternativ 4. Alternativet innebærer i motsetning til alternativene 1–3 at det regionale leddet
videreføres. Av den grunn er ikke alle elementene
som nevnes i mandatet vedrørende risiko i implementeringen vurdert, da de ikke vurderes å ha betydning i dette alternativet.
Som omtalt i punkt 7.5.4 er det vanskelig å vurdere hvordan organisatoriske endringer vil påvirke den ordinære driften i en gjennomføringsfase. Det er vanskelig å tallfeste eller gi en presis
beskrivelse av hvilke utilsiktede eller uventede
konsekvenser som vil kunne oppstå, eller hvor
stor sannsynlighet det er for dette som følge av
omorganisering.
For alle alternativene utvalget har vurdert er
det en risiko for at det politiske fokuset i implementeringsperioden i stor grad vil dreie seg mot
spesialisthelsetjenesten, med tilsvarende mindre
fokus på andre sentrale områder innenfor helseog omsorgssektoren.
I alternativ 4 er det ikke styrer på helseforetaksnivå, og den kompetansen som dagens styrer
besitter vil derfor forsvinne, som en direkte konsekvens av modellen. Risiko for tap av kompetanse for øvrig vurderes som lav.
Det er som nevnt i punkt 7.5.4 alltid risiko for
at det i omorganiseringsprosesser blir mindre lederoppmerksomhet igjen rettet mot å ivareta daglig drift. Det er imidlertid vanskelig å vurdere konkret hvor stor denne risikoen er, men den vil avhenge av graden av omorganisering. Omorganiseringen vil i utgangspunktet ikke omfatte det tjenesteytende nivået, og det er ikke grunn til å tro at
pasientbehandlingen vil bli vesentlig påvirket. Av
den grunn anses risikoen som liten. Det er en viss
fare for at kostnadskontrollen vil bli påvirket som
følge av mindre lederoppmerksomhetet rettet mot
å ivareta daglig drift. Omorganiseringen har imidlertid mindre omfang i alternativ 4 enn i alternativene 1, 2 og 3, og risikoen vurderes derfor som lavere i dette alternativet.
På IKT-området har alle regionale helseforetak en omfattende portefølje av utviklingsprosjekter. Dette er prosjekter med stor kompleksitet
som involverer mange aktører, de innebærer store
økonomiske løft og det er ulike finansieringsmodeller. I de alternative modellene der eierskapet
skal ivaretas av én nasjonal eier, vil det være en utfordring å organisere oppfølgingen av prosjektene
med en regional innretning. Implementeringsrisikoen vurderes å være lavere i dette alternativet
enn i alternativene 1, 2 og 3, fordi man beholder
det regionale nivået.
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Alternativ 4 innebærer at to ledd i organisasjonsstrukturen formelt sett slås sammen, og den
etablerte fullmakts- og styringsstrukturen må derfor endres. Dette vil innebære en risiko i implementeringsfasen, da det vil ta tid før nye fullmaktsog styringsstrukturer har satt seg og fungerer etter intensjonen.
Viktige strategiske beslutninger, og beslutninger som angår flere sykehusgrupper, vil bli tatt av
styrene for de nye helseforetakene. For øvrig legges til grunn at oppgaver og ansvar i størst mulig
grad delegeres til lederne av sykehusgruppene.
Det vil likevel være en fare for at beslutninger,
som enkelte oppfatter som kontroversielle eller
uønsket, trekkes oppover i systemet. I dag er styrene i helseforetakene et naturlig stoppunkt for
slike sentraliserende prosesser, da de regionale
helseforetakene må anvende eier- eller oppdragsteknikker for å gripe inn. Denne risikoen vil være
tilstede både i implementeringsperioden, men
også på lengre sikt. Det vil være en viktig oppgave
i en implementeringsfase å arbeide med å etablere
gode og hensiktsmessige fullmakts- og styringsstrukturer og gjøre disse kjent for aktørene i
systemet, og ikke minst sikre at disse blir etterlevd.
Oppsummert vurderer utvalget det slik at alternativ 4 har lav implementeringsrisiko. Det er i
utgangspunktet ingen personer som må bytte arbeidssted, og man beholder sentrale elementer fra
dagens modell, samt et regionalt perspektiv i planlegging og eierstyringen. Det vil imidlertid være
utfordringer og risiko knyttet til å etablere ny fullmakts- og styringsstruktur.

7.7

Merknad fra et mindretall

Medlemmene Grimsgaard, Gåsvatn og Thürmer
mener at en løsning med færre helseforetak di-
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rekte underlagt departementet eller et nasjonalt
helseforetak ikke er uforenlig med at helseforetakene også ivaretar sørge-for-ansvaret. Det legges i
alternativ 1–3 til grunn at helseforetakene ikke
kan ha sørge-for-ansvaret da de ikke kan ivareta et
regionalt perspektiv.
I dag håndteres planlegging og dimensjonering av nasjonale behandlingstjenester i de enkelte helseregionene hvor tjenestene ligger. Tilsvarende vil planlegging og dimensjonering av regionale behandlingstjenester kunne ivaretas i helseforetaket der tjenesten ligger, etter overordnede
føringer. I dag er de ulike helseforetakene brukere av nasjonale behandlingstjenester som ligger
i andre regioner. På samme måte vil de ulike helseforetakene i en ny modell kunne være brukere
av regionale behandlingstjenester som er lagt til
andre helseforetak.
Helsedirektoratet er nå tillagt oppgaven å bestemme nye nasjonale og regionale behandlingstjenester. Sammen med nasjonal helse- og sykehusplan vil direktoratet framover legge føring for
oppgavedeling i helseforetakene i en slik modell.
Disse medlemmene mener derfor at en løsning
med færre helseforetak med sørge-for-ansvar, direkte underlagt departementet eller et nasjonalt
helseforetak, bør vurderes nærmere. I en slik modell bør det også vurderes om en del av oppgavene de regionale helseforetakene i dag ivaretar, bør overføres til et direktorat. Avhengig av
grad av oppgaveoverføring vil en slik modell
nærme seg alternativ 2. Disse medlemmene mener
at inndelingen i nye helseforetak kan ses i sammenheng med regionreformen og at det vil være
mest aktuelt med åtte til tolv helseforetak. Med et
slikt antall vil foretakene være av samme størrelse
som dagens Helse Nord. Hvis Helseregionene
Nord, Midt-Norge og Vest videreføres, vil en oppdeling av Helseregion Sør-Øst tilsvarende dagens
sykehusområder gi ti helseforetak.
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Kapittel 8

Inndeling i helseregioner og antall helseforetak
Det er lagt til grunn i mandatet at utvalget skal
vurdere inndelingen i helseregioner og antall helseforetak i lys av de alternative modellene for organisering av eierskapet.
I Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019)
er det slått fast at spesialisthelsetjenesten fortsatt
skal planlegges og dimensjoneres med utgangspunkt i geografiske helseregioner. Det er også
lagt til grunn at den faglige og organisatoriske
nettverksfunksjonen mellom sykehusene i et helseforetak og mellom helseforetakene i helseregionen skal styrkes og bli mer forpliktende.1
Utgangspunktet for å drøfte antall helseregioner og antall helseforetak er om en alternativ inndeling bedre vil kunne bidra til å realisere målene
for helsetjenesten. Sentrale spørsmål som vurderes, er om en annen inndeling vil være mer hensiktsmessig for planlegging, herunder dimensjonering og funksjonsdeling i spesialisthelsetjenesten, og om det vil føre til mer effektiv drift av
sykehusene. En eventuell endring i regioninndelingen er også vurdert opp mot øvrige kriterier
som er gitt i mandatet, med vekt på legitimitet,
samhandling og medvirkning. Et hensyn er også
den virkningen en deling kan ha for de andre regionene.
Viktige elementer i vurderingene er om det
gjennom endret regioninndeling er ønskelig å etablere flere regionsykehus eller fordele regionfunksjoner på flere sykehus slik at en del pasienter behandles på andre steder enn i dag. Regionsykehusets rolle er også sentral når det gjelder
faglig samarbeid om pasientforløp og faglig utvikling.
Avgrensning med hensyn til alternative modeller som
drøftes i kapittel 7
Utvalget har gjort en avgrensing i drøftingene basert på vurderingene i kapittel 7. Der går det fram
at utvalget vurderer at alternativ 3 med ett nasjo1

Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan
(2016–2019), side 42 og 49.

nalt helseforetak er det beste av de tre alternativene som er gitt i mandatet. I tillegg har utvalget
drøftet et alternativ 4 der helseforetaksnivået ikke
lenger er eget rettssubjekt og styrene derfor avvikles.
Drøftingen av regioninndelingen er i dette kapitlet gjort med utgangspunkt i dagens styringsmodell. Vurderingene vil imidlertid langt på vei
være de samme for alternativ 4, siden de oppgavene som regionale helseforetak har i dag blir
videreført i de «nye helseforetakene».
I modellen der ett nasjonalt helseforetak erstatter dagens regionale helseforetak (alternativ
3) vil det nasjonale helseforetaket overta sørgefor-ansvaret, og helseforetakene vil være det utøvende leddet i spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene vil være selvstendige rettssubjekter med
egne styrer. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i at antall helseforetak i en overgangsperiode skal være om lag som i dag, men det forventes en utvikling i retning av færre helseforetak, og
at disse får større handlingsrom.
Utvalget legger til grunn at det nasjonale helseforetaket selv bør avgjøre den interne organiseringen av foretaket, men ser det som naturlig at
foretaket i alle fall i en overgangsperiode innrettes
med regionale avdelinger for å ivareta lokal og
regional kunnskap. Oppgavene til de regionale avdelingene vil være begrenset til å tilrettelegge for
styring og beslutninger som fattes av det nasjonale helseforetaket. Behovet for regionale avdelinger vil på sikt avhenge av hvordan helseforetaksstrukturen utvikler seg.
Utvalget oppfatter at det er lite diskusjon om
regioninndeling og regiongrenser når det gjelder
helseregionene Nord, Midt-Norge og Vest. Når
det gjelder Helseregion Sør-Øst, har det vært en
diskusjon knyttet til om den er uhensiktsmessig
stor, at dette har gitt for stort kontrollspenn og
lange styringslinjer. Utvalget har derfor avgrenset
vurderingene av alternativ regioninndeling til å
gjelde Helseregion Sør-Øst.
Utvalget har lagt til grunn at antall helseforetak i en eventuell ny styringsmodell må utredes
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nærmere. I punkt 8.5 er det gitt en oversikt over
helseforetakene i regionene.
Avgrensning mot regionreformen mv.
Ulike hensyn ligger til grunn for regioninndeling i
ulike sektorer. I NOU 2016: 32 går det fram at 38
statlige etater har 36 ulike regionale inndelinger.
For kommunene som skal samhandle i det daglige med mange statlige instanser, oppleves det
krevende at staten har organisert seg så ulikt på
regionalt nivå.
Begrunnelsen for det såkalte regionaliseringsprinsippet for spesialisthelsetjenesten var at for å
få en robust spesialisthelsetjeneste, måtte tilbudet
dimensjoneres ut fra et tilstrekkelig stort befolkningsgrunnlag – samtidig som hensynet til lokalbaserte tjenester ble ivaretatt. Dette har vært avgjørende for den strukturen som er etablert i spesialisthelsetjenesten gjennom inndelingen i regionale helseforetak. Inndelingen har vært basert på
at et hensiktsmessig befolkningsgrunnlag for helseregionene er betydelig større enn det som ligger til grunn for regionreformen, der en sikter seg
inn mot om lag ti regioner.
I stortingsmeldingen om regionreform3 er det
tatt som utgangspunkt at regjeringen vil bygge videre på roller, oppgaver og funksjoner som fylkeskommunene har i dag. De nye regionene vil ikke
få nye oppgaver som berører spesialisthelsetjenesten, og det er dermed ikke forhold knyttet til
regionreformen som tilsier at denne skal være førende for inndelingen i helseregioner.
Hvis et folkevalgt regionalt nivå skulle overta
ansvar for helsetjenester, ville dette kreve et betydelig utviklingsarbeid og tilstrekkelig store regioner. Resultatet av kommunereformen og regionreformen er ikke klart. I mandatet er det lagt til
grunn at staten skal eie spesialisthelsetjenesten,
og utvalget har lagt dette til grunn.

8.1

Helseregioner og regionaliseringsprinsippet

Med bakgrunn i St.meld. nr. 9 (1974–75) ble landet delt inn i fem helseregioner, jf. omtale i kapittel 3. Det ble lagt til grunn at helsetjenesten skulle
baseres på samarbeid, arbeidsdeling og spesialisering innenfor helseregionene.
2
3

NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt; Fra ressursøkonomi til
kunnskapsøkonomi
Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle,
struktur og oppgaver
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Det ble også lagt til grunn at det skal være ett
regionsykehus i hver helseregion. Regionsykehuset er hovedsykehus og har det største tilbudet
av regionsfunksjoner og nasjonale behandlingstjenester i helseregionen. I tillegg til de fire regionsykehusene har også store akuttsykehus og universitetssykehus enkelte regionsfunksjoner. Regionsykehuset har en viktig rolle som faglig rådgiver og støttespiller for de andre sykehusene i helseregionen og ivaretar sammen med de andre
universitetssykehusene den største andelen av
forskningen.
Tabell 8.1 gir en oversikt over helseregionene
med antall innbyggere, areal, ansatte og inntekter.
Etter regioninndelingen som ble lagt til grunn
med St.meld. nr. 9 (1974–75), har det vært gjennomført to endringer i helseregionene. Som tabell
8.2 viser, omfattet begge endringene det geografiske området som nå utgjør Helseregion SørØst.
Med unntak av noen lands- og flerregionfunksjoner, er det et mål at befolkningens behov for
spesialisthelsetjenester i størst mulig grad skal
kunne dekkes innenfor helseregionene. Helseregionene har en dekningsgrad som innebærer at
92–98 pst. av pasientene får behandling innen
egen bostedsregion. Oslo universitetssykehus HF
har den største andelen av lands- og flerregionfunksjoner. Helse Sør-Øst RHF har derfor høyest
egendekning; nær 98 pst. av alle pasientene blir
behandlet i bostedsregionen.
Regionale behandlingstjenester er i Nasjonal
helse- og sykehusplan definert som tjenester som
skal tilbys 1–3 steder i hver region, det vil si fra 4
til 12 steder i landet. Fordelingen av funksjoner
mellom sykehus vil være i endring. Dette er en dynamisk prosess som følger av den medisinske og
teknologiske utviklingen. Det vil bli etablert nye
regionale behandlingstjenester, mens andre tjenester vil bli desentralisert til flere sykehus.
Som omtalt i boks 8.1, er flere av de norske region- og universitetssykehusene små i internasjonal målestokk. Fra et faglig perspektiv knyttet til
sammenhengen mellom volum4 og behandlingskvalitet kan det argumenteres for at enkelte regionale funksjoner burde vært samlet på færre sykehus (flerregionfunksjoner). Geografiske hensyn,
4

Det er en pågående debatt knyttet til sammenhengen mellom volum og kvalitet og ofte er kunnskapen diagnosespesifikk med fokus på dødelighet som mål på behandlingskvalitet. Det finnes få eksakte kriterier for hva som kan
defineres som riktige volumnivåer (Kjær Kristensen &
Paaske Johnsen, 2016) og det finnes lite kunnskap som vurderer andre utfallsmål enn dødelighet som for eksempel
komplikasjoner, antall dager innlagt, risiko for reinnleggelse.
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herunder hensynet til reiseavstand for pasientene,
er en av grunnene til at man i Norge likevel har
valgt å etablere mest mulig komplette regionsykehus i alle helseregioner.
Regionsykehusene har også lokalsykehusfunksjoner for definerte områder. Pasienter og situasjoner er unike, og avtalt oppgavefordeling kan
fravikes basert på totalvurderinger. Regionsykehusene er det mest robuste nivået, og ved vanske-

lige bemanningssituasjoner eller andre forhold
kan pasienten likevel bli henvist til regionsykehuset, selv om man vanligvis kunne løst oppgaven
desentralt. Dersom man oppretter regioner uten
eget regionsykehus må disse sikres like god faglig støtte, og pasientene må få samme tilgang til
høyspesialiserte tjenester. Dette forutsetter tydelige avtaler og finansieringsordninger som understøtter disse.

Tabell 8.1 Helseregioner – innbyggere, areal, ansatte og inntekter
Region

Ansatte/
årsverk

Innbyggere

Areal

Helseregion Sør-Øst

2 900 000

km2

A: 78 300
Å: 59 800

81,1 mrd. kroner

Helseregion Vest

1 100 000

43 432 km2

A: 27 400
Å: 21 300

28,8 mrd. kroner

Helseregion Midt-Norge

700 000

56 300 km2

A: 22 000
Å: 15 000

22,0 mrd. kroner

Helseregion Nord

480 000

112 000 km2
(+ Svalbard:
61 000 km2)

A: 17 900
Å: 13 200

17,9 mrd. kroner

110 000

Inntekter 2016

Tabell 8.2 Endringer i helseregioner
Stortingsmelding nr. 9 (1974–75)
Helseregion 1

Oslo, Hedmark, Oppland

Helseregion 2

Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud,
Aust-Agder, Vest-Agder

Helseregion 3

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

Helseregion 4

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Helseregion 5

Nordland, Troms, Finnmark

Stortingsmelding nr. 37 (1997–98)
Helseregion Øst

Oslo, Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold

Helseregion Sør

Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust-Agder, Vest-Agder

Helseregion Vest

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

Helseregion Midt-Norge

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Helseregion Nord

Nordland, Troms, Finnmark

Kgl. Resolusjon 2007
Helseregion Sør-Øst

Oslo, Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold, Vestfold,
Telemark, Buskerud, Aust-Agder, Vest-Agder

Helseregion Vest

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

Helseregion Midt-Norge

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Helseregion Nord

Nordland, Troms, Finnmark
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Boks 8.1 Regions- og universitetssykehusenes rolle1
handlingstjenestene er derfor sentralisert til ett
«I Norge er det fire regionsykehus; Universitetseller to helseforetak og godkjent som nasjonale
sykehuset i Nord-Norge (UNN), St. Olavs Hoseller flerregionale behandlingstjenester. Tilbapital, Haukeland universitetssykehus og Oslo
kemeldingen fra regions- og universitetssykeuniversitetssykehus (OUS). Regionsykehuset er
husene er at denne ordningen fungerer godt.
det sykehuset helseregionen har utpekt som sitt
Oppgavefordelingen mellom regionsykehovedsykehus og som har det største tilbudet av
husene og de øvrige sykehusene i helseregioregionsfunksjoner og nasjonale behandlingstjenen er på mange områder avklart. Regionsykenester i helseregionen. Videre har regionsykehusene opplever imidlertid av og til å få henvist
husene i varierende grad en rolle som leder av
eller overført pasienter som skulle ha fått tilbud
faglige nettverk i helseregionene.
ved annet sykehus i henhold til avtalt oppgaDet må søkes om godkjenning fra Helse- og
vefordeling, men der bemanningssituasjonen elomsorgsdepartementet for å bruke betegnelsen
ler andre forhold gjør at pasienten likevel henviuniversitetssykehus. Vilkårene for godkjenning
ses til regionsykehuset. Dette skaper en uforuter nedfelt i forskrift av 17. desember 2010 om godsigbarhet som kan oppleves som krevende.
kjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universiRegjeringen vil tydeliggjøre regionsykehusetetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsenes rolle i de faglige nettverkene i helseregiotjenesten. Alle regionsykehusene er godkjent
nen og i de ulike pasientforløpene. Det må avklasom universitetssykehus. De øvrige sykehusene
res hvordan regionsykehusene kan bidra til å
som er godkjent er Akershus universitetssykesikre kompetanse i alle deler av nettverket. Styrhus (AHUS) og Stavanger universitetssykehus
ket nasjonalt samarbeid mellom regions- og uni(SUS).
versitetssykehusene vil sikre et forutsigbart og
Flere av de norske regions- og universitetslikeverdig tilbud til pasienter med behov for spesykehusene er små i internasjonal målestokk,
sialisert behandling.»
men forventes likevel å ha et bredt tilbud av spesialiserte funksjoner. Innenfor de enkelte fagom1
Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan
rådene er derfor problemstillingen med lite pasi(2016–2019), side 104.
entvolum og sårbare fagmiljøer aktuell også for
disse sykehusene. De mest spesialiserte be-

8.2

Om Helseregion Sør-Øst

Utvalget har avgrenset vurderingene av alternativ
regioninndeling til å gjelde Helseregion Sør-Øst
og tar i drøftingen utgangspunkt i følgende problemstillinger:
– Et argument er at Helseregion Sør-Øst er uhensiktsmessig stor. For lange styringslinjer og
mange ledernivåer kan svekke samarbeid og
styring, og påvirker driften av sykehusene. Det
kan også være uklart hvor beslutninger tas.
Fram til 2007 bestod regionen av to regioner,
noe som medførte betydelige problemer knyttet til koordinering i hovedstadsområdet. I
punkt 8.2.1 er det en gjennomgang av bakgrunnen for sammenslåingen til Helse Sør-Øst RHF.
I punkt 8.2.2 gis en oversikt over regionen slik
den nå framstår, nesten ti år etter sammenslåingen.
– Et element i vurderingen av om Helse Sør-Øst
RHF bør deles, er om det vil være hensiktsmessig at en del pasienter behandles på andre ste-

–

der enn i dag. En mulighet vil være å etablere
flere regionsykehus, eller å dele opp funksjoner ved Oslo universitetssykehus slik at egendekningen ved andre helseforetak blir høyere.
En stor del av pasientene som behandles ved
Oslo Universitetssykehus HF er bosatt i opptaksområdet til andre helseforetak i regionen.
Dette følger primært av at Oslo universitetssykehus HF er regionsykehus for hele regionen.
I punkt 8.2.3 beskrives rollen til Oslo universitetssykehus HF, og det blir redegjort for en
analyse av dagens regionfunksjoner ved helseforetaket og grunnlaget for eventuelt å dele
opp disse.
I debatten om deling av Helse Sør-Øst RHF er
det også en sentrum-periferi-dimensjon. Særlig
fra områdene i tidligere Helseregion Sør blir
det hevdet at mye styres sentralt. Dette kan
også ha sammenheng med at store helseforetak som organiserer flere sykehus gir lange
styringslinjer og at dette både gjør det uklart
hvor beslutninger tas og bidrar til at tjenestetil-
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budet ikke utvikles hensiktsmessig. I punkt
8.2.4 gjennomgås erfaringene etter sammenslåingen i 2007, og hvilke effekter dette har
hatt.
Det er også hevdet fra enkelte at for mye av ressursene i regionen blir brukt i hovedstadsområdet, på bekostning av regionen for øvrig.
Dette er en del av diskusjonen om behovskriteriene i inntektsfordelingsmodellen (jf. punkt
3.8.1).
Mindre regioner vil gi grunnlag for flere helseforetak. Med mindre enheter legges det bedre
til rette for bedre kontakt og samarbeid som gir
bedre lokal forankring og geografisk tilhørighet.
Det har tidvis vært pekt på fra de andre regionene at Helse Sør-Øst får for mye oppmerksomhet, og har for sterk definisjonsmakt for utviklingen av tjenesten nasjonalt. Dette var også
hovedinnvendingen mot sammenslåingen i
2007. For å sikre likeverd mellom regionene er
det blant annet etablert gode samarbeidsrutiner og omforente ordninger for styring av
felleseide selskaper m.m.

8.2.1

Bakgrunnen for sammenslåingen av
Helseregion Sør-Øst

Helseregion Sør-Øst ble opprettet i 2007. Inndelingen av helseregionene på Sør-Østlandet hadde
vært tema i flere utredninger og stortingsmeldinger siden regioninndelingen ble vedtatt på 70-tallet. Hovedutfordringene var knyttet til mangelfull
samordning og koordinering fordi regiongrensene skilte nærliggende sykehus i hovedstaden.
Problemstillingene var blant annet knyttet til at
det ikke var samsvar mellom befolkningsgrunnlag
og behandlingskapasitet i de to regionene.
Helse Øst RHF hadde ansvaret for tilbudet til
befolkningen i Oslo og Akershus, og eide Ullevål
universitetssykehus HF og Aker sykehus HF.
Helse Sør RHF eide Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF. Om lag 12 pst. av pasientene fra Helseregion Øst ble behandlet ved helseforetak i Helseregion Sør. Om lag 60 pst. av pasientene ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF kom fra Helseregion Øst. Dette ga uforutsigbarhet om pasientgrunnlaget, samtidig som Helse Øst RHF ikke
hadde kontroll over en vesentlig del av pasientbehandlingen for sine pasienter.
I tillegg til uforutsigbarheten om pasientstrømmer ble også andre problemstillinger belyst,
blant annet i en rapport fra en prosjektgruppe som
ble initiert og ledet av Helse- og omsorgsdepartementet med representanter fra ledelsen i Helse

Sør RHF og Helse Øst RHF, med støtte fra McKinsey & Company5:
– Det var identifisert overkapasitet innenfor enkelte medisinske fagområder, særlig i hovedstadsområdet.
– Prosjektgruppen mente at investeringer i regionen ble for dårlig koordinert. Dette medførte
dårlig utnyttelse av kapasiteten og det var risiko for framtidige overinvesteringer.
– For dårlig koordinering av forsknings- og undervisningsmiljø og samarbeid med universitet
og høgskoler gjorde at forskningskapasiteten
ikke ble godt nok utnyttet.
– Prosjektgruppen mente det var et betydelig potensiale for bedre utnyttelse av medisinske og
administrative stabs- og støttefunksjoner.
Det ble vurdert alternative modeller for å møte
disse utfordringene:
– Gjensidige avtaler der strukturen ble beholdt,
men med mer langsiktige og omfattende avtaler mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF.
De to regionale helseforetakene hadde vært
pålagt å arbeide for bedre funksjons- og oppgavefordeling, som skjedde i beskjedent omfang.
Hovedinnvendingen mot denne modellen var
at den var tids- og ressursmessig krevende, og
effektivisering og funksjonsfordeling hadde
vist seg vanskelig å gjennomføre med to eiere.
– Endring i eierstruktur som innebar overføring
av Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF til største bruker; Helse Øst RHF, eller opprettelse av
et nytt helseforetak for Oslo-sykehusene som
et sameie mellom Helse Sør RHF og Helse Øst
RHF.
– Endring i regionstruktur ved å etablere en
sjette helseregion for Oslo-sykehusene.
Disse modellene fikk liten støtte i høringer med
ulike politiske og faglige aktører. Svakhetene ved
modellene var at de enten ville medføre sentralisering av virksomhet, eller at forslagene innebar at
nye grenser måtte trekkes gjennom hovedstadsområdet.
Et annet alternativ var sammenslåing av de to
regionale helseforetakene: Vurderingen var at ett
eierskap ville legge bedre til rette for styring og
5

Helse- og omsorgsdepartementet: Bedre samordning av
sykehusene i hovedstadsområdet. Rapport fra prosjektgruppe 8. oktober 2004, jf. arbeidsdokument: Prosjekt
sykehus i hovedstadsområdet. Prosjektgruppe bestående
av medlemmer fra Helsedepartementet, Helse Sør og
Helse Øst, med støtte fra McKinsey & Company. Prosjektet
involverte toppledere i departement og RHF. Prosjektet
leverte en kortfattet rapport oktober 2004, men konkluderte ikke om valg av modell.
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organisering av sykehusene i regionen. Det ble
vurdert at et slikt grep ville sikre bedre samordning og dermed bidra til mer effektiv ressursbruk
og å realisere de helsepolitiske målsetningene på
en bedre måte. Det ble sett hen til internasjonale
erfaringer som indikerte potensielle effektiviseringsgevinster. Det nye regionale helseforetaket
ville måtte beslutte oppgavefordeling mellom
sykehusene, det kunne oppnås samordningsgevinster i forbindelse med framtidige investeringer
og oppbygging av overkapasitet kunne unngås.
Det ble lagt til grunn at strukturelle endringer
ville gi potensielle samordningsgevinster og at en
sammenslåing kunne medføre reduksjon i antall
ansatte. Samtidig ble det antatt at dette ville gi
grunnlag for bedre rekruttering av helsepersonell
og spesialister til andre steder i landet, både i og
utenfor den nye regionen.
Hovedinnvendingene mot forslaget var at den
nye regionen ville gi en ulikevekt i forhold til de
andre helseregionene, og frykt for sentralisering
internt i den nye helseregionen. Sammenslåingen
innebar at det nye regionale helseforetaket fikk
sørge-for-ansvaret for vel halvparten av landets befolkning. Erfaringene med og utviklingen etter
sammenslåingen er omtalt nærmere i punkt 8.2.4.

8.2.2

Helseregion Sør-Øst – organisering og
planer

Helseregion Sør-Øst har et befolkningsgrunnlag
på om lag 2,85 mill. innbyggere. Som tabell 8.1
viser, er Helseregion Sør-Øst en stor region sammenlignet med de andre regionene. Den er også
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stor i skandinavisk sammenheng. Region Hovedstaden i Danmark har for eksempel ansvaret for
1,8 mill. innbyggere, 38 000 ansatte og et budsjett
knyttet til helseområdet på om lag 34 mrd. danske
kroner6.
Spesialisthelsetjenesten i regionen er organisert i 11 helseforetak: ni helseforetak som organiserer sykehusene samt Sykehusapotekene HF og
Sykehuspartner HF. Helse Sør-Øst RHF hadde i
2016 ca. 81 mrd. kroner i inntekter og det var om
lag 78 300 ansatte fordelt på 59 800 årsverk. Helse
Sør-Øst RHF har langsiktig samarbeid med fem
ideelle private sykehus, 76 avtaleparter for andre
private institusjoner (ideelle og kommersielle) og
om lag 1100 avtalespesialister (spesialister innen
psykologi, psykiatri og legespesialister).
Helse Sør-Øst RHF etablerte sju sykehusområder i 2009. Organiseringen skulle gi et tilstrekkelig pasientgrunnlag for å sikre faglig kvalitet i de
mer spesialiserte funksjonene og samtidig sikre
nærhet til lokalsykehusfunksjonene. Virksomheten innenfor det enkelte sykehusområde skulle
som hovedregel organiseres i ett helseforetak,
men det ble åpnet for tilpasninger. I sykehusområde Telemark og Vestfold er det videreført to helseforetak.
Tabell 8.3 gir en oversikt over de åtte helseforetakene i Helse Sør-Øst som til sammen dekker
6

Region Hovedstaden: Forslag til budsjett 2017–2020.
Region Hovedstaden omfatter 29 kommuner i hovedstadsområdet. Flere sykehus har spesialiserte oppgaver og
betjener borgere utenfor regionen, herunder Grønland og
Færøyene. Regionen har ansvar for over 1000 privatpraktiserende leger og over 3000 legespesialister, tannleger,
fysioterapeuter mv.

Tabell 8.3 Helseforetak i Helse Sør-Øst. Befolkningsgrunnlag og budsjett
Befolkning
2013

Inntekter1
mrd. kr.

Andel
befolkning
(pst.)

Andel
inntekter
(pst.)

Oslo universitetssykehus HF

518 000

22,52

18,5

32,8

Akershus universitetssykehus HF

499 000

8,28

16,8

12,1

Sykehuset Innlandet HF

381 000

8,77

13,9

12,8

Sykehuset i Vestfold HF

239 000

4,59

7,9

6,7

Sykehuset Østfold HF

281 000

5,49

10,1

8,0

Vestre Viken HF

443 000

8,71

16,5

12,7

Sørlandet sykehus HF

289 000

6,36

10,2

9,2

Sykehuset Telemark HF

171 000

3,96

6,0

5,7

2 821 000

68,68

Helseforetak

1

Befolkningsgrunnlag: SSB Rapporter 2015/29 Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040. Inntekter basert på regnskap 2015 (Helse Sør-Øst) Andel inntekter er ekskl. Sunnaas sykehus HF, Sykehusapotekene HF, kjøp av tjenester fra private,
fellestjenester m.m.

160

Kapittel 8

NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Tabell 8.4 Helseregion Sør-Øst. Framskriving av befolkningen etter helseforetaksområde 2013–2030.
SSB alternativ MMMM1
Befolkning
2013

Befolkning
2030

Endring

Endring
i pst.

Oslo sykehusene

518 000

647 000

128 000

24,9

Akershus universitetssykehus

499 000

625 000

126 000

25,3

Sykehuset Innlandet

381 000

416 000

35 000

9,2

Sykehuset i Vestfold

239 000

277 000

38 000

15,9

Sykehuset Østfold

281 000

333 000

52 000

18,5

Vestre Viken

443 000

525 000

82 000

18,5

Sørlandet sykehus

289 000

348 000

59 000

20,4

Sykehuset Telemark

171 000

185 000

14 000

8,2

2 821 000

3 356 000

535 000

19,0

Helseforetaksområde

Sum Helseregion Sør Øst
1

SSB Rapporter 2015/29 Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040. Alternativene for framskriving beskrives ved fire
bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav og H = høy.

befolkningen for de sju sykehusområdene. Sunnaas sykehus HF er spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin uten et eget definert
opptaksområde med befolkningsansvar, og er derfor ikke tatt med.
Tabell 8.4 viser framskriving av befolkningen
fram mot 2030. Prognosen indikerer en befolkningsøkning i regionen på om lag 0,5 mill. innbyggere, tilsvarende 18,9 pst. Utfordringsbildet er forskjellig for de ulike helseforetakene i regionen.
Flere helseforetak utenfor hovedstadsområdet vil
måtte tilpasse seg en lavere befolkningsvekst og
en relativt sett eldre befolkning. Økningen er
størst i opptaksområdene til sykehusene i Oslo og
Akershus universitetssykehus HF med en vekst
på om lag 25 pst. I rapporten Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder7 går det
fram at ulike prognoser viser at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan folketallet og sammensetningen av befolkningen i Oslo og Akershus vil
utvikle seg.
Det er kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder, og dette er særlig knyttet til
Akershus universitetssykehus HF. Dette blir blant
annet knyttet til nedleggelsen av Aker sykehus etter sammenslåingen av Oslo-sykehusene. I investeringsplanene for Oslo universitetssykehus er
det blant annet planlagt for etablering av nytt lokalsykehus på Aker, jf. boks 8.2 Investeringsprosjekter og -planer i Helse Sør-Øst.
7

Helse Sør-Øst RHF (2015): Kapasitetsutfordringer i Oslo
og Akershus sykehusområder.

8.2.3

Oslo universitetssykehus HF og
regionale behandlingsfunksjoner
Vel halvparten av aktiviteten ved Oslo universitetssykehus er i dag knyttet til pasienter fra de andre sykehusområdene i Helseregion Sør-Øst. Et
viktig utgangspunkt for å vurdere om regionen
bør deles, er om det er ønskelig å etablere flere regionsykehus, eller øke egendekningen i andre
helseforetak ved å fordele regionale behandlingsfunksjoner til flere sykehus slik at pasientene behandles andre steder enn i dag.
Oslo universitetssykehus HF består av tidligere Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker sykehus og Ullevål sykehus, og ble etablert etter flere
års debatt om hvordan en best kunne utnytte fagmiljøene ved disse sykehusene. Vurderingen var
at det beste ville være å samle fagmiljøene i ett
helseforetak.
Oslo universitetssykehus HF er regionsykehus for Østlandet og Sørlandet og hovedleverandør av nasjonale behandlingstjenester. Oslo universitetssykehus HF er områdesykehus for tolv
bydeler i Oslo og dekker sammen med Lovisenberg Diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus lokalsykehusfunksjonene for disse bydelene.
Bydelene Alna, Grorud og Stovner hører til Akershus universitetssykehus HF.
Oslo universitetssykehus HF ivaretar flere viktige roller i Helseregion Sør-Øst. Helse Sør-Øst
RHF beskriver Oslo universitetssykehus HF som
en avgjørende «motor» for fagutviklingen, og sykehuset har en svært sentral plass i etablerte fagråd
og fagutvalg i regionen. Dette gjelder også for pre-
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Boks 8.2 Investeringsprosjekter og -planer i Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF har flere investeringsprosjekter
under gjennomføring, i tillegg til prosjekter som er
under planlegging. Helse Sør-Øst RHF har i styresak
051–2016 lagt fram felles prioriterte investeringsprosjekter for økonomisk langtidsplan 2017–2020.
Prioriteringer for økonomisk langtidsplan 2017–2020
I økonomisk langtidsplan 2017–2020 er det foreslått å videreføre igangsatte prosjekter og prosjekter som er prioritert som regional satsing:
– Oslo universitetssykehus HF: Ferdigstilling av
samlokalisering fase 1
– Oslo universitetssykehus HF: Ombygging og
lukking av myndighetspålegg i perioden 2016–
2019 (1,8 mrd. kroner)
– Sykehuset i Vestfold HF: Tønsberg-prosjektet –
fullføring av sykehusutbyggingen i Tønsberg
(2,535 mrd. kroner)
– Vestre Viken HF: nytt sykehus på Brakerøya ved
Drammen (8,2 mrd. kroner) samt vedlikeholdsinvesteringer på Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus
– Sørlandet sykehus HF: oppføring av nytt psykiatribygg i Kristiansand (780 mill. kroner)
– Digital fornying: Videreføring av regional satsing for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi (årlig investeringsnivå
på omlag 800 mill. kroner til 2025).
Følgende prosjekter er under planlegging for igangsetting i perioden:
– Sykehuset Telemark HF: Byggeprosjekt i Skien
ved utgangen av planperioden
– Nye stråleenheter i Telemark, Akershus, Vestre
Viken og Østfold fram mot 2030
– Protonterapisenter
– Oslo universitetssykehus HF: Eventuelt beslutning om oppstart av nybygg trinn 1 (se omtale
under).
Prosjekter etter 2020
Utviklingen av Oslo universitetssykehus HF
Styresak 053-2016 gir et framtidig målbilde for Oslo
universitetssykehus HF som et helseforetak bestående av tre sykehus med klart definerte samfunnsoppdrag som skal organiseres og virke sammen.
Målbildet ble stadfestet i foretaksmøte i Helse SørØst RHF 24. juni 2016.
Begrunnelsen for arbeidet med prosjektet er
tredelt: 1) Det er behov for å erstatte gamle, uhensiktsmessige og til dels helt nedslitte bygg. 2) Det
er behov for å samle pasientforløp for å styrke kvalitet, fagmiljø, utdanning og forskning. Dette gjør det
også mulig å redusere antall vaktlag og dubleringen
av kostbart medisinsk teknisk utstyr. 3) Øke den
samlede kapasiteten på grunn av sterk befolkningsvekst i opptaksområdet.

–
–
–

–

På Gaustad etableres et samlet regionsykehus
med tilhørende lokalsykehusfunksjoner innen
kirurgi og medisin.
På Aker etableres et nytt lokalsykehus i tett samarbeid med Oslo kommune, inkl. psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Radiumhospitalet skal videreutvikles som tyngdepunkt for norsk kreftbehandling. Det planlegges blant annet nye klinikkbygg og utbygging av
strålekapasiteten.
Regional sikkerhetsavdeling planlegges på egen
lokasjon.

Investeringsanslaget er i størrelsesorden 38 mrd.
kroner. Det er skissert gjennomføring i tre etapper i
perioden 2016–2033. Det planlegges for at bydelene Grorud og Stovner overføres til Oslo i løpet av
perioden.
Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus
sykehusområder
Utviklingen av Oslo universitetssykehus HF er
også en del av løsningen for å følge opp utredningen om kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus
sykehusområder (styresak 052-2016). Oslo og
Akershus sykehusområder står overfor betydelige
kapasitetsutfordringer som følge av sterk befolkningsvekst i årene framover. Helse Sør-Øst RHF har
gjennom 2015 arbeidet med dette i et eget prosjekt.
Rapporten viser at Akershus universitetssykehus HF har et betydelig avlastningsbehov innen somatikken fram mot 2030. Til tross for flere iverksatte tiltak, er det beregnet et ytterligere behov på
ca. 140 senger i 2030. Innen psykisk helsevern og
TSB er det ikke estimert vesentlige behov for å øke
sengekapasiteten.
Styresak 052-2016 har følgende hovedkonklusjoner:
– Opptaksområdet til Akershus universitetssykehus HF begrenses til omtrent 500 000.
– Deler av opptaksområdet til Akershus universitetssykehus HF tilbakeføres til Oslo sykehusområde. På kort sikt gjelder dette bydel Alna
(mot slutten av økonomiplan-perioden (2017–
2020)).
– Befolkningen fra Vestby kommune overføres til
Østfold sykehusområde (tidspunkt vurderes
ved årsskiftet 2016/2017) og dette vil samlet gi
nødvendig avlastning fram til ca. 2025 før ytterligere endringer vurderes, jf. Idéfase Oslo universitetssykehus.
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF utreder framtidig sykehusstruktur og vil legge fram en idéfaserapport med
faglig vurdering av aktuelle løsninger i november
2016. Eventuell byggestart kan tidligst skje i 2022.
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hospitale tjenester (inklusive AMK) og beredskap.
Oslo universitetssykehus HF er den største bidragsyteren i Helse Sør-Øst RHF når det gjelder
forskning. Oslo universitetssykehus HF har samarbeid med Universitetet i Oslo, høgskoler og
flere nasjonale og internasjonale miljøer.
Forskning er sentralt innenfor landsfunksjoner og
nasjonale kompetansetjenester. Oslo universitetssykehus HF har fått en definert «nav-funksjon»
innen forskningsområdet og støtter de andre helseforetakene med viktige tjenester. Oslo universitetssykehus HF har store oppgaver innen utdanning av helsepersonell.
Oslo universitetssykehus HF har en nøkkelrolle i koordinering og kriseledelse ved større
hendelser og kriser i regionen på vegne av Helse
Sør-Øst RHF.

8.2.3.1 Pasientstrømmer
Helse Sør-Øst RHF har estimert andelen av virksomheten ved Oslo Universitetssykehus HF som
utgjøres av henholdsvis lands-, flerregionale- og
regionale funksjoner. Basert på ulike analyser er
det anslått at dette utgjør 55–60 pst. av somatisk
aktivitet (målt i DRG) ved sykehuset. Hoveddelen
er tjenester til innbyggere i helseregionen. Tilbud
til pasienter med bosted i andre helseregioner anslås til om lag 6,6 pst. av total aktivitet (DRG).
Tabell 8.5 viser at egendekningen for helseforetakene er variabel. Egendekningen i Oslo sykehusområde er på 93 pst. Akershus sykehusområde skiller seg ut med spesielt lav egendekning.
Dette har i stor grad sammenheng med historiske
pasientstrømmer og at det er korte avstander, felles arbeidsmarked og fritt behandlingsvalg, i til-

legg til avtalt oppgavefordeling innenfor enkelte
fagområder. Etter overføring av bydelene Alna,
Grorud og Stovner er det fremdeles en stor del av
befolkningen i disse bydelene som benytter seg av
tilbud ved Oslo universitetssykehus HF. Forsøk på
å få pasienter til å velge nye sykehus har vist at det
tar lang tid å endre innarbeidet praksis, og fordrer
at et godt nytt tilbud er etablert i befolkningens og
fastlegenes bevissthet. Telemark og Vestfold sykehusområde og Sørlandet sykehusområde har en
egendekning på rundt 80 pst. innen somatisk virksomhet. Sørlandet ligger høyest, og hovedforklaringen som Helse Sør-Øst trekker fram, er lang
avstand og reisetid til Oslo, og at det er etablert
spesialiserte tilbud ved sykehuset. Det er naturlig
at sykehus med lang avstand til regionsykehus
dekker et større spekter av undersøkelser og behandlinger.
Tabellen viser også at andelen som dekkes ved
Oslo universitetssykehus HF varierer. Det er heller ikke slik at alle tjenester til innbyggere fra andre helseforetak kan kategoriseres som lands- eller regionsfunksjoner. Helse Sør-Øst RHF har beregnet at om lag 15 pst. av total aktivitet i regionen
(utenom Oslo sykehusområde) skjer på Oslo universitetssykehus HF. Dette tilsier at vel halvparten
av aktiviteten ved Oslo universitetssykehus HF er
knyttet til pasienter fra de andre sykehusområdene i Helseregion Sør-Øst.
Helse Sør-Øst RHF har over flere år hatt prosesser med bred involvering av fagmiljøer som
grunnlag for å gjennomføre funksjons- og oppgavefordeling mellom sykehusene i regionen. Dette
er dynamiske prosesser som endres i takt med
medisinskfaglig utvikling, teknologi og kompetanse. Den overordnede målsettingen har vært å
desentralisere det man kan og sentralisere det

Tabell 8.5 Egendekning i somatikk etter sykehusområder i Helseregion Sør-Øst1
Eget HF

OUS

HSØ2

Andre

5 pst.

2 pst.

Oslo sykehusområde

93 pst.

Akershus sykehusområde

60 pst.

25 pst.

11 pst.

3 pst.

Innlandet sykehusområde

75 pst.

15 pst.

5 pst.

4 pst.

Telemark og Vestfold sykehusområde

78 pst.

16 pst.

5 pst.

2 pst.

Østfold sykehusområde

70 pst.

19 pst.

7 pst.

4 pst.

Vestre Viken sykehusområde

73 pst.

20 pst.

4 pst.

2 pst.

Sørlandet sykehusområde

81 pst.

13 pst.

3 pst.

3 pst.

1

2

Helse Sør-Øst RHF: Notat til Kvinnsland-utvalget 4. mars 2016. Tabellen bygger på tall fra SAMDATA for perioden 2010-2014.
Egendekning er i tabell 8.5 definert som andel av (sykehus)behandling målt ved DRG-aktivitet, som befolkningen i et sykehusområde får i aktuell(e) helseforetak/sykehus. Gjennomsnittlig egendekning ved alle norske helseforetak målt etter DRG-produksjon var 69,5 pst. i 2014.
Andre helseforetak i Helse Sør-Øst og private.
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man bør. På enkelte områder har det også vært
gitt nasjonale føringer om samling av behandlingsfunksjoner, blant annet innenfor kreftkirurgi.
Regionale behandlingsfunksjoner der det er
vurdert å være tilstrekkelig pasientvolum, kompetanse og teknologi til at funksjonene kan ivaretas
på flere sykehus, er i Helse Sør-Øst definert som
flerområdefunksjoner.

8.2.3.2

Analyse av dagens regionfunksjoner ved
Oslo Universitetssykehus HF

For å vurdere om det er grunnlag for å endre pasientstrømmer ved å fordele noen av regionfunksjonene ved Oslo universitetssykehus til flere sykehus, ga utvalget et oppdrag til Senter for klinisk
dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse
Nord RHF. Hvis flere regionfunksjoner kan og bør
flyttes ut fra Oslo universitetssykehus til andre deler i regionen, kan dette gi grunnlag for å planlegge behandlingstilbudet for mindre befolkningsområder og etablere nye regioner ut fra disse.
Oppdraget gikk ut på å gjennomføre en analyse av
virksomheten ved Oslo universitetssykehus for å
identifisere regionfunksjoner som bare utføres
ved Oslo universitetssykehus, og beskrive innhold og volum for disse tjenestene8.
For å identifisere omfanget av regionfunksjoner ved Oslo universitetssykehus har SKDE tatt
utgangspunkt i døgninnleggelser i 2014 for pasienter i Helseregion Sør-Øst som ikke er bosatt i
Oslo og Akershus. Slik ekskluderes lokalsykehuspasienter, jf. at befolkningen i Akershus også har
et betydelig forbruk av lokalsykehustjenester ved
Oslo universitetssykehus. Videre er de tjenestene
som i dag er definert som flerområdefunksjoner
holdt utenom analysen, samt enkelte tjenester
som SKDE har vurdert som uaktuelt å opprette
utenfor Oslo universitetssykehus, blant annet
åpen hjertekirurgi. Det samme er innleggelser for
pasienter som er bosatt i andre helseregioner, da
det er rimelig å anta at dette i stor grad representerer landsfunksjoner. Tilnærming og metode er
nærmere beskrevet i rapporten fra SKDE.
De kliniske områdene som vurderes å være regionsykehusfunksjoner ved Oslo universitetssykehus, og som har relativt store volum av døgnbehandling, er kreftbehandling, nevrokirurgi, ablasjonsbehandling og netthinnekirurgi. Disse kliniske områdene genererer også et høyt poliklinisk
volum. I tillegg behandler Oslo universitetssyke8

SKDE (juni 2016): En analyse av regionsykehusfunksjonene ved Oslo universitetssykehus HF. Rapport til sekretariatet – Kvinnsland-utvalget.
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hus et betydelig volum av traumepasienter, der volumet ved Oslo universitetssykehus er nødvendig
for å få tilstrekkelig trening og kompetanse for å
ha ett solid fagmiljø på dette området i Norge.
Selv om volumet av enkelte typer kreftkirurgi
ved Oslo universitetssykehus er større enn ved de
andre regionsykehusene, og det ut fra volum
kunne være aktuelt å spre behandlingen på flere
enheter, har dette ikke vært ønsket fra et faglig
ståsted. Fagområdet nevrokirurgi består av både
høyspesialiserte behandlinger og mer vanlige behandlinger som ryggkirurgi. Fagområdet er sammensatt og det er derfor ikke enkelt å peke ut deler som eventuelt kunne fordeles til flere sykehus.
Antall pasienter som behandles med ablasjon
er økende, og det kan derfor tenkes å være et potensial for å utføre slike behandlinger ved flere sykehus. For netthinnekirurgi er volumet av pasienter fra områder utenfor Oslo og Akershus såpass
stort at det kan være mulig å fordele dette til flere
helseforetak.

8.2.3.3

Oppsummering vedrørende regionfunksjoner for Sør-Østlandet
Mye av samlingen av fagområder ved Oslo universitetssykehus har vært gjort ut fra et faglig ønske
om samling for å ha ett senter i Norge med stort
nok volum for å bli gode, også i internasjonal sammenheng. Selv om Oslo universitetssykehus har
større pasientvolum for mange regionfunksjoner
enn de andre regionsykehusene, vil det ut fra hensyn til faglig kvalitet ikke være å anbefale å splitte
opp disse funksjonene på flere sykehus.
Det å bygge opp fagmiljøer og infrastruktur er
en prosess som tar mange år. Etablering av et nytt
regionsykehus på Sør-Østlandet ville bli en konkurrent til andre regionsykehus når det gjelder
rekruttering av spesialisert helsepersonell og
kunne dermed skape utfordringer for fagmiljøene
i andre deler av landet. På Sør-Østlandet er det
heller ikke geografiske hensyn som tilsier behov
for mer desentralisering av regionale behandlingsfunksjoner.
Utvalget vil på denne bakgrunn ikke tilrå at
det etableres flere regionsykehus.
Analysen fra SKDE viser at det også er begrenset potensiale for å fordele regionsfunksjoner ved
Oslo universitetssykehus til andre helseforetak.
Selv om antallet pasienter for de enkelte regionsfunksjonene er høyere enn ved de andre regionsykehusene, vil det være lite ønskelig fra et nasjonalt perspektiv å spre kompetansen på sårbare
fagområder. Etablering av regionfunksjoner på
flere sykehus vil være ressurskrevende, det vil
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føre til oppsplitting av fagmiljøer med høyt spesialisert helsepersonell og det vil måtte etableres ressurskrevende vaktordninger for flere av funksjonene.
Utviklingen i medisinske behandlingsmetoder,
teknologi og IKT støtter både sentralisering og
desentralisering av funksjoner. Ny teknologi og
nye behandlingsmåter tas ofte først i bruk på de
største sykehusene, men tas i bruk flere steder etter hvert som teknologien er moden og anvendes
på stadig flere pasienter. Med dagens regionmodell blir denne dynamikken ivaretatt innenfor det
etablerte styringssystemet slik at fagområder fordeles til flere sykehus på sikt. Selv om flere funksjoner skulle bli flerområdefunksjoner, for eksempel ablasjonsbehandling og netthinnekirurgi, vil
dette ha liten effekt på den samlede egendekningsgraden i disse sykehusområdene.
Det er ønskelig med samarbeid og ikke konkurranse om pasientbehandling. Gode interne
oppgjørsordninger som fanger opp endringer i pasientstrømmer og oppgavefordeling må utvikles
og videreføres. Eierstyringen må legge vekt på lojalitet til avklart oppgavefordeling og finansieringen av oppgavene må understøtte avtaler og føringer.

8.2.4

–

Kontroll og konstitusjonskomitéen har også vært
kritiske til omstillingen ved Oslo universitetssykehus og åpnet sak med påfølgende kontrollhøring i
mars 2012.
SINTEF Teknologi og samfunn har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF gjennomført en evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst10.
Denne er oppsummert i boks 8.3. Rapporten fra
SINTEF gjenspeiler også den generelle debatten
om Helse Sør-Øst etter sammenslåingen i 2007.
Debatten har i stor grad vært preget av kritikk
mot Oslo universitetssykehus, både når det gjelder planleggingen av omstillingsprosessen og
håndtering av risiko, rammene for økonomi og utfordringene når det gjelder IKT-løsningene og
bygningsmassen. Både Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Sør-Øst RHF og ledelsen ved
Oslo universitetssykehus har blitt kritisert.
SINTEF oppsummerer på side 21 med at utviklingen for Helse Sør-Øst i all hovedsak har vært
på linje med de andre helseregionene når det gjelder indikatorer for tilgjengelighet, kvalitet og produktivitet. Forskningen har blitt styrket.
«Utviklingen for HSØ har vært som for de andre helseregionene når det gjelder indikatorer
for tilgjengelighet og kvalitet presentert i delrapport 5. For de fleste indikatorene er det en
positiv utvikling. Datagrunnlaget er i hovedsak
publiserte nasjonale kvalitetsindikatorer og
SAMDATA-publikasjoner fra Helsedirektoratet. Som poengtert over er det ikke uventet at
utviklingen i Helse Sør-Øst følger den generelle utviklingen (dette er dokumentert og kan
leses i delrapporten), siden målene som er satt
for pasientbehandlingen er de samme for
Helse Sør-Øst som for de andre helseregionene. Siden HSØ etter forslag fra Magnussenutvalget fikk en relativt mindre økning i sine
midler enn de andre helseregionene kan regionen kanskje ha klart dette med relativt noe
mindre midler enn de andre. I dette prosjektets
delrapport 4 sees det spesielt på om det kan
spores en annen økonomisk utvikling for HSØ
enn for de andre helseregionene. Konklusjonen er at det kan det ikke.
Dette gjelder også på området for kvalitet
og nivå på pasientbehandlingen. Vi finner ingen indikasjoner på at Helse Sør-Øst har hatt

Utviklingen i regionen etter sammenslåingen

Begrunnelsen for å slå sammen Helse Sør RHF og
Helse Øst RHF er omtalt i punkt 8.2.1. Der går det
fram at vurderingen var at ett eierskap ville legge
bedre til rette for styring og organisering av sykehusene i regionen, og at dette ville sikre bedre
samordning og bidra til mer effektiv ressursbruk.
I dette avsnittet belyses utviklingen i regionen etter sammenslåingen.

8.2.4.1 Evaluering av omstillingsprosessen
Riksrevisjonen foretok en utvidet undersøkelse av
planleggingen av omstillingen ved Oslo universitetssykehus i 20119. Riksrevisjonen oppsummerte
sine funn i fire overskrifter:
– Mangelfulle utredninger av departementet og
Helse Sør-Øst RHF i forkant av beslutninger.
– Det ble ikke tatt tilstrekkelig hensyn til kjente
utfordringer i planleggingen av omstillingen i
Oslo universitetssykehus HF.
– Svakheter i foretaksgruppens risikostyring av
omstillingsprosessen i 2009–2010.
9

Dokument 3:2 (2012–2013) Riksrevisjonens kontroll med
forvaltningen av statlige selskaper for 2011

Svakheter ved departementets oppfølging av
rapportert risiko fra Helse Sør-Øst RHF.

10

SINTEF Teknologi og samfunn (2015): Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst.
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Boks 8.3 SINTEF Teknologi og samfunn: Evaluering av omstillingsprosessen
i Helse Sør-Øst
ansvar for å oversette vedtakene til lokal gjenSINTEF fikk evalueringsoppdraget våren 2012
nomføring tilpasset lokale forutsetninger og
og sluttrapport ble avgitt i mars 2015. SINTEF
rammevilkår. Dette ble opplevd som positivt av
skriver at evalueringen er gjennomført 4–6 år
noen, mens andre mente dette var en ansvarsfraetter strategiarbeidet i 2007/2008, og det har
skrivelse fra Helse Sør-Øst. SINTEF sin vurdederfor vært krevende å skille klart mellom
ring er at synspunktene gjenspeiler om en var
hvilke tiltak som er initiert av strategiarbeidet
enig eller uenig i beslutningene som ble fattet.
og hva som følger av andre tiltak og prosesser.
Ved Akershus universitetssykehus ble ikke
SINTEF beskriver det som en stor utfordette sett på som et problem. Ved Oslo universidring at en både skulle foreta en sammenslåing
tetssykehus var utfordringene av en annen kaav de to regionale helseforetakene, gjennomføre
rakter og et annet omfang. Det var komplisert å
organisasjonsendringer i en rekke sykehus og
fusjonere tre sykehus samtidig som en skulle fifå til kostnadsreduserende tiltak på en og
sjonere ut de områdene som skulle til Akershus
samme tid.
universitetssykehus. Dette skulle også skje så å
Etablering av sykehusområder som strategisk grep
si samtidig. Sentrale kilder mener at oversettelsesproblematikken ble mest synlig her.
Etablering av sykehusområder ble et strategisk
Vestre Viken var en ny organisasjon der det
grep for å utvikle tjenestene slik at 80–90 pst. av
først ble gjort vedtak om klinikkstruktur, noe
befolkningens behandling kunne bli gitt innen
som senere ble reversert og det ble innført stedsykehusområdet. Dette ble vurdert å være mulig ledelse. SINTEF mener dette og mangel på
lig med sykehusområder med en befolkning på
planer om samlokalisering og reelt samarbeid
minst 200–300 000. En annen begrunnelse var å
«på tvers» i Oslo universitetssykehus svekker
skape trygghet i foretakene utenfor hovedstamye av idéen med sammenslåingen. En av inforden for at det ikke skulle skje en vridning av remantene uttrykker at «man drifter helseforetagionens ressurser inn mot Oslosykehusene.
kene nesten som om det ikke har skjedd en fuSINTEF mener dette var et godt grep for å forsisjon». SINTEF skriver at det var krefter innenfor
kre helseforetakene om at de hadde et klart definoen av fagmiljøene som så på dette som en ønnert oppdrag.
sket utvikling.
SINTEF mener at daglig drift overtok for
strategiarbeidet, uten at man følte at strategien
Påvirkning på arbeidsmiljø og brukermedvirkning
ga sterke bindinger. For de overordnede målene
Ut fra de årlige medarbeiderundersøkelsene har
for aktivitet og kvalitet var målene ganske idenSINTEF konkludert med at etableringen av
tiske med kravene i oppdragsdokumentet. På
Helse Sør-Øst ikke har hatt konsekvenser for ardet økonomiske området var budsjettdisiplin
beidsmiljøet og graden av medvirkning i regioden løpende oppgaven. Det var ikke rom for å
nen sett under ett.
følge opp strategiens mål om egendekning for
Brukerrådenes rolle ble styrket. Ansattes
Vestre Viken og Akershus universitetssykehus
medvirkning i de sentrale omstillingsprosessene
uten å foreta svært harde omfordelinger mellom
i tråd med de 12 prinsippene for medvirkning
sykehusområdene.
har vært vanskeligere å etterleve. Det er kritikk
«Oversettelsesproblematikk»
mot de sentrale prosessene og at de ble opplevd
som toppstyrte og med for stor avstand til ledelHelseforetakene fikk et stort ansvar for å realisen. Lokale prosesser ser ut til å ha større gjensere foretaksgruppens mål. Det ble gitt oppdrag
nomslag. Det framheves at det sterke fokuset på
i foretaksmøtene i januar 2009 der det enkelte
økonomiske og administrative temaer bidro til
foretak skulle utvikle egen framdriftsplan, mål
at man mistet fokus på den tjenesteytende delen
og suksesskriterier. SINTEF mener dette førte
og at det var manglende involvering av fagmiljøtil «oversettelsesproblematikk». Vedtakene i
ene i prosessen.
Helse Sør-Øst viste retningen, foretakene fikk
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Boks 8.3 forts.
Pasientbehandling; tilgjengelighet og kvalitet

IKT, stab og støttefunksjoner

Hovedmålene for pasientbehandling ble formulert som mer likeverdighet og mer tilgjengelighet, i tråd med nasjonale målsettinger. Helse
Sør-Øst valgte å benytte de nasjonale kvalitetsmålene for sin strategi. SINTEF savner tydelige
målsetninger for regionen på kvalitetsområdet
for å kunne vurdere og måle endringer.
Når det gjelder indikatorer for tilgjengelighet og kvalitet, har utviklingen for Helse Sør-Øst
vært som for de andre helseregionene.

Målet for dette innsatsområdet var en reorganisering for å oppnå bedre ressursutnytting. SINTEF viser til at det ikke var etablert felles IKTsystem i forkant av fusjonen, og at det manglet
realistiske planer på dette området. Dette var
spesielt problematisk for Oslo universitetssykehus som hadde mange forskjellige systemer på
sykehusene.

Forskning
Et mål med sammenslåingen var å få til bedre
samordning av fag og forskningsmiljøer, først og
fremst miljøene på Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. SINTEF sin konklusjon
er at forskningen i all hovedsak har blitt styrket
etter sammenslåingen, men det er noe ulikt syn
på om dette skyldes etablering av Helse Sør-Øst
RHF, eller om det er et resultat av en generell
satsing på forskning.

en annen utvikling enn de øvrige helseregionene. Det tas forbehold om at vi ikke har gått
inn og sammenlignet på detaljnivå.»
I følge SINTEF synes ikke sammenslåingen å ha
resultert i uro i foretakene utenfor hovedstadsområdet. For Oslo-sykehusene viste medarbeiderundersøkelsen at under halvparten av de ansatte
tror at målene for fusjonen vil bli nådd, selv om
både pasientaktivitet, kvalitet, budsjettsituasjon og
forskning har hatt en god utvikling også ved Oslosykehusene. Ingen av de som ble intervjuet tar
imidlertid til orde for å løse opp Oslo universitetssykehus.
SINTEF peker på at selve fusjonsprosessen
møtte flere problemer som ikke hadde med fusjonsidéen å gjøre. De peker på de mange forskjellige IKT-systemene på Oslo-sykehusene som det
viktigste problemet og at dette ble undervurdert.
Videre trekker de fram bygningsmassen som hinder for integrering av fagmiljøene og at forutsetningene for å investere i bygg var at dette måtte
frigjøres gjennom egen drift. Prosessen med overføringen av stillinger fra Oslo universitetssykehus
til Akershus universitetssykehus i forbindelse

Økonomi
Analyser SINTEF har gjort, viser at det ikke er
mulig å konkludere med at sammenslåingen har
hatt noen betydning for utviklingen i produktivitet. Helse Sør-Øst har hatt tilvarende produktivitetsutvikling som de andre helseregionene.
Det har blitt stilt spørsmål ved om motivasjonen var kostnadsbesparelser. SINTEF skriver at
deres undersøkelse ikke kan understøtte et slikt
synspunkt. Hovedmotivet var å få til et bedre,
sammenhengende tilbud til regionens befolkning og spesielt ønsket man å få en bedre samordning av tjenestene gitt av de store Oslo-sykehusene.

med oppbemanningen da opptaksområdet ble endret i 2011, bidro til en krevende økonomisk situasjon begge steder.

8.2.4.2

Resultater

Utvalget har sett på noen indikatorer for utviklingen i Helseregion Sør-Øst de siste årene, og gjengir her noen resultater basert på offentlig statistikk. Utviklingen ses også i sammenheng med utviklingen i de andre helseregionene.
Pasientbehandling og kvalitet
En gjennomgang av ulike kilder viser at aktivitetsutviklingen i Helseregion Sør-Øst etter 2007 ikke
skiller seg vesentlig fra de andre helseregionene
når det tas hensyn til forskjeller i befolkningsutviklingen. Resultatene fra de nasjonale kvalitetsindikatorene viser ikke systematiske forskjeller mellom helseregionene. Helse Sør-Øst skårer under
gjennomsnittet på noen indikatorer og over gjennomsnittet på andre. Tilsvarende er det variasjoner også for helseforetakene i regionen.
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Tabell 8.6 Ventetider og fristbrudd
Helse
Sør-Øst

Helse
Vest

Helse
Midt-Norge

Helse
Nord

Totalt

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Gjennomsnittlig ventetid for
avviklede pasienter i spesialisthelsetjenesten

73

68

70

66

71

67

74

75

72

69

Andel fristbrudd for avviklede
pasienter i spesialisthelsetjenesten

6,3

4,4

3,3

2,5

3,9

2,6

6,8

5,4

5,3

3,8

Kilde: Norsk Pasientregister

Tabell 8.7 Andel nyhenviste pasienter satt på venteliste til utredning (pst.)
2012

2013

2014

2015

2016

Helseregion Sør-Øst

70,8

72,7

76,2

85,4

88,9

Helseregion Vest

89,3

89,8

89,4

91,8

93,7

Helseregion Midt-Norge

56,7

70,4

74,3

78,0

82,6

Helseregion Nord

83,2

84,3

85,5

89,8

92,2

Totalt

74,1

77,3

79,8

86,4

89,6

2016 t.o.m. august.
Kilde: Norsk Pasientregister

Tabell 8.6 viser utviklingen i ventetider og
fristbrudd, der Helse Sør-Øst ligger omtrent på
gjennomsnitt for landet når det gjelder ventetider.
Når det gjelder fristbrudd ligger Helse Sør-Øst
over landsgjennomsnittet, men har hatt en klar
nedgang fra 2014 til 2015.
Tabell 8.7 viser utviklingen i andel nyhenviste
pasienter som er satt på venteliste til utredning11.
Tabellen viser at andelen har økt i alle helseregioner og at Helse Sør-Øst ikke peker seg ut med å
ha avvikende registreringspraksis.
Pasientundersøkelsen PasOpp for 2014 (Kunnskapssenteret august 2015) viser at Helse Sør-Øst
som foretaksgruppe har utviklet seg positivt på
fire av ni områder i siste treårsperiode, og at ingen
områder ligger under landsgjennomsnitt.
11

Pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten og som
deretter blir vurdert til å ha behov for helsehjelp, blir enten
satt på venteliste til utredning eller behandling. Pasienter
som venter på oppstart av utredning tas av ventelisten ved
oppstart av utredning. Pasienter som blir satt på venteliste
til behandling skal tas av venteliste når behandlingen reelt
sett starter opp. Det har vært en endring i andelen pasienter som settes på venteliste for utredning. I debatten har
det vært reist spørsmål om pasienter tas av venteliste ved
oppstart av utredning uten at helsehjelpen reelt sett har
startet opp. Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av
20. juni 2016 gitt Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere hva
som er årsaken til at andelen pasienter satt på venteliste til
utredning øker.

Driftsresultater
Helse Sør-Øst har hatt positivt økonomisk resultat
siden 2012, og årsregnskapet for 2015 viser et
økonomisk overskudd på 1 046 mill. kroner for regionen samlet. Som det går fram av tabell 4.3 (i kapittel 4) tok det imidlertid flere år å snu utviklingen til positivt økonomisk resultat i Helse Sør-Øst
enn for de andre helseregionene. Overskuddet er
relativt sett fortsatt lavere i Helse Sør-Øst enn i de
andre helseregionene. Det kan være naturlig at
omstilling tar noe lenger tid i en stor organisasjon.
Omleggingen av inntektssystemet som oppfølging
av Magnussen-utvalget, innebar også at de øvrige
helseregionene fikk en større inntektsvekst enn
Helse Sør-Øst.
Produktivitetsutvikling
SAMDATA spesialisthelsetjenesten har analysert
produktivitetsutviklingen i perioden 2010 til 2014
på nasjonalt og regionalt nivå. Analysene viser at
produktivitetsutviklingen i Helse Sør-Øst i perioden 2010 til 2014 er om lag som for landet som
helhet. I en rapport fra Frisch-senteret12 til Helseog omsorgsdepartementet er det gitt en samlet
12

Frisch-senteret (2016): Notat. Produktivitetsvekst i somatiske sykehus i perioden 1999–2014.
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beskrivelse av utviklingen i produktivitet innen somatikk for perioden fra 1999 til 2014.
Analysene viser forskjeller i produktivitet både
når det gjelder utvikling og nivå mellom de fire regionale helseforetakene i perioden 1999 til 2014. I
perioden etter 2007 har produktivitetsveksten
vært noe høyere i Helse Vest og Helse MidtNorge sammenlignet med Helse Sør-Øst. Utviklingen har vært svakest i Helse Nord. Ved utgangen
av 2014 var produktivitetsnivået om lag på det
samme nivået i Helse Vest, Helse Sør-Øst og
Helse Midt-Norge.
Sykefravær
Sykefraværsutviklingen i helseforetakene i regionene i perioden 2013–2016 går fram av figur 8.1.
Denne viser at helseforetakene i Helse Sør-Øst nå
har om lag samme sykefravær som Helse Vest,
men lavere enn Helse Midt-Norge og Helse Nord.

8.2.4.3 Styring, organisering og ledelse
Mye av kritikken mot Helse Sør-Øst har kommet
fra ansatte og har i stor grad vært rettet mot Oslo
universitetssykehus. Det er kritikk mot for lange
beslutningslinjer, fravær av stedlig ledelse og
manglende samling av avdelinger. Inntil det ble
innført felles IKT-løsninger i 2015, var også dette
et tema som ble trukket fram som problematisk.
Også fra andre helseforetak og sykehusområder blir det tidvis rettet kritikk mot organisering
og styring i regionen. Spørsmålet er om størrel-

sen på Helseregion Sør-Øst generelt har negativ
påvirkning på styring, ledelse, samarbeid mv.
SINTEF viser i evalueringen til at helseforetakene i Helse Sør-Øst fra 2009 fikk større ansvar
for å videreutvikle sine tjenestetilbud, og at det
slik sett er åpnet for en mer desentralisert beslutningsstruktur og større grad av autonomi i helseforetakene. Grunnlaget for styringen er basert på
kravene fra departementet i oppdragsdokumenter
og foretaksmøter.
Lange styringslinjer er generelt en problemstilling som tas opp i store helseforetak som samler flere sykehus, jf. omtale i punkt 6.5. Det har
vært og er stadig diskusjoner om valg av organisasjons- og ledelsesmodell for helseforetakene i
Helse Sør-Øst, på samme måte som i andre helseregioner. Flere helseforetak som har hatt gjennomgående ledelse har innført stedlig ledelse
med et samlet ansvar for virksomheten på sykehuset, eventuelt en kombinasjon av de to styringsformene.
Sørlandet sykehus HF (SSHF) vedtok endringer i organiseringen høsten 2015 som innebærer en omlegging til stedlig ledelse. SSHF ble
etablert i 2003 og har hatt tverrgående organisering siden 2004. I perioden 2006–2011 var SSHF
ett av landets mest kostnadseffektive sykehus. Begrunnelsen for endring var knyttet til at den underliggende driften i de somatiske klinikkene
hadde forverret seg betydelig i perioden 2012–
2015. I styresaken blir det vist til endringene som
ble gjort i Vestre Viken HF med etablering av
stedlige klinikker fra 2012, og at de har hatt en po-
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Figur 8.1 Sykefraværsutviklingen i helseforetakene 2013–2016
Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet. Rapportering ØBAK.
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sitiv økonomisk utvikling fra 2012. Vestre Viken
begrunner dette med at stedlig ledelse gir nærhet
til klinikk, økt tilstedeværelse og bedre oppfølging
av ledere.
Det er også et spørsmål om organisering i
tverrgående klinikker vs. stedlig ledelse med samlet ansvar for virksomheten påvirker samarbeid
og samhandling med kommuner og primærhelsetjeneste. Utvalget har fått formidlet ulike erfaringer med dette. Det er blant annet vist til at det kan
være uklart hvem som er sykehusets kontaktpunkt for kommunene i opptaksområdet, når sykehusavdelingene er del av tverrgående klinikker
i helseforetaket. Andre steder er det vist til at det
er mulig å få til gode samarbeidsrelasjoner og felles planlegging med kommunene, også ved helseforetak med tverrgående organisering. Utvalget
mener at størrelse påvirker samhandling, enten
det gjelder regionen eller helseforetaket. Dersom
enheten er for stor, må det iverksettes kompenserende tiltak for å få til god samhandling med primærhelsetjenesten i praksis.

8.2.5 Oppsummering
Helse Sør-Øst er en stor region med hensyn til antall innbyggere og ansatte, helseforetak og sykehusenheter. Sett i lys av prognosene for befolkningsveksten, vil regionen bli enda større i årene
som kommer.
Spørsmålet om regionen vurderes å være for
stor til å kunne ivareta planleggingen av tilbudet
til befolkningen på en god måte, må også vurderes
i lys av at den dekker et område med stor befolkningskonsentrasjon. Et stort kontrollspenn gir
også mulighet for å samordne pasienttilbud og
vurdere funksjonsfordeling for et stort befolkningsområde.
To hovedproblemstillinger er vurdert:
– Bør regioninndelingen endres for å legge til
rette for å flytte deler av pasientbehandlingen?
– Bør regioninndelingen endres fordi det slik
legges til rette for mer effektiv drift?
Utvalget mener at Oslo universitetssykehus HF
bør videreføres som regionsykehus for hele det
aktuelle området. Gjennomgangen fra SKDE viser
også at det er begrenset potensiale for å øke egendekningen i nye regioner gjennom å fordele regionfunksjoner som ivaretas av Oslo universitetssykehus HF til flere helseforetak. Dette innebærer
at en eventuell oppdeling av regionen ikke kan
knyttes til en anbefaling om å flytte deler av pasientbehandlingen, for slik å sikre pasientgrunnlag
og høyere egendekning i eventuelle nye regioner.

Kapittel 8

Oppsummeringen av evalueringen fra SINTEF
tilsier ikke at det er forhold ved organiseringen av
Helse Sør-Øst som har gitt negative utslag på driften. Dette støttes også av andre tall som illustrerer
utviklingen i regionen de siste årene.
Til tross for dette kan en ikke se bort fra at
mindre helseregioner ville gitt grunnlag for en
bedre oppfølging av helseforetakene og mer effektiv drift.
Sammenhengen mellom volum og kvalitet har
vært sentral i den norske debatten knyttet til sykehusstruktur, funksjons- og oppgavefordeling.
Forskningen som ligger til grunn for denne debatten er primært knyttet opp til enkeltprosedyrer og
-behandlinger13. Teknisk krevende og sjeldne prosedyrer har behov for minimumsvolum for god
kvalitet. Det er ikke samme tydelige sammenhenger for vanlige prosedyrer og sammensatte tilstander. Eldre pasienter med brudd har bedre overlevelse på små sykehus. Rehabilitering og oppfølging av kroniske syke pasienter får bedre pasientevalueringer på små enheter. Det er en dynamikk
mellom store og små enheter som må ledes godt.
Dette kan ikke knyttes opp til størrelsen på regioner som planleggingsenheter. Det er imidlertid
et spørsmål om størrelsen på helseregionen betinger organisering av sykehusene i store helseforetak, med de organisatoriske og ledelsesmessige
konsekvensene det er vist til at dette i noen sammenhenger kan ha, og at mindre regioner bedre
kan legge til rette for mindre enheter. Dette vil
også kunne legge til rette for kortere styringslinjer og høyere grad av legitimitet. Utfordringsbildet med hensyn til pasientsammensetningen med
flere eldre og kronikere, ofte med sammensatt
sykdomsbilde, vil kreve sterkere lokalt fokus og
lokal koordinering, både internt i sykehusene og
mot primærhelsetjenesten.
På denne bakgrunn har utvalget vurdert alternative inndelinger av helseregionen, og konsekvensene av en eventuell deling.

8.3

Alternativ inndeling av
Helseregion Sør-Øst

Utvalget har skissert og vurdert tre ulike alternativer for endret regioninndeling i Sør-Øst; ett alternativ der Sør-Øst deles i to nye regioner og to alternativer for å dele Sør-Øst i tre nye regioner. Gitt
utvalgets tilrådning om ikke å etablere flere regionsykehus, vil det ved en eventuell oppdeling av
13

Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan
(2016–2019)
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Helseregion Sør-Øst være én eller to regioner
som ikke har eget regionsykehus.
Utvalget har også sett på mulighetene for å redusere det geografiske området til Helseregion
Sør-Øst ved å overføre deler av opptaksområdet til
andre regioner. Et forslag kunne være at kommunene i Hedmark som inngår i fjellregionen overføres til Helseregion Midt-Norge. Dette gjelder
kommunene Tynset, Os, Tolga, Alvdal, Folldal og
Rendalen som til sammen har en befolkning på
om lag 15 000 innbyggere. Dette er ikke fulgt opp
videre. Et annet alternativ kunne være å overføre
Agder-fylkene (Sørlandet Sykehus HF) til Helseregion Vest. Sørlandet sykehus har et befolkningsgrunnlag på 292 000 innbyggere og et budsjett på
6,26 mrd. kroner. Dette utgjør om lag 10 pst. av
befolkningen i helseregionen, og vil slik sett
kunne bidra til å redusere kontrollspennet i regionen noe. Gitt erfaringer med å styre pasientstrømmer på tvers av befolkningens preferanser og
kommunikasjoner, er det vurdert å være lite realistisk at Sørlandets befolkning vil velge å reise til
Bergen for å få regionsykehustjenester. Dette alternativet er derfor heller ikke vurdert nærmere.
I alle de tre alternativene for endret regioninndeling etableres det en Region Sør, bestående av
Buskerud, Akershus Vest (Asker og Bærum14),
Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.
14

Utgangspunktet for alternativene for regioninndeling er
basert på eksisterende helseforetaksstruktur. Bærum kommune har i sitt innspill til utvalget tatt til orde for at Bærum
sykehus ses sammen med Oslo.

Forskjellen mellom alternativene ligger derfor i
organiseringen av den øvrige delen av dagens
Helse Sør-Øst; å etablere denne som én enhet, eller dele den i to på to ulike måter.

8.3.1 Helseregion Sør-Øst deles i to regioner
Helseregion Sør-Øst deles i to: Helseregion Øst
og Helseregion Sør.
Oslo og Akershus sykehusområder vil her
være i samme region. Med en slik inndeling følges da i hovedsak etablerte pasientstrømmer og
kommunikasjoner i hovedstadsområdet. Kapasitetsutfordringene for Oslo og Akershus (Øst) kan
også planlegges og styres samlet.
Helseregion Øst vil bli den største helseregionen, både ut fra befolkningsgrunnlag og ikke
minst budsjett. Som følge av befolkningsveksten
vil forskjellene øke ytterligere. Den store forskjellen i budsjett mellom de to regionene er knyttet til
Oslo universitetssykehus HF og det ansvaret
dette sykehuset har for blant annet lands- og regionfunksjoner.
Helseregion Sør vil være uten eget regionsykehus, og blir dermed avhengig av et tett samarbeid med Helseregion Øst om pasientforløp,
forskning, utdanning og faglig utvikling m.m. Det
vil også bli et omfattende gjestepasientoppgjør
mellom de to helseregionene. Samarbeidet mellom disse to regionene vil således ha en annen karakter enn det som ellers vil være tilfelle mellom
de andre helseregionene.

Tabell 8.8 Helseregion Sør-Øst deles i to regioner
Helseregion Øst

Helseregion Sør

Geografisk område

Hedmark, Oppland, Østfold,
Akershus Øst (Romerike/Follo)
og Oslo

Buskerud, Akershus Vest (Asker
og Bærum), Vestfold, Telemark,
Aust-Agder, Vest-Agder

Helseforetak og sykehus

Sykehuset Innlandet HF

Vestre Viken HF

Sykehuset Østfold HF

Sykehuset i Vestfold HF

Akershus universitetssykehus HF

Sykehuset Telemark HF

Oslo universitetssykehus HF

Sørlandet sykehus HF

Sunnaas sykehus HF

(Martina Hanssen, Betanien)

(Diakonhjemmet/Lovisenberg/
Revmatismesykehuset
Befolkning 2013

1 680 000

1 140 000

Befolkning 2030

2 021 000

1 335 000

Årsverk/ansatte

Årsverk: 37 900
Ansatte: 49 700

Årsverk: 19 700
Ansatte: 26 000

Budsjett (2016)

46 mrd. kroner

23 mrd. kroner
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8.3.2

Helseregion Sør-Øst deles i tre regioner
– Oslo blir egen helseregion

I dette alternativet deles helseregion Sør-Øst i tre;
Helseregion Øst, Helseregion Sør og Helseregion
Oslo. Det er lagt til grunn at Oslo kommune er
egen helseregion. De tre bydelene Alna, Grorud
og Stovner (i overkant av 100 000 innbyggere) er
overført fra opptaksområdet til Akershus universitetssykehus til Helseregion Oslo.
I dette alternativet vil to av de nye regionene,
Helseregion Øst og Helseregion Sør, få et befolkningsgrunnlag tilsvarende Helseregion Vest. Helseregion Oslo vil i forhold til antall innbyggere bli
større enn Helseregion Nord, men litt mindre enn
Helseregion Midt-Norge. Sett ut fra budsjett 2016
blir helseregionene om lag like store. Da er det
imidlertid ikke korrigert for inntekter knyttet til
de tre bydelene som i dette alternativet skal overføres til Helseregion Oslo.
I en slik deling må en også ivareta nødvendig
samordning og styring for å løse kapasitetsutfordringene i hovedstadsområdet, med Akershus
(Øst) og Oslo sykehusområder i hver sin region.
Akershus universitetssykehus har lavest egendekning i Helse Sør-Øst, som blant annet skyldes at
en stor andel av lokalsykehuspasientene har Oslosykehusene som sine preferanser. Denne inndelingen vil derfor føre til spesielt omfattende gjestepasientoppgjør for Øst-regionen.

Kapittel 8

Helseregion Sør og Helseregion Øst vil være
uten eget regionsykehus. Samarbeidet mellom
disse to regionene og Helseregion Oslo vil, på
samme måte som når regionen deles i to, ha en
annen karakter enn mellom helseregionene forøvrig. En Helseregion Oslo som bare omfatter Oslo
universitetssykehus HF ville være i en særstilling
i forhold til de andre fem helseregionene.

8.3.3

Helseregion Sør-Øst deles i tre regioner
– Oslo og Akershus i samme
helseregion
I dette alternativet er Oslo og Akershus sykehusområder lagt til samme helseregion. Nye Helseregion Øst vil omfatte Sykehuset Innlandet HF og
Sykehuset Østfold HF.
Med Oslo og Akershus i samme helseregion,
ivaretar dette alternativet i større grad de etablerte pasientstrømmene i hovedstadsområdet.
På samme måte som i alternativ 1 muliggjør dette
alternativet at kapasitetsutfordringene for Oslo og
Akershus (Øst) kan planlegges og styres samlet.
Nye Helseregion Øst vil få et befolkningsgrunnlag som blir i overkant av Helseregion
Nord, og vil være den helseregionen med klart
minst budsjett. Nye Helseregion Oslo vil få om lag
tilsvarende befolkningsgrunnlag som nye Helseregion Sør, men blant annet på grunn av lands- og
regionfunksjonene ved Oslo universitetssykehus

Tabell 8.9 Helseregion Sør-Øst deles i tre regioner – Oslo blir egen helseregion
Helseregion Øst

Helseregion Sør

Helseregion Oslo

Geografisk område

Hedmark, Oppland,
Østfold og Akershus Øst
(Romerike/Follo)

Akershus Vest, Buskerud, Oslo (kommune, inkl.
Vestfold, Telemark, Aust- Alna, Grorud og Stovner)
Agder og Vest-Agder

Helseforetak og
sykehus

Sykehuset Innlandet HF

Vestre Viken HF

Oslo universitetssykehus
HF

Sykehuset Østfold HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sunnaas sykehus HF

Akershus universitetssykehus HF

Sykehuset i Telemark HF (Diakonhjemmet/
Lovisenberg)

(Revmatismesykehuset)

Sørlandet sykehus HF
(Betanien/Martina
Hanssen)

Befolkning 2013

1 080 000

1 140 000

600 000

Befolkning 2030

1 249 000

1 335 000

772 000

Årsverk/ansatte

Årsverk: 19 000
Ansatte: 26 200

Årsverk: 19 700
Ansatte: 26 000

Årsverk:18 900
Ansatte: 23 700

Budsjett (2016)

23 mrd. kroner

23 mrd. kroner

23 mrd. kroner
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Tabell 8.10 Helseregion Sør-Øst deles i tre regioner – Oslo og Akershus i samme helseregion
Helseregion Øst

Helseregion Sør

Helseregion Oslo

Geografisk område

Hedmark, Oppland,
Østfold

Akershus Vest, Buskerud, Akershus Øst (Romerike/
Vestfold, Telemark, Aust- Follo) og Oslo
Agder og Vest-Agder
(kommune)

Helseforetak og
sykehus

Sykehuset Innlandet HF

Vestre Viken HF

Oslo universitetssykehus
HF

Sykehuset Østfold HF

Sykehuset i Vestfold HF

Akershus universitetssykehus HF

(Revmatismesykehuset)

Sykehuset Telemark HF

Sunnaas sykehus HF

Sørlandet sykehus HF

(Diakonhjemmet/
Lovisenberg)

(Betanien/
Martina Hanssen)
Befolkning 2013

660 000

1 140 000

1 020 000

Befolkning 2030

749 000

1 335 000

1 272 000

Årsverk/ansatte

Årsverk: 12 400
Ansatte: 17 200

Årsverk: 19 700
Ansatte: 26 000

Årsverk: 25 500
Ansatte: 32 700

Budsjett (2016)

15 mrd. kroner

23 mrd. kroner

31 mrd. kroner

vil budsjettet for denne helseregionen bli vesentlig større, og om lag dobbelt så stort som for nye
Helseregion Øst. Forskjellene mellom regionene
vil på sikt bli enda større, gitt forventet befolkningsvekst i Oslo og Akershus.
Helseregion Sør og Helseregion Øst vil også i
dette alternativet være uten eget regionsykehus.
Samarbeidet mellom disse to regionene og Helseregion Oslo vil, på samme måte som i de to andre
alternativene, ha en annen karakter enn mellom
helseregionene forøvrig.

8.3.4

Økonomisk situasjon ved eventuell
oppdeling
I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over den økonomiske situasjonen for regionene for hvert av de
tre alternativene. Situasjonen for hvert enkelt
foretak er gitt i tabell 8.11.
Ved en oppdeling vil de nye regionene ha ulikt
utgangspunkt med hensyn til fordringer og gjeld,
og resultatene påvirkes i stor grad av at Akershus
universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF
har høy samlet gjeld som følge av utbyggingene
som er gjennomført. Hvis en ser på summen av
fordringer og gjeld til Helse Sør-Øst, driftskreditt/
bankinnskudd og gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet, er bildet for de til sammen seks ulike
regionene som presentert i tabell 8.12 (summen
av fordringer og gjeld for helseforetakene som
inngår i de ulike regionene).

Det kan være alternative måter å håndtere
dette på, noe som er nærmere belyst i punkt 8.4.3.

8.4

Konsekvenser av å dele
Helseregion Sør-Øst

I dette avsnittet drøftes konsekvensene av en
eventuell deling av Helse Sør-Øst opp mot kriteriene som er beskrevet i kapittel 7. Videre vurderes
konsekvensene med hensyn til økonomisk bæreevne og planlagte investeringer, samt omstillingsog implementeringskonsekvenser.

8.4.1

Vurdering av deling mot de valgte
kriteriene

Beslutningers legitimitet/demokratisk legitimitet
I forbindelse med utvalgsarbeidet gjennomførte
Retriever en medieanalyse av debatten om helseforetaksmodellen i perioden 1.1.2013–30.9.2015,
jf. omtale i kapittel 4. Det framgår ikke her at det
er en særskilt kritikk av Helse Sør-Øst i den perioden som er kartlagt, utover den generelle kritikken av at helseforetaksmodellen er udemokratisk
og at det er for lite folkevalgt styring av sykehusene.
Det følger av helseforetaksloven at styrerepresentanter i regionale helseforetak skal ha tilknytning til regionen. En deling av Helseregion Sør-
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Tabell 8.11 Fordringer og gjeld ved utgangen av 2015 i Helse Sør-Øst. (mill. kroner)
Basisfordring/
gjeld til RHF

Utgående
likviditet
bank

Totalt
mellomværende

Lån
(HOD)

Akershus universitetssykehus HF

-1 325

-424

-1 749

-2 920

Oslo universitetssykehus HF

3 175

-2 351

824

-1 842

213

213

Foretak

Sykehusapotekene HF

Opparbeide
rettigheter

Sunnaas sykehus HF

-144

50

-94

Sykehuset i Vestfold HF

724

-182

542

-305

84

Sykehuset Innlandet HF

1 339

428

1 767

-195

377

Sykehuset Telemark HF

792

-3

789

-40

146

Sykehuset Østfold HF

-2 237

-338

-2 575

-2 931

Sørlandet sykehus HF

846

199

1 045

-59

228

Vestre Viken HF

574,5

-1 205

-630,5

-377

212

Sykehuspartner

-2 453

70

-2 383

Digital fornying

-920

-61

-981

Prosjekt Nytt Østfoldsykehus

-927

113

-814

555,5

1 201

1 756

Driftskredittramme i Norges Bank

3 339

3 339

-3 339

Sum

1 049

1 049

-12 008

Helse Sør-Øst RHF inkl. interne avd.

73

1 120

Forklaring til tabell 8.11:
Basisfordring/gjeld: Positivt tall viser at helseforetaket har avgitt likviditet til andre foretak i regionen, altså har penger til gode. Tall
med negativt fortegn viser at helseforetaket har lånt likviditet fra de andre helseforetakene, altså har intern gjeld.
Utgående likviditet bank: Positivt tall viser at helseforetaket har innskudd i bank, tall med negativt fortegn viser at helseforetaket har
belastet driftskreditt.
Totalt mellomværende: Sum av kolonne en og kolonne to.
Lån (HOD): Lån som er tatt opp gjennom den statlige låneordningen for finansiering av investeringer.
Opparbeide rettigheter: Dette er oppspart overskudd som så langt ikke er disponert til investeringer; «penger på bok».

Tabell 8.12 Sum fordringer og gjeld for de ulike alternativene
Sum fordringer og gjeld (mill. kroner)

Helseregion Sør (alle)

965

Helseregion Øst (8.3.1)

-9 715

Helseregion Øst (8.3.2)

-8 603

Helseregion Oslo (8.3.2)

-1 112

Helseregion Øst (8.3.3)

-3 934

Helseregion Oslo (8.3.3)

-5 781

Øst vil gjennom at det blir flere regioner også gi
flere styremedlemmer med lokal representasjon
og tilhørighet. På samme måte vil dette gi flere ansattrepresentanter. Mindre regioner kan slik bidra
til høyere legitimitet.
De positive effektene på disse områdene vil
imidlertid til en viss grad være avhengig av hvordan samarbeids- og styringsmekanismene på
tvers av de nye helseregionene vil fungere.

Effektiv ressursutnyttelse – samordning
Det vil bli en asymmetri mellom helseregionen(e)
som ikke har regionsykehus og regionen som har
regionssykehus, der de andre regionene vil være
avhengig av Oslo-regionen. Det vil også være risiko for at sykehus i helseregioner uten regionsykehus på sikt bygger opp regionale behandlingsfunksjoner flere steder enn det som er ønskelig ut
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fra faglige og ressursmessige hensyn. I Nasjonal
helse- og sykehusplan er det lagt til grunn at regionale funksjoner skal innlemmes i den nasjonale
godkjenningsordningen for nasjonale behandlingstjenester og legges til Helsedirektoratet. Selv
om dette kan bidra til å redusere risikoen for at
det etableres regionale tjenester for mange steder,
vil det likevel være faglige drivkrefter for å bygge
opp mer spesialiserte funksjoner på sykehusene i
de nye helseregionene.
Ved etablering av helseregioner uten regionsykehus vil det måtte etableres mer omfattende styringsmekanismer og avtaler mellom den regionen
som har regionsykehuset (Oslo universitetssykehus) og den eller de andre region(ene). Det vil
være en usikkerhet knyttet til om sykehusene vil
være lojale til inngåtte avtaler mellom helseregionene og sende sine pasienter fra sitt opptaksområde til andre sykehus for å få regionale behandlingstjenester. Pasientenes rett til fritt behandlingsvalg vil også påvirke dette.
Som omtalt i punkt 8.2.3 ivaretar Oslo universitetssykehus HF flere viktige roller i Helse SørØst, blant annet som motor for fagutviklingen.
Sykehuset har også en sentral plass i etablerte fagråd og fagutvalg i regionen. I nasjonal helse- og
sykehusplan er det også uttrykt at regjeringen vil
tydeliggjøre regionsykehusenes rolle i de faglige
nettverkene i helseregionen og hvordan regionsykehusene kan bidra til å sikre kompetanse i alle
deler av nettverket. Dette må ivaretas på tvers når
regionsykehuset skal dekke flere regioner.
På den annen side gir mindre helseregioner
færre enheter å koordinere internt, og åpner også
for flere helseforetak eller resultatenheter som
kan forventes å legge bedre til rette for økt ledelsesfokus på lokal drift og koordinering og samhandling internt, og mot kommunene og primærhelsetjenesten.
Økonomistyring og kontroll
Det vil bli et betydelig volum på gjestepasientoppgjør dersom det opprettes flere helseregioner. Betaling for gjestepasienter mellom Helse Sør og
Helse Øst var et stadig tilbakevendende tema før
de to regionene ble slått sammen i 2007, og da var
det største volumet knyttet til pasienter fra Helse
Øst som fikk behandling ved Rikshospitalet. Det
er nå utviklet både bedre kunnskapsgrunnlag og
bedre registrering av kostnadskomponentene ved
ulike behandlinger ved sykehusene, noe som gir
bedre grunnlag for oppgjør. Det er også etablert
en abonnementsordning for lands- og regionsfunksjoner ved Oslo universitetssykehus, jf. om-

tale i boks 8.4. Mens dagens ordninger er basert
på beslutninger i en felles eierstruktur, ville en deling i flere helseregioner måtte basere seg på avtaler. Selv om dagens ordninger vil kunne videreføres, eventuelt som beslutning av departementet,
vil det kunne bli mer krevende å justere ordningene framover siden de i utgangspunktet vil måtte
baseres på frivillige avtaler.
Et mulig tiltak innenfor et avtaleinstitutt kan
være å oppnevne et avregningsutvalg som får i
oppdrag å etterprøve beregningsgrunnlag m.m.
En deling av regionen vil uansett gi større usikkerhet i forhold til budsjettstyring og kostnadskontroll i regionene på grunn av større pasientlekkasjer på tvers av regiongrenser.
Samhandling og samarbeid med kommuner og
fylkeskommuner
Som omtalt i kapittel 7 er det styret for de regionale helseforetakene som har ansvar for samhandling og samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, herunder å inngå lovpålagte samarbeidsavtaler med kommunene eller bestemme hvilke
helseforetak som skal inngå samarbeidsavtaler. I
praksis er det slik at det er helseforetakene som
normalt er avtalepart i samarbeidsavtalene, og
praktisk oppfølging av avtalene skjer lokalt.
En oppdeling av helseregionen og eventuelt
oppdeling i flere helseforetak kan legge bedre til
rette for samarbeid og samhandling med kommunene og helse- og omsorgstjenestene. Utvalget
har imidlertid ikke grunnlag for å si at samhandlingen med kommunesektoren generelt er dårligere i Helse Sør-Øst enn i de andre helseregionene. Dette vil også variere mellom helseforetak
og sykehus innenfor regionen. God samhandling
avhenger også av ledelse og av kvalitet på informasjonsutvekslingen, herunder IKT-løsninger
som fungerer på tvers av nivåer. Organisatoriske
og teknologiske løsninger som understøtter god
samhandling bør uansett videreutvikles også om
dagens regioninndeling blir videreført. Det avgjørende for kommunene i samhandling med regionen eller helseforetaket, er å ha dialog med faktiske beslutningstakere, og være i reell dialog om
helsepolitiske utfordringer i sin region.
Pasienter og andre berørtes innflytelse på
tjenestetilbudet
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF har i skriftlig
innspill til utvalget gitt uttrykk for at brukermedvirkningen i regionen har blitt bedre over tid. Hvis
regionen deles, vil det bli etablert brukerutvalg
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også i de nye regionale helseforetakene, noe som
vil gi flere brukerrepresentanter.
Forskning og utdanning – samarbeid med
universiteter og høgskoler
Oslo universitetssykehus HF er den største og
viktigste forskingsaktøren både i Helse Sør-Øst og
nasjonalt, og er også en stor utdanningsaktør.
Innen legespesialistutdanningen er samarbeidet
mellom Oslo universitetssykehus og de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst avgjørende for å opprettholde nivå og kvalitet på utdanningen. I forbindelse med omleggingen av spesialistutdanningen
er det vedtatt at det skal være et regionalt utdanningssenter i hver helseregion, knyttet til de store
universitetssykehusene (regionsykehusene). I
første omgang skal deres oppgaver være konsentrert om organisering av teoriundervisningen. I
tillegg skal de regionale helseforetakene starte arbeidet med å planlegge for effektive og helhetlige
utdanningsløp, som blant annet omfatter tjenester
ved regionsykehus. Det må vurderes nærmere
hvordan dette kan ivaretas på tvers ved eventuell
etablering av flere regioner som bruker det
samme regionsykehuset.
Når det gjelder de øvrige helsepersonellutdanningene mv. kan det ved en eventuell deling ligge
til rette for samarbeid om utdanning og forskning
i de eventuelt nye regionene både med Universitetet i Agder og Høgskolen i Sørøst-Norge.

8.4.2

Konsekvenser for økonomisk
bæreevne og planlagte investeringer

Helse Sør-Øst har lagt til grunn at investeringer
med regional prioritering omfatter større byggeprosjekter over 100 mill. kroner og regional IKTsatsing.
Som omtalt i boks 8.2 står Helse Sør-Øst RHF
overfor betydelige utfordringer knyttet til planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter.
I økonomisk langtidsplan (2017–2020) legges det
opp til en betydelig vekst i investeringsnivået fra
2018 til 2020, fra om lag 5,5 mrd. kroner til opp
mot 9 mrd. kroner årlig. Endelige kostnader ved
prosjektene vil ikke være avklart før oppstart av
forprosjekt er godkjent. Investeringsnivå og fordeling per år er derfor forbundet med vesentlig usikkerhet og ikke konkretisert.
Innenfor det økonomiske handlingsrommet
må foretaksgruppen tilpasse planlagte investeringer. Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har årlig om
lag 3,5 mrd. kroner tilgjengelig i fri likviditet ved
et resultat i balanse. I tillegg til låneopptak fra
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Helse- og omsorgsdepartementet og interne lån i
Helse Sør-Øst er det forutsatt at helseforetakene
bidrar med egenfinansiering, herunder likviditet
fra egne positive resultater, ved finansiering av
regionalt prioriterte prosjekter i eget helseforetak.
Økonomisk langtidsplan (2017–2020) for
Helse Sør-Øst RHF er planlagt med forutsetninger
om betydelige forbedringer i økonomisk resultat i
foretaksgruppen i Helse Sør-Øst. Det er pekt på at
flere helseforetak vil ha økonomiske utfordringer
i hele økonomiplanperioden. Som en planforutsetning er det avsatt midler i regional buffer som tiltak for å redusere risiko og usikkerhet. Disse forutsetningene er dermed grunnlaget for de to store
prioriterte byggeprosjektene ved Vestre Viken HF
og Oslo universitetssykehus HF i denne langtidsplanperioden. Det vil også komme store investeringer ved Sykehuset Innlandet HF samtidig med
investeringer ved Oslo universitetssykehus HF.
Ved en oppdeling av helseregionen vil det bli en
mindre økonomi som skal håndtere disse investeringsprosjektene. Spørsmålet er hvorvidt dette vil
få konsekvenser for investeringsevnen, herunder
planlagt framdrift.
Økonomisk bæreevne knyttet til investeringer
handler om to forhold: Likviditet til å gjennomføre
investeringene og økonomisk evne til å betjene
lån og avskrivinger. Likviditet håndteres nå med
lån fra henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet (70 pst.) og lån fra Helse Sør-Øst, i tillegg
til egenfinansiering i helseforetaket. Ved eventuell
deling av helseregionen oppstår en problemstilling knyttet til den andelen av investeringer som
nå finansieres ved lån fra Helse Sør-Øst, og der
det blir mindre muligheter til omfordeling innenfor mindre regioner. Ved en eventuell deling må
det derfor vurderes om staten ved departementet
kan ta en utvidet rolle i finansiering av investeringer; for eksempel gjennom en utvidet statlig låneordning for å sikre likviditet.
Utvalget legger til grunn at prinsippet om at
helseforetaket har egenansvar for å betjene lånekostnadene må videreføres. Den andre problemstillingen er da at det må være grunnlag i helseforetakets driftsøkonomi til å kunne betjene nåværende og framtidige låneopptak. Spesielle utfordringer knytter seg her til Oslo universitetssykehus. Som omtalt har inntektsmodellen i Helse SørØst tatt opp i seg særstillingen som Oslo universitetssykehus har i regionen, herunder at over halvparten av aktiviteten ved sykehuset er knyttet til
pasienter utenfor Oslo sykehusområde, jf. boks
8.4. Det kan være vanskelig å etablere et avtalesystem innenfor en struktur med flere helseregio-
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Boks 8.4 Finansieringsmodell i Helse Sør-Øst
likviditet knyttet til avskrivinger dels disponeres
Finansieringsmodellen for Helse Sør-Øst er omav det enkelte helseforetaket og dels styres av
talt i kapittel 3 (boks 3.1). Modellen er utformet
regionen inn mot regionale prosjekter. Regioover flere år. I dette kapitlet trekkes fram de elenale prosjekter er enten store byggeprosjekter
mentene som er spesielt relevante med tanke på
eller felles satsing på IKT (Digital fornying).
eventuell oppsplitting av regionen.
Dette har gjort det mulig for Helse Sør-Øst å reDet er etablert en abonnementsordning
alisere større investeringer tidligere enn om
(innenfor somatikk) for å ta hensyn til at Oslo
hvert enkelt helseforetak skulle ha stått for fisykehusområde har lands- og regionfunksjoner
nansieringen alene.
og utfører pasientbehandling som ikke utføres i
De største byggeprosjektene de siste årene
andre sykehusområder. Det er tatt hensyn til
har vært Akershus universitetssykehus og Sykedette i inntektsmodellen ved at basisrammen
huset Østfold. Store prosjekter som er planlagt
omfordeles til Oslo sykehusområde fra de andre
framover er nytt sykehus i Drammen, og etter
sykehusområdene basert på volum og en fasthvert også Oslo universitetssykehus og i Sykesatt pris. Abonnementsmodellen gir Oslo univerhuset Innlandet. I tillegg kommer en betydelig
sitetssykehus inntekter på ca. 2,2 mrd. kroner
regional satsing på IKT.
utover ordinært gjestepasientoppgjør (som er 80
Styringen av likviditet innebærer at det er
pst. av DRG).
etablert et regime med rentebærende fordrinTjenester fra private leverandører finansiger og gjeld mellom de enkelte helseforetakene
eres initialt fra det regionale helseforetaket og
og Helse Sør-Øst RHF, jf. tabell 8.11. Tabellen viikke direkte fra helseforetakene. Forbruket av
ser hvordan de regionale midlene er fordelt på
private tjenester varierer mellom sykehusområen måte som innebærer at enkelte helseforetak
dene og det er derfor tatt hensyn til dette i innhar fordringer, mens helseforetak som har gjentektsmodellen ved en avregning etter faktisk fornomført større investeringsprosjekter har gjeld.
bruk. Bruk av Sunnaas sykehus HF avregnes
Oslo universitetssykehus HF alene har en forogså sykehusområdene etter faktisk forbruk.
dring på resten av Helse Sør-Øst på over 3 mrd.
Forskningsaktivitet finansieres gjennom en
kroner. Det betyr at det i de senere år er styrt lifast del og en poengbasert del, i tillegg til komkviditet til investeringer ellers i helseregionen.
pensasjon for merkostnader i pasientbehandling
Samtidig har Oslo universitetssykehus HF en
som følge av forskning. Det er forutsatt at Oslo
driftskreditt-saldo på i overkant av 2,35 mrd. krouniversitetssykehus HF gjennomfører hovedner, blant annet som følge av flere år med resultyngden av forskningsaktiviteten i regionen.
tatmessig underskudd.
Akershus universitetssykehus HF forutsettes
Likviditet som følge av overskudd i det enogså å opprettholde en større forskningsaktivikelte helseforetak, beholdes av helseforetakene
tet enn øvrige helseforetak og sykehus.
og kan benyttes til investering påfølgende år, elInvesteringsregime og styring av likviditet
ler til nedbetaling av driftskreditt (netto gjenstående overskudd til disposisjon er omtalt som
Helse Sør-Øst har utviklet et felles regime for
opparbeidede rettigheter i tabell 8.11).
håndtering av midler til investeringer og styring
av likviditet. Dette innebærer bl.a. at tilgjengelig

ner som løser problemstillingene som i dag håndteres av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst.
Investeringene ved Oslo universitetssykehus
HF skal foregå over mange år. Tilsvarende skal
helseforetaket håndtere gjeld over mange ti-år etter dette. Den spesielle stillingen til Oslo universitetssykehus HF ville etter utvalgets oppfatning
trolig måtte innebære at det i større grad enn i
dag vil bli et nasjonalt ansvar å sørge for rammebetingelsene for Oslo universitetssykehus HF

hvis regionen deles. Dette ville medføre at det
statlige ansvaret for regionsykehuset på Sør-Østlandet ville være av en annen karakter enn for
resten av landet.
Ved etablering av et nasjonalt eiendomsselskap ville mulighetene til å omfordele likviditet
blitt større. Kravet til helseforetakene når det gjelder å håndtere kostnader ved investeringer over
tid ville imidlertid være det samme. Utfordringene
knyttet til driftsøkonomien til Oslo universitetssy-
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kehus HF ved eventuell deling ville derfor også
være de samme som beskrevet over.

8.4.3

Omstillings- og implementeringskonsekvenser
Endringer i regioninndelingen vil ha en rekke
økonomiske omstillings- og implementeringskonsekvenser. Etablering av flere regioner vil kreve
ny nasjonal inntektsmodell for fordeling av inntekter mellom helseregionene. Den særskilte finansieringen av Oslo universitetssykehus må håndteres i nytt system, jf. over. Helse Sør-Øst RHF har
også ansvaret for å inngå og forvalte kjøp av helsetjenester på vegne av hele foretaksgruppen. Eksterne helsetjenester utgjør omlag 4,6 mrd. kroner. Dette må eventuelt fordeles mellom nye regioner og det må inngås nye avtaler.
Oversikten som er gitt i punkt 8.3.4, viser at en
oppdeling av helseregionen vil føre til at de nye
helseregionene vil få ulikt utgangspunkt med hensyn til fordringer og gjeld. Det kan være alternative måter å håndtere dette på, både for fordringer
og gjeld internt i Helse Sør-Øst, og for fordringer
og gjeld mellom Helse- og omsorgsdepartementet
og nye regioner.
Mellomværende mellom Helse- og
omsorgsdepartementet og nye helseregioner
Eksterne lån og driftskreditt er gitt til de regionale helseforetakene av Helse- og omsorgsdepartementet. Etter 2015 kan de regionale helseforetakene også inngå finansielle leieavtaler. Lån før
2008 er gitt som rammelån og er ikke knyttet til
spesifikke prosjekter i departementets lånekontrakter. Etter 2008 er lån gitt til store byggeprosjekter over 500 mill. kroner.
Det legges til grunn at hver av de nye helseregionene beholder verdier i form av bygninger og
annen infrastruktur (kapitalfundamentet) som tilhører helseforetakene i regionen. Tilsvarende at
de nye helseregionene overtar den samlede gjelden som helseforetakene i regionen har opparbeidet, jf. oversikten i tabell 8.11.
Driftskredittrammer fra Helse- og omsorgsdepartementet er i dag fordelt til de regionale helseforetakene etter Magnussen-fordelingen. Det legges til grunn at ny fordeling av driftskreditter fordeles etter det som blir den nye nasjonale inntektsmodellen for fordeling av inntekter mellom
nye regioner.
Fordelingen av driftskreditt (faktisk opptatt
driftskreditt) mellom helseforetakene internt i regionen, følger en annen logikk, jf. tabell 8.11. Opp-
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trekket på driftskredittrammen er i all hovedsak
en konsekvens av resultatmessig underskudd i
det enkelte helseforetak. Som de ulike alternativene for inndeling i nye regioner viser, jf. vedlegg
1, vil det kunne oppstå store avvik mellom fordeling av driftskreditt etter fordelingsnøkkel og det
som er faktisk opptatt driftskreditt i de helseforetakene som vil inngå i nye regioner. Dette kan løses ved å etablere en overgangsordning før man
kommer over på en fordeling etter inntektsnøkkelen.
Fordeling av lån og driftskreditter mellom
Helse- og omsorgsdepartementet og nye regioner
vil teknisk kunne løses gjennom økonomiske
overgangsordninger.
Mellomværende mellom Helse Sør-Øst RHF og
helseforetakene
I tråd med omtalen over legges det til grunn at de
nye regionene beholder sine verdier i form av
bygninger og annen infrastruktur (kapitalfundamentet). Tilsvarende at de nye helseregionene
overtar den samlede gjelden eller fordringene
som helseforetakene har opparbeidet. Det må
også tas stilling til hvordan interne fordringer og
gjeld skal håndteres.
Det kan være ulike tilnærminger til hvordan
man kan håndtere oppgjør av fordringer og gjeld
ved eventuell deling av Helse Sør-Øst:
– Det kan avtales et mellomværende med tilhørende betingelser om renter og nedbetalingstid mellom de nye regionene (og eventuelt Sykehuspartner).
– Det kan etableres mellomværende mellom
Helse- og omsorgsdepartementet og de nye regionene (og eventuelt Sykehuspartner).
Hovedutfordringen knyttet til å forvalte mellomværende mellom regionene eller mot departementet, vil være manglende tidsmessig samsvar mellom behov for tilbakebetaling av fordring til investeringer og de andres tilbakebetaling av gjeld. Det
vil derfor oppstå et synkroniseringsbehov som
kan være krevende å regulere avtalemessig. Dette
kan eventuelt reguleres ved at departementet fastsetter nedbetaling av gjeld og tilsvarende plan for
å innfri fordringer, for eksempel med utgangspunkt i vedtatt økonomisk langtidsplan for Helse
Sør-Øst. Dette vil imidlertid gripe inn i mulighetene de nye regionene har til å prioritere rekkefølge og tidsplan for gjennomføring av framtidige
investeringer og kan innebære en mer krevende
vei for å få realisert nye investeringsprosjekter.
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Utvalget mener et naturlig utgangspunkt vil
være at departementet gis en rolle for å løse overgangsproblemene. Det bør imidlertid ikke etableres ordninger som gir særfordeler over tid. For
eksempel ville det å sanere gjeld være et tiltak
som vil bli oppfattet som urettferdig i forhold til de
andre helseregionene, og som ikke vil være i tråd
med målene om å legge til rette for likeverdige
helsetjenester.
Sykehuspartner HF har ved utgangen av 2015
om lag 2,5 mrd. kroner i gjeld til øvrige helseforetak. Det må organisatorisk eller avtalemessig legges til rette for å videreføre eventuelle felles investeringer og finansieringen av disse i fortsettelsen,
inklusiv tilbakebetaling av eksisterende gjeld. Ved
utgangen av 2015 hadde Helse Sør-Øst RHF i sin
balanse ca. 900 mill. kroner knyttet til investeringer i Digital fornying som skal overføres Sykehuspartner HF etter hvert som utviklingsprosjektene
blir ferdigstilt. Beløpet blir da gjeld til Helse SørØst RHF for dette helseforetaket.
Finansielle leasingavtaler videreføres av aktuelt foretak. Her må det utredes hvordan nye helseregioner kan tre inn i Helse Sør-Øst sine avtaler.
Utgangspunktet ved eventuell deling av Helse
Sør-Øst må være at helseforetakene viderefører
sin virksomhet med den økonomiske stillingen de
har i dag når det gjelder gjeld og fordringer. Dette
vil også være utgangspunktet ved en eventuell etablering av et nasjonalt eiendomsselskap. Utfordringene beskrevet ovenfor er knyttet til at regioner med underliggende helseforetak har gjeld og
fordringer til hverandre (i Helse Sør-Øst summerer gjeld og fordringer seg til null). Ved etablering
av et nasjonalt selskap vil problemstillingen være
begrenset til å håndtere gjeld og fordringer knyttet til Sykehuspartner HF.
Øvrige omstillings- og implementeringskonsekvenser
I kapittel 7 er det en omtale av implementeringsrisiko knyttet til alternative styringsmodeller, som
også er relevant ved en eventuell deling av Helse
Sør-Øst.
Ved eventuell oppdeling av Helse Sør-Øst må
det bygges nye regionale administrasjoner. Selv
om disse kan ta utgangspunkt i de ansatte i det regionale helseforetaket i Helse Sør-Øst, må det likevel påregnes behov for å rekruttere nye medarbeidere og risiko for tap av kompetanse i en
omstillingsfase.
Erfaringer tilsier at mye av lederkraften i både
det regionale helseforetaket og i ledelsen i helseforetakene vil bli brukt til å gjennomføre en omorganisering. Omorganiseringen vil i utgangspunk-

tet ikke omfatte det leddet hvor helsetjenestene
ytes, og det er ikke grunn til å tro at nivået på pasientbehandlingen vil bli påvirket direkte i vesentlig
grad. Evne til kostnadskontroll vil imidlertid
kunne bli svekket som følge av mindre lederoppmerksomhet knyttet til driften. Deling av regionen
vil forutsette en gjennomgående revisjon av beredskapsplanene i regionen og nasjonalt, med
hensyn til blant annet ansvar, roller varsling, kriseledelse og samhandling.
Oslo universitetssykehus HF ivaretar i dag koordinering og kriseledelse ved større hendelser
på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Det må vurderes
om og eventuelt hvordan Oslo universitetssykehus HF kan ivareta denne oppgaven på vegne av
flere regioner ved eventuell deling av regionen.
IKT-området må organiseres slik at den regionale innretningen på prosjektet Digitale fornying,
som er et av de største digitale fornyingsprogrammene i offentlig sektor, blir ivaretatt. Det samme
gjelder den omfattende moderniseringen av IKTinfrastruktur som skal gjennomføres av Sykehuspartner HF, og som også involverer en ekstern
partner.
Det vil også være administrative kostnader
knyttet til etablering og registrering av nye foretak, gjennomføring av virksomhetsoverdragelser
med tilhørende overføring av arbeidsgiveransvar
for personell, endring av avtaleforhold mellom regioner og med private leverandører mv.

8.4.4 Oppsummering
Utvalget har lagt til grunn at Oslo Universitetssykehus HF bør videreføres som regionsykehus for
hele det området som i dag inngår i Helseregion
Sør-Øst. Det er et begrenset potensiale for å fordele flere regionfunksjoner til andre helseforetak/
sykehus for å øke egendekningen. En viktig premiss for vurderingene er derfor at arbeidsdelingen mellom Oslo universitetssykehus HF og de
andre helseforetakene i hovedsak bør være som i
dag. Den medisinske og teknologiske utviklingen
har imidlertid som konsekvens at det fortsatt vil
være en dynamikk som innebærer både sentralisering og desentralisering av behandlingsfunksjoner og fagområder også i framtida.
Vurderingene av alternative inndelinger av
Helseregion Sør-Øst er gjort med utgangspunkt i
at mindre regioner kunne gitt grunnlag for en
bedre oppfølging av helseforetakene, kortere styringslinjer og høyere grad av legitimitet.
Utvalget har vurdert konsekvensene av en deling ut fra tre tilnærminger:
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1. Vurdering opp mot kriterier for legitimitet,
effektivitet, samhandling og medvirkning
Mindre regioner og flere regionale helseforetak
vil kunne gi tettere styring og oppfølging av helseforetakene. Dette vil også kunne legge til rette for
å få flere og mindre helseforetak, med kortere styringslinjer enn i dag. Ved flere regioner blir det
flere styremedlemmer med lokal representasjon
og tilhørighet, og tilsvarende flere arenaer for
brukerinnflytelse og medvirkning fra ansatte.
Mindre regioner kan slik bidra til høyere legitimitet. En oppdeling av helseregionen og eventuelt
oppdeling i flere helseforetak, kan legge bedre til
rette for samarbeid og samhandling med kommunene og helse- og omsorgstjenestene.
Pasientstrømmer på tvers av regiongrenser vil
øke ved en deling, og den regionen eller de regionene som ikke har regionsykehus vil bli sterkt avhengig av Oslo-regionen. Ved etablering av regioner uten regionsykehus vil det derfor måtte etableres mer omfattende avtaler mellom Oslo-regionen og den eller de andre region(ene) som må understøttes av finansieringsordninger. Det vil være
usikkerhet knyttet til om sykehusene vil være lojale til inngåtte avtaler. Dette må følges opp av
eier. Usikkerhet om pasientstrømmer vil også gi
usikkerhet knyttet til økonomistyring.
2. Konsekvenser for økonomisk bæreevne og planlagte
investeringer
Helse Sør-Øst RHF står foran store investeringsprosjekter. En deling av regionen vil innebære
usikkerhet om planlagt framdrift for disse.
Gjennomføring av investeringer krever både
tilgang på likviditet og økonomisk bæreevne for å
betjene nåværende og framtidige låneopptak.
Mindre regioner vil gi mindre muligheter for omfordeling av likviditet. Det vil derfor måtte vurderes om staten ved departementet må få en ny og
utvidet rolle på investeringsområdet, for eksempel
gjennom en utvidet statlig låneordning for å sikre
likviditet til utbyggingen.
Oslo universitetssykehus HF har en spesiell
rolle i regionen. En stor andel av pasientene bor i
opptaksområdet til andre helseforetak. Helse SørØst RHF har hatt en viktig rolle når det gjelder å
fastsette rammebetingelsene for sykehuset. Dersom Oslo universitetssykehus HF skulle tilhøre
en klart mindre region, er det sannsynlig at staten
vil måtte ta et større ansvar for rammebetingelsene for dette sykehuset.
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3. Omstillings- og implementeringskonsekvenser
Endringer i regioninndelingen vil gi utfordringer i
en omstillings- og implementeringsfase knyttet til
oppgjør av fordringer og gjeld. En hovedutfordring vil være knyttet til å synkronisere behovene
for tilbakebetaling av fordringer med tilbakebetaling av gjeld. Dette kan innebære konsekvenser
for rekkefølge og tidsplan for gjennomføring av
framtidige investeringer.
Det vil også være ledelses- og styringsmessig
risiko forbundet med å gjennomføre en så omfattende omorganisering som en deling av helseregionen vil innebære.
Som det går fram av oppsummeringen er det
ulike hensyn som taler for og mot deling av Helseregion Sør-Øst. Utvalgets vurderinger går fram av
kapittel 10.

8.5

Antall helseforetak i de ulike
modellene

Mandatet legger til grunn at spesialisthelsetjenesten fortsatt skal organiseres gjennom foretak
som tilbyr spesialisthelsetjenester. Med foretak
menes selvstendige rettssubjekter med styrer. Utvalget er bedt om å vurdere antall helseforetak i
lys av de alternative modellene for organisering av
eierskapet. Gjennomgangen i dette avsnittet er avgrenset til å omhandle helseforetak som organiserer sykehusvirksomhet.
Endringer i antall helseforetak vil ha konsekvenser både for driftsmessige forhold og investeringsbeslutninger. Det ville innebære et stort inngrep i ansvarsområdet for regionale helseforetak
om departementet skulle beslutte antall helseforetak, uten at dette er tilstrekkelig utredet og vurdert
av det regionale helseforetaket selv. Det kan imidlertid være aktuelt for departementet å initiere at
regionale helseforetak skal utrede å endre antall
helseforetak. Etter lovendringene som ble gjort i
2012, vil det være foretaksmøtet som fatter endelig
vedtak om endringer i antallet helseforetak i helseregionen og vedtak om endringer i opptaksområdet for helseforetak (helseforetaksloven § 30).
Det vises til gjennomgangen av alternative styringsmodeller i kapittel 7. Utvalget konkluderer
med at alternativet med ett nasjonalt helseforetak
(alternativ 3) er det beste av de tre alternativene
som er presentert i mandatet. I dette alternativet
er det tatt utgangspunkt i at antall helseforetak
skal være om lag som i dag i en overgangsperiode, men det forventes en utvikling på sikt i retning av færre og større helseforetak enn i dag.
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Alternativ 4 innebærer at virksomheten i de
fire regionale helseforetakene og helseforetakene
i regionen samles i ett foretaksnivå, benevnt som
«nye helseforetak». Det forutsettes i modellen at
flere enheter organiseres sammen i resultatenheter, benevnt som sykehusgrupper, og at dagens
helseforetak vil være utgangspunktet for sykehusgruppene. Modellen legger imidlertid til rette for
at det på sikt kan bli flere sykehusgrupper enn det
er helseforetak i dag. Dette vil være et viktig grep
for å sikre større grad av lokalt fokus og motvirke
en mulig iboende sentraliseringskraft i modellen.
Utvalget forutsetter at inndelingen i sykehusgrupper må vurderes nærmere med tanke på oppdeling når den øvrige organisasjonen har funnet sin
form.
Utvalget legger til grunn at endringer i antall
helseforetak eller sykehusgrupper i en eventuell
ny styringsmodell, må utredes nærmere og gjennomføres som et utviklingsarbeid over tid. I punkt
8.5.1 gis en oversikt over strukturen slik den er i
dag.

8.5.1.1

8.5.1 Om dagens helseforetaksstruktur
Det er i dag 20 helseforetak som driver sykehusvirksomhet. I 2002 var det 46 helseforetak,
derav 43 som organiserte sykehusvirksomhet. I
Helseregion Vest har strukturen vært uendret siden 2002. I Helseregion Midt-Norge og Helseregion Nord har det vært mindre justeringer, mens
den store endringen i antall helseforetak har vært
gjort i det området som nå er Helseregion Sør-Øst.
I vedlegg 2 er det en mer detaljert oversikt over
endringer i helseforetaksstrukturen fra 2002. Egendekningen i helseforetakene går fram av vedlegg 3.
De fleste helseforetakene omfatter flere somatiske sykehus og andre institusjoner, mens noen
helseforetak består av ett hovedsykehus for somatisk behandling (eventuelt med noe behandlingsaktivitet ved andre, mindre institusjoner), slik
som Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset
Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF og Stavanger
universitetssykehus HF. Oversikten viser somatiske sykehus.

Helseregion Nord

Helseforetak

Somatiske sykehus

Helse Finnmark HF

Kirkenes og Hammerfest

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

UNN Tromsø, Harstad, Narvik, Longyearbyen

187 000

Nordlandssykehus HF

Bodø, Lofoten og Vesterålen

135 000

Helgelandssykehuset HF

Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen

Helseforetaksstrukturen i Helseregion Nord har
vært den samme siden 2007. Da ble Hålogalandsykehuset HF avviklet. Sykehusene i Narvik
og Harstad ble lagt til UNN HF og sykehuset i
Vesterålen til Nordlandssykehuset HF.
Helse Nord RHF har et særlig ansvar for å
sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til

8.5.1.2

Befolkning

75 000

78 000

den samiske befolkningen. Finnmarkssykehuset
HF er gitt i oppdrag å utvikle og ivareta tjenester
som er språklig og kulturelt tilpasset den samiske
befolkningen. Utvalget legger til grunn at organisering av tjenester til den samiske befolkningen,
jf. omtale i punkt 4.4.5, må utredes og vurderes av
Helse Nord RHF.

Helseregion Midt-Norge

Helseforetak

Somatiske sykehus

Helse Nord-Trøndelag HF

Levanger og Namsos

136 000

St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital, Orkdal og Røros

301 000

Helse Møre og Romsdal HF

Ålesund, Volda, Molde og Kristiansund

259 000

Det har vært få endringer i helseforetaksstrukturen i Helseregion Midt-Norge. I 2004 ble Orkdal
sanitetsforenings Sjukehus innlemmet i St. Olavs
Hospital HF. Senere ble det fattet vedtak i foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF om å slå sammen
helseforetakene i Møre og Romsdal innen 1. juli

Befolkning

2011. Endringer for øvrig har vært at Rusbehandling Midt-Norge HF var organisert som eget helseforetak i noen år, men er nå integrert i de øvrige
helseforetakene. Ambulanse Midt-Norge HF ble
opprettet midlertidig i 2012, men ble som forutsatt
integrert i de respektive helseforetakene i 2014.

NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

8.5.1.3

181
Kapittel 8

Helseregion Vest

Helseforetak

Somatiske sykehus

Befolkning

Helse Førde HF

Førde, Nordfjord, Lærdal

109 000

Helse Bergen HF

Haukeland og Voss

427 000

Helse Fonna HF

Haugesund, Odda og Stord

176 000

Helse Stavanger HF

Stavanger universitetssjukehus

346 000

Helseforetaksstrukturen i Helseregion Vest har
vært uendret siden 2002.

8.5.1.4

Helseregion Sør-Øst

Helseforetak

Somatiske sykehus

Oslo universitetssykehus HF

Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet
og Aker

518 000

Akershus universitetssykehus HF

Ahus (Nordbyhagen) og Ski

499 000

Sunnaas sykehus HF

-

Sykehuset i Vestfold HF

Tønsberg, Larvik og Stavern

239 000

Sykehuset Innlandet HF

Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Hamar, Tynset
og Kongsvinger

381 000

Sykehuset Telemark HF

Skien, Porsgrunn, Notodden

171 000

Sykehuset Østfold HF

Kalnes og Moss

281 000

Sørlandet sykehus HF

Arendal, Kristiansand, Flekkefjord

289 000

Vestre Viken HF

Bærum, Drammen, Kongsberg, Ringerike

443 000

Helseforetaksstrukturen i Helseregion Sør-Øst
ble sist endret i 2008, som oppfølging etter sammenslåingen av Helse Sør RHF og Helse Øst RHF

Befolkning

-

i 2007. Da regionene ble slått sammen i 2007 var
det til sammen 15 helseforetak i regionen (i tillegg
til Sykehusapotekene HF).
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Kapittel 9

Eiendomsforvaltningen i spesialisthelsetjenesten
I mandatet til utvalget heter det at utredningen for
alle modeller skal omfatte eierskap til og forvaltning av bygg. Dette er en omfattende problemstilling, og behandles derfor i et eget kapittel. Gjennomgangen i kapitlet bygger for en stor del på en
rapport som Ernst & Young har utarbeidet for utvalget1. Ernst & Young presiserer i sin rapport at
deler av kunnskapsgrunnlaget er relativt gammelt, det vil si utarbeidet for mer enn 7 år siden.
Dette medfører at det ikke uten videre kan legges
til grunn at situasjonsbildet presentert i kunnskapsgrunnlaget for rapporten representerer
dagens situasjon. Blant annet kan implementerte
tiltak som et resultat av tidligere anbefalinger ha
endret dagens situasjon.
I dette kapitlet beskrives først dagens system
for styring og finansiering av investeringer i spesialisthelsetjenesten, og utviklingen i sektoren når
det gjelder investeringer, standard på bygg mv. Videre gis en omtale av hvordan de regionale helseforetakene organiserer eiendomsforvaltningen i
dag. Analyser som er gjort av dette systemet gjennomgås. Videre beskrives systemer i offentlig
sektor for øvrig, og i Sverige og Danmark. Avslutningsvis gir utvalget sine vurderinger. Formålet er
å belyse hvilke problemer utvalget ser ved dagens
organisering av eiendomsforvaltningen, og om
endringer av denne vil bidra til bedre måloppnåelse gjennom en mer effektiv ressursutnyttelse.
De viktigste problemstillingene er knyttet til i hvilken grad ansvaret for eiendomsforvaltningen bør
samles og sentraliseres, og eventuelt etablering av
en husleieordning.

1

Ernst & Young (2016): Eierskap og forvaltning av sykehusbygg. Oppsummering av analyser og dokumentasjon vedrørende sykehusbygg.

9.1

9.1.1

Dagens system for styring og
finansering av investeringer
i spesialisthelsetjenesten
Regelverk og bakgrunnen for dette

Da helseforetaksreformen ble innført i 2002, var
foretaksorganiseringen blant annet begrunnet
med at det i det tidligere systemet var for lite bevissthet knyttet til innsatsfaktoren kapital, både
bygninger og utstyr. Det ble trukket fram at det
nye systemet ville inspirere til langt mer bevisste
holdninger til bruk av kapital. Helseforetaksloven
§ 43 pålegger foretakene å føre regnskap etter
regnskapsloven. Hensikten er blant annet at kostnader knyttet til investeringer – kapitalkostnadene
– skal framkomme som en årlig kostnad på lik
linje med andre kostnadstyper.
Styringssystemet for investeringer bygger på
en kombinasjon av at foretakene er gitt utstrakte
fullmakter på investeringsområdet, samtidig som
det skjer en oppfølging og styring på overordnet
nivå. Investeringer skal skje i samsvar med overordnede helsepolitiske mål og innen aksepterte
ressursrammer. Styringssystemet innebærer at
helseforetakene har ansvar for å prioritere investeringer i bygg, utstyr eller vedlikehold opp mot
annen drift.
De regionale helseforetakene har ansvar for å
prioritere mellom ulike investeringsprosjekter i
regionen, planlegge disse og beslutte igangsetting
av enkeltprosjekter. For prosjekter over 500 mill.
kroner skal resultater og vurderinger etter endt
konseptfase legges fram for departementet,
sammen med ekstern kvalitetssikring. Ordningen
med ekstern kvalitetssikring av konseptfasen ble
innført som en prøveordning i 2011, og ble gjort
permanent fra 2015, jf. nærmere omtale i punkt
9.1.3.
Investeringer finansieres dels gjennom midler
som er lagt inn til avskrivninger i basisbevilgningen til de regionale helseforetakene. Avskrivningskostnader er investeringskostnadene fordelt på byggenes eller utstyrets levetid, og reflek-
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terer dermed tidligere års investeringer. For å
opprettholde verdien på foretakenes eiendeler, må
de årlige investeringene over tid være lik de årlige
avskrivningene. Avskrivningskostnaden for regionale helseforetak samlet var om lag 5,9 mrd. kroner i 2015.
De årlige avskrivningskostnadene har vært relativt stabile over tid, mens de årlige investeringene har variert avhengig av hvilke utbygginger
som pågår.
Avskrivninger er ikke-betalbare kostnader.
Gitt driftsmessig balanse kan disse midlene nyttes
til nyinvesteringer, avdrag på lån, eller sparing til
framtidige investeringer. Underskudd på driften
reduserer handlingsrommet for nye investeringer.
Motsatt gir overskudd i driften et økt handlingsrom for nyinvesteringer. Investeringer kan også finansieres gjennom låneopptak på visse vilkår.
I 2015 investerte helseforetakene for om lag 8,3
mrd. kroner i bygg, utstyr og immaterielle verdier.
Over tid har avskrivningenes andel av totale kostnader vært synkende, som følge av at kostnadsveksten totalt sett har vært høyere enn veksten i
avskrivningskostnader.
Lån må tas opp i den statlige låneordningen
som er etablert. Her er det adgang til å låne opptil
70 pst. av forventet prosjektkostnad til enkeltstående prosjekter. Andelen ble økt fra 50 pst. i forbindelse med statsbudsjettet for 2014. Samtidig
ble avdragstiden økt fra 20 til 25 år. Lån gis til enkeltprosjekter, som vedtas av Stortinget i den ordinære budsjettbehandlingen. Systemet ble endret i
2008. Fram til dette tidspunktet ble det bevilget en
samlet låneramme som ble fordelt av departementet. Alle investeringer med en samlet kostnadsramme under 500 mill. kroner, samt utstyrs- og
IKT-investeringer, må i sin helhet egenfinansieres. I 2015 ble det investert for 8,3 mrd. kroner,
mens det ble bevilget 0,7 mrd. kroner i lån. I 2014
og 2016 var lånebeløpene hhv. 1,6 mrd. kroner og
1,2 mrd. kroner. I budsjettforslaget for 2017 er det
foreslått knapt 1,6 mrd. kroner til lån. Det foreslås
samtidig en særlig finansiering av protonsenter,
ved at det varsles at utbyggingen av protonbehandling skal finansieres med 30 pst. tilskudd og
70 pst. lån.
Lån som bevilges over statsbudsjettet til regionale helseforetak videreformidles til helseforetakene. I tillegg muliggjøres utbygginger ved at regionale helseforetak omfordeler likviditet til helseforetak med store utbygginger. De regionale helseforetakene praktiserer dette på ulike måter.
Helseforetakenes investeringer må tilpasses
framtidig kjente inntektsrammer. Styringssystemet innebærer at de må ha økonomisk hand-
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lingsrom og likviditet til å håndtere selve investeringen. Når bygget er ferdigstilt, skal helseforetakene håndtere kostnadene innenfor ordinære bevilgninger. Dette følger av krav til økonomisk bæreevne. Hvis helseforetakene har økonomi til å
bære investeringen på sikt, kan investeringen
gjennomføres med statlig lånebevilgning.
Adgangen for helseforetakene til å inngå leieavtaler knyttet til kapital har vært begrenset. Fra
2015 ble imidlertid vedtektene endret slik at det
gis større fleksibilitet for helseforetakene til å
velge om de vil leie framfor å eie. Dette gjelder
også muligheten til offentlig privat samarbeid
(OPS). Avtaler utover 100 mill. kroner må godkjennes av statsråden i foretaksmøte. Det er ikke
inngått noen OPS-avtaler i 2015. Det ble imidlertid
inngått flere finansielle leieavtaler under 100 mill.
kroner, med årlige leiekostnader på til sammen
36,8 mill. kroner og en samlet avtaleverdi på 285
mill. kroner (alle i Helse Sør-Øst). Avtalene gjelder leie av lokaler, medisinsk utstyr, ambulanser,
periferiutstyr og lagringsprodukter. Videre har
HOD mottatt fire søknader om finansielle leieavtaler over 100 mill. kroner, med en samlet avtaleverdi på anslagsvis 2,7 mrd. kroner. Disse er godkjent i foretaksmøter i 2016.

9.1.2 Sykehusbygg HF
Sykehusbygg HF ble stiftet 23. oktober 2014.
Grunnlaget ble lagt gjennom protokoll fra foretaksmøte 30. januar 2013:
«Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene utrede etablering av et nasjonalt helseforetak for planlegging, utvikling og drift av
sykehusbygg. Kunnskap om forvaltning og
drift er en forutsetning for å kunne planlegge
gode nye sykehusbygg. Et nytt nasjonalt foretak skal bistå i kunnskapsoverføring mellom
helseforetak, i utvikling og forvaltning av eiendomsmassen og planlegging av byggeprosjekter. Foretaket skal videre ha ansvar for å utarbeide og vedlikeholde metoder og verktøy for
strategisk analyse på området.»
Foretaket har hovedkontor i Trondheim, og har
om lag 80 medarbeidere. Sykehusbygg HF er eid
av de fire regionale helseforetakene og er internleverandør av tjenester til de regionale helseforetakene og helseforetakene. Foretaket skal benyttes ved alle større byggeprosjekter (over 500 mill.
kroner). Ved utgangen av 2015 bistod foretaket i
55 prosjekter.
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Oppgavene er å legge til rette for og bidra til
standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen planlegging, prosjektering og bygging av sykehus. Sykehusbygg skal videre sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til
i nye prosjekter og kommer foretakenes eiendomsforvaltning til nytte.
Av oppdragsdokumentet går det fram at Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innen eiendomsområdet som
det er gevinster ved å utføre felles for sektoren,
herunder:
– Utvikling og forvaltning av kunnskap, metoder
og verktøy for bygg- og eiendomsrelatert sykehusplanlegging, samt gi tilgang på personell
med spisskompetanse vedrørende alle faser i
livsløpet til en sykehuseiendom.
– Prosjektledelse og rådgivning til byggeprosjekter.
– Prosjekt og prosessledelse vedrørende tidligfaseplanlegging.
– Øvrige tjenester som naturlig hører inn under
Sykehusbygg sitt formål.

9.1.3

Nærmere om kvalitetssikring av
sykehusutbygginger
I brev til regionale helseforetak i 2004 framhever
departementet betydningen av både kvalitetssikring fram til vedtak om igangsetting og kvalitetssikring og styring av igangsatte prosjekter.
Departementet presiserte at kvalitetssikring
for å påse at man iverksetter de riktige prosjektene bør knyttes opp mot de tre fasene idésøk,
konseptutvikling og forprosjekt. Ved avslutning av
hver fase skal en ha et mest mulig pålitelig grunnlag for beslutning om eventuell videreføring eller
endring av prosjektet. I idé- og konseptfasen er
formålet med kvalitetssikringen å skaffe trygghet
for at de riktige prosjektene videreføres og eventuelt igangsettes.
Krav til ekstern kvalitetssikring av konseptfasen (KS-ordningen) ble lagt gjennom statsbudsjettet for 2011, der det heter:
«For å legge til rette for mer overordnet styring
med helseforetakenes investeringer, vil grensen for prosjekter som forelegges departementet settes ned fra 1 mrd. kroner til 500 mill. kroner fra 2011. Videre vil de regionale helseforetakene fra og med 2011 underlegges en 4-årig
prøveordning med ekstern kvalitetssikring av

konseptfaseutredninger, tilsvarende den statlige KS-1 ordningen.»
Fra 2015 ble kvalitetssikringsordningen gjort permanent.
«Veileder for tidligfaseplanlegging» ble utgitt
av Helsedirektoratet for første gang i 2006. Den
bygger på styrings- og finansieringssystemet for
spesialisthelsetjenesten, samt erfaringer fra
mange store sykehusprosjekter som er gjennomført i Norge siden 1990-tallet. Foretaksmøtet har
pålagt de regionale helseforetakene å legge veilederen til grunn i sine planprosesser. Dette går
fram av protokoll fra foretaksmøte i 2012, der foretaksmøtet ba om at de regionale helseforetakene:
«legger prinsipper og føringer i Helsedirektoratets Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter til grunn i planprosesser. Revidert veileder legger bl.a. til grunn at investeringsprosjekter skal forankres i de regionale
helseforetakenes overordnede strategiplaner
og i helseforetakenes utviklingsplaner.»
Sykehusbygg HF la i 2015 fram rapporten «Evaluering av KS-ordningene for Utviklingsplan og
Konseptfase». Evalueringen ble gjennomført på
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.
Evalueringen omfattet 10 prosjekter gjennomført i perioden 2011–2014, fordelt på utviklingsplan (4 prosjekter), idéfaserapport (2 prosjekter)
og konseptfaserapporter (4 prosjekter). Det konkluderes med at gjennomføring av KS har bidratt
positivt til kvaliteten i rapportene og beslutningsgrunnlaget for behandling av plandokumentene.
Det gis i evalueringen følgende vurderinger og
anbefalinger om KS-ordningen:
– KS-ordningen for konseptfasen (KSK) opprettholdes i hovedsak slik den har vært gjennomført i prøveperioden, men med mer fokus på
om løsningene er gode og godt begrunnet.
– Det anbefales ikke å kreve kvalitetssikring av
idéfasen for alle prosjekter.
– Det bør innføres ekstern KS av utviklingsplanen (KSU). Det foreligger ikke en egen veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Utarbeidelse av en kravspesifikasjon for KSU bør
inngå som en del av arbeidet med utvikling av
en veileder for utviklingsplanen.
– En felles og generell kravspesifikasjon for alle
planfasene er ikke hensiktsmessig.
– For alle planfasene og KS-ordningene bør det
gjelde krav til datagrunnlag, bruk av modeller
og metoder og faglige grunnlag og referanser.
Det bør også stilles noen formelle krav til inn-
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Dagens organisering av spesialisthelsetjenesten
er basert på at det enkelte helseforetak står som
eier av sykehusbyggene, og selv er ansvarlig for å
forvalte disse innenfor den samlede økonomiske
rammen. Midler til vedlikehold må prioriteres opp

mot løpende drift og investeringer. I de fleste helseforetakene er det etablert egne eiendoms- og
driftsavdelinger som disponerer vedlikeholdsbudsjettet. I alle regioner har de regionale helseforetakene en rolle når det gjelder koordinering og
standardisering.
I enkelte helseforetak, blant annet helseforetakene i Helse Midt-Norge HF og Helse Bergen HF,
er det etablert ordninger med internhusleie for å
synliggjøre arealkostnader. Internhusleieordningen i Helse Bergen HF har som sitt hovedformål å
vise leietaker hva det koster å bruke de ulike lokalene, og å allokere nødvendige midler til drift og
vedlikehold. Leien skal være kostnadsdekkende
og bygger ellers på de samme prinsipper som ordinære leieforhold i privat sektor. I ordningene i
Helse Midt-Norge RHF er det ikke en direkte kobling mellom leien og avsatte midler til drift og vedlikehold.
Helse Nord utreder nå en modell med internhusleie i helseforetakene i Helse Nord etter mal
fra Helse Bergen HF. Helse Vest tar sikte på å ta i
bruk en modell med internhusleie i alle helseforetakene når nytt felles datasystem for eiendomsforvaltning er tatt i bruk fra 2017.
Byggherreansvaret for store utbygginger er
organisert noe ulikt mellom de regionale helseforetakene. I Helse Sør-Øst har det regionale helseforetaket byggherreansvaret. I de andre regionale helseforetakene har det enkelte helseforetak
byggherreansvar.
Nedenfor er det gitt en nærmere omtale av det
enkelte regionale helseforetak.
Helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å prioritere midler til drift, vedlikehold og
investeringer under 50 mill. kroner. Innenfor bygg
og eiendom skal alle investeringer over 50 millioner godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Alle helseforetakene er representert i Forum for utvikling
av bygg og eiendom (FUBE). FUBE skal gi råd
både i strategiske spørsmål og i enkeltsaker som
er knyttet til utviklingen av regionens bygg- og eiendomsmasse. Avdeling for Bygg og eiendom i
Helse Sør-øst RHF fungerer som sekretariat for
FUBE. Konkrete eksempler på resultater av arbeidet er utarbeidelse av felles eiendomsstrategidokument, innføring av felles miljøpolicy og felles
BIM3-strategi for hele foretaksgruppen. Helse
Sør-Øst RHF sentralt har en stab som skal følge
opp helseforetakenes investeringsplaner og regionens eiendomsstrategi. Enheten har også ansvar
for faglige nettverk og utredninger innen eien-
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holdet i og oppbygging av KS-rapportene. Det
vil lette arbeidet med oppbygging av felles erfaringsgrunnlag og mulighetene for gjenbruk av
erfaringene.
Sykehusbygg anbefaler i evalueringen også å revidere tidligfaseveilederen. Det skjer faglige endringer og endringer i forutsetningene for bygging
og drift av sykehusene som krever oppdatering av
veilederen. Det vises til at det i evalueringen av
KS-ordningen kom opp flere forhold som ønskes
endret og som krever revisjon av veilederen. Forslaget vil bli fulgt opp, og veilederen vil bli revidert i regi av Sykehusbygg.
Når det gjelder utvikling av veileder for
utviklingsplanen, vises det til protokoll fra foretaksmøte 12. januar 2016, der det heter at de:
«… regionale helseforetakene skal i fellesskap,
og i regi av Sykehusbygg HF, utarbeide en veileder for utviklingsplanarbeidet innen 1. mai
2016. … Det vil også bli satt krav om at
utviklingsplanene skal kvalitetssikres av eksterne fagmiljøer.»
En slik veileder er nå utarbeidet.
Børmerutvalget2 la i 2015 fram sine vurderinger og anbefalinger om flerårige budsjetter og
statlige prioriteringer for å sikre et bedre beslutningsgrunnlag og en effektiv bruk av offentlige
midler. Av utredningen går det fram at erfaringene fra helseforetakene viser at det kun har vært
uvesentlige økninger fra forventet kostnad i en
tidligfase og utover i planleggingsfasen. Utvalget
mener ellers at det i flere sektorer bør legges mer
vekt på bruk av livssyklusberegninger og planer
for bruk av gevinstrealisering. Egne planer for gevinstrealisering kan medføre en tydeligere forpliktelse til å realisere gevinstene, og kan bidra til at
virksomhetene jobber mer aktivt med å hente ut
disse.

9.2

Dagens organisering av eiendomsforvaltningen i spesialisthelsetjenesten

NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring.
Budsjett og regnskap i staten.

BIM: Bygningsinformasjonsmodellering (digitale modeller av et bygg).
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domsvirksomheten. Deler av staben er nå overført til Sykehusbygg HF.
Eiendomsvirksomheten innen det enkelte helseforetak i Helse Sør-Øst er organisert på forskjellige måter, men er som regel lagt inn under divisjon for service og teknikk. Disse divisjonene ledes oftest av en direktør med et større ansvarsområde enn bare bygg og eiendom.
Helse Vest RHF gjennomførte i perioden
2008–2010 et forbedrings- og utviklingsprogram
innen eiendomsområdet (Program Eiendom).
Formålet med programmet var å etablere mer helhetlige og effektive løsninger for forvaltning, drift
og vedlikehold av eiendomsmassen, samt etablere
en mer hensiktmessig organisering av eiendomsvirksomheten. Programmet la til grunn en
modell som innebærer at eier, bruker og forvalter
skilles fra hverandre. Programmet identifiserte
bl.a. følgende tiltak knyttet til eiendomsområdet:
– Overføring av beste praksis og større grad av
samordning mellom de enkelte helseforetakene
– Innføring av felles rapporterings- og styringsstruktur for eiendomsområdet
– Innføring av felles FDVU-system
Det ble i programmet konkludert med at en større
grad av samlet regional styring og oppfølging av
eiendomsområdet ville tilrettelegge for økt koordinering, prioritering og standardisering, og dermed
også tilrettelegge for at Helse Vest kan realisere
de mål som var satt for eiendomsprogrammet. Det
er helseforetakene selv som eier og forvalter eiendommene. Helseforetakene har også selv ansvar
for gjennomføring av alle byggeprosjektene.
Organiseringen er i hovedtrekk den samme i
helseforetakene i Helse Vest. Eiendomsforvaltningen er organisert under de tekniske divisjonene.
Divisjonene har noe ulikt ansvarsområde utover
eiendomsforvaltningen. I tråd med eiendomsprogrammet er det etablert et regionalt eiendomsutvalg som ledes av Helse Vest RHF og med deltakelse av divisjonsdirektørene i de fire helseforetakene. Gjennom eiendomsutvalget ivaretar Helse
Vest RHF sin koordinerende rolle og følger opp
aktuelle initiativ og oppgaver. Eiendomsutvalget
behandler i tillegg saker og tema som er felles for
foretakene med fokus på utvikling av like arbeidsprosesser og gjennomføring av beste praksis. Det
arbeides med å innføre et felles datasystem for eiendomsforvaltning. Dette prosjektet er sentralt i
den videre utviklingen innenfor eiendomsområdet. Formålet er å legge til rette for bedre rapportering og ledelsesmessig oppfølging av eiendomsforvaltningen i regionen.

Eiendomsfunksjonen i Helse Midt-Norge RHF
er organisert i eieravdelingen og består av en eiendomssjef, som også har andre oppgaver knyttet
til prosjektledelse av interne og eksterne prosjekter i Helse Midt-Norge RHF. Tidligere var det en
egen avdeling med fast prosjektorganisasjon for
store utbyggingsprosjekter (Helsebygg MidtNorge). Denne avdelingen er nå overført til Sykehusbygg HF. Resterende oppgaver innen eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge RHF er i
hovedsak knyttet til forvaltning av bygge- og eiendomsreglementet og oppfølging av strategiske
satsinger innen eiendomsområdet. Dette innebærer oppfølging av byggetiltak og forvaltning,
drift, vedlikehold, utvikling, enøk og kulturminnevern. Helse Midt-Norge RHF skal ha til behandling byggetiltak over 30 mill. kroner eller som forutsetter særskilt statlig finansiering. Ytterligere
regional oppfølging varierer ut fra tiltakets kompleksitet og størrelse. Store prosjekter organiseres med eget prosjektstyre og følges tett fra Helse
Midt-Norge RHF med deltakelse i prosjektstyre,
arbeidsgrupper, rapportering og ved behandling
av sentrale delrapporter. Videre er det krav til regional godkjenning ved omsetning av eiendom.
Helseforetakene i Helse Nord RHF ivaretar
eieransvaret, og sørger for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsmassen. Det regionale helseforetaket gir generelle føringer, prioriterer og fordeler låne- og avskrivningsmidler og
godkjenner planer i ulike stadier. Dette er ivaretatt
gjennom egne konsernbestemmelser og finansreglement.
Helse Nord har et eget samarbeidsforum for
eiendomsforvaltning, planlegging og utbygging.
Forumet har åtte til ti møter årlig og er satt
sammen av drifts- og eiendomssjefene, samt utbyggingssjefene. Avhengig av temaer for de enkelte møtene, møter ulike driftsledere. Samarbeidsforumet fungerer som et rådgivende organ
for Helse Nord RHF som ivaretar den daglige ledelsen av forumet og skaffer nødvendig bistand til
både tekniske sekretærtjenester og til faglig kompetanse for utredningsoppgaver. Eiendomsforum
skal utrede, vurdere og drøfte prinsipielle spørsmål knyttet til eiendomsforvaltningen.
Helse Nord er for tiden inne i en prosess
sammen med Sykehusbygg HF om å etablere en
avdeling av Sykehusbygg i Nord-Norge. I tillegg
utredes en modell for intern husleie for helseforetakene i regionen. Det tas sikte på å teste ut en
modell med intern husleie i ett eller flere helseforetak i 2017.
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9.3

Utvikling i sektoren

9.3.1 Investeringer og balanseverdier
Helseforetakene overtok bygg og utstyr av varierende kvalitet da staten tok over sykehusene i
2002. Verdien av helseforetakenes varige driftsmidler og immaterielle eiendeler ble den gang
verdsatt til 66 mrd. kroner. Ved utgangen av 2015
var tilsvarende verdi 86,4 mrd. kroner. Utviklingen for de ulike regionale helseforetakene går
fram av tabell 4.2.

Kapittel 9

Fra 2002 til 2015 er det investert for 104,1 mrd.
kroner. Utviklingen for det enkelte år er illustrert i
figur 9.1. I figur 9.2 illustreres utviklingen når en
ser på investeringer i bygg alene. Investeringene i
denne figuren inkluderer det som i årsregnskapene
blir angitt som «tilgang» innen tomter, boliger og
bygninger, samt 70 pst. av anlegg under utførelse.
Fram til 2008 ga helseforetakenes bevilgninger kun rom for å oppgradere to tredeler av den
samlede bygningsmassen. I 2008 ble det gitt en
permanent årlig bevilgningsøkning på 1,67 mrd.
kroner, som la til rette for at hele bygningsmassen
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Figur 9.1 Årlige investeringer i helseforetakene (mill. kroner)
Kilde: De regionale helseforetakenes årsregnskaper
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Figur 9.2 Årlige investeringer i sykehusbygg (mill. kroner)
Kilde: Ernst & Young (2016), basert på de regionale helseforetakenes årsregnskaper
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kunne reanskaffes og holdes ved like. Når det i
perioden fram til 2008 var et relativt høyt investeringsnivå, kan dette knyttes til gjennomføring av
de to store sykehusutbyggingene St. Olavs Hospital og Akershus universitetssykehus. Disse ble
muliggjort gjennom særskilte investeringstilskudd og låneopptak. Det høye investeringsnivået
de senere årene må ses i sammenheng med forbedringen i de økonomiske resultatene, jf. figur 9.3.
Ernst & Young viser i sin rapport til at det er
gjennomført flere sykehusutbygginger de siste
årene, og at de fleste av disse har blitt evaluert
som vellykkede prosjekter med hensyn på både
tid, kvalitet og kostnad.

9.3.2 Standard på bygg
Ernst & Young oppsummerer kunnskapsgrunnlaget slik:
«Det er indikasjoner på at den samlede bygningsmessige tilstanden har forverret seg de

siste årene, til tross for økte investeringer i sykehusbygg samlet sett i Norge de siste 3–4 årene.
Det er usikkert hva som er årsaken til dette, herunder hvorvidt dette er en målefeil, eller en realitet. For enkelte helseregioner og helseforetak
kan utviklingen være en konsekvens av at investerings- og vedlikeholdskostnadene holdes lave
i påvente av utfasing av gamle bygg og igangsetting av bygging av nye sykehusbygg.»
Nedenfor gjengis resultater fra de aktuelle undersøkelsene.
Helseforetakene har gjennom Multiconsult registrert tilstandsnivå og oppgraderingsbehov for
sykehusbygg. Registreringen av tilstand gjøres i
henhold til norsk Standard (NS 3424). Det brukes
en skala fra 0 til 3, der 0 og 1 er «godkjent» mens 2
og 3 tilsier behov for vedlikeholdstiltak. Målet for
en tilfredsstillende bygningsmessig tilstandsgrad
er ca. 1,0–1,2. Gjennomsnittet for helseforetakene
er 1,5. Tabell 9.1 er hentet fra Nasjonal helse- og
sykehusplan.
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Figur 9.3 Korrigert samlet årsresultat for de regionale helseforetakene 2002–2015.
Kilde: De regionale helseforetakenes årsregnskaper

Tabell 9.1 Tilstandsgrad ved norske sykehus
Samlet vurdert areal (m2)

Vektet tilstandsgrad

2 532 185

1,5

Helse Vest

794 988

1,6

Helse Midt-Norge

702 218

1,4

Helse Nord

454 038

1,6

4 483 429

1,5

Helse Sør-Øst

Samlet
Kilde: Multiconsult
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Beregningene som er gjengitt i tabellen, inkluderer om lag 90 pst. av spesialisthelsetjenestens
bygningsmasse og indikerer ifølge Nasjonal
helse- og sykehusplan tekniske og bygningsmessige oppgraderingsbehov på 35–45 mrd. kroner.
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) gjengir i en rapport fra 2015 (State of the Nation) en
tilsvarende undersøkelse4. Bygningsmassen er
rangert basert på de tre nivåene god, utilfredsstillende og svært dårlig. Bygningsmassen fordeler
seg omtrent slik:
– 50 pst. framstår som god eller akseptabel
– 40 pst. framstår som utilfredsstillende og har
behov for korrigerende tiltak
– 10 pst. framstår som svært dårlig og har store
tekniske oppgraderingsbehov
Tallene viser isolert sett en forverring fra forrige
State of the Nation-rapport, som kom i 20105. Da
framstod 60 pst. av undersøkt bygningsmasse
som god, mens 30 pst. var utilfredsstillende.
Følgende årsaker til dette trekkes fram:
– Flere store helseforetak har hatt en negativ utvikling i tilstand de siste årene.
– En større andel av porteføljen er nå kartlagt
sammenlignet med grunnlaget i 2010. Den
delen som har kommet til har dårligere tilstand
og trekker derfor den vektede rapporterte tilstanden ned. Deler av den «nye» andelen er
bygninger som ligger i utfasingsplaner og som
derfor har hatt minimalt med vedlikehold.
Av rapporten går det fram at mange helseforetak
har planer om nybygg og ombyggingsprosjekter
som vil kunne bidra til å løfte gjennomsnittlig tilstand noe, men det samlede investeringsnivået i
vedlikehold, oppgradering og utvikling i sektoren
er betydelig lavere enn behovet.
En rapport utarbeidet av McKinsey i 2013 på
oppdrag fra Legeforeningen viser at 53 pst. av
bygningsmassen i perioden 2010–2013 hadde en
tilstand som ikke er tilfredsstillende og vil kreve
tiltak, mens det tilsvarende tallet i 2007 var 40
pst6. Dette indikerer en forringelse av bygningsmassen.
Riksrevisjonen7 gjennomførte i 2011 en undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforeta4
5
6
7

«Norges tilstand 2015 – State of the Nation». Rådgivende
Ingeniørers Forening.
«Norges tilstand 2010 – State of the Nation». Rådgivende
Ingeniørers Forening.
McKinsey & Company (2013): Investeringer i spesialisthelsetjenester i Norge.
Dokument 3:11 (2010–2011): Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene.
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kene. Denne viste at rundt halvparten av den totale bygningsmassen hadde symptomer på dårlig
tilstand, og at tre av fire helseregioner mente det
hadde vært en negativ utvikling av teknisk tilstand
for en betydelig del av bygningsmassen i perioden
2003–2010. Ifølge de eiendomsansvarlige i helseforetakene skyldtes forverringen av byggenes tilstand nedprioritering av forebyggende vedlikehold. Saken ble fulgt opp gjennom Dokument 3:1
(2015–2016)8. Helse Vest RHF oppgir her at det
ikke er mulig å sammenligne nåsituasjonen med
Riksrevisjonens undersøkelse i 2010, siden bare
omtrent halvparten av bygningsmassen var kartlagt på dette tidspunktet. De tre resterende regionale helseforetakene oppgir at andelen bygningsmasse med middels og kraftige tegn på dårlig tilstand har holdt seg stabilt i perioden, eller økt noe
(Helse Sør-Øst RHF). Helse Sør-Øst RHF oppgir
at vedlikeholdet i perioden generelt har ligget under anbefalt normtall for vedlikehold, og Helse
Midt-Norge RHF opplyser at det gjennomgående
har vært mindre vedlikehold enn det som er nødvendig. Alle helseforetakene viser til at framtidig
ferdigstillelse av nybygg og ombygginger vil føre
til at vedlikeholdsetterslepet reduseres, og at vedlikehold blir prioritert i de økonomiske langtidsplanene.
Riksrevisjonen skriver i sin vurdering at den
positive utviklingen i økonomiske resultater de
siste årene burde ha gjort det mulig med et mer
langsiktig og systematisk vedlikehold. Statusrapporteringen fra de regionale helseforetakene viser
at den bedrede økonomien i liten grad har ført til
et høyere vedlikeholdsnivå. Riksrevisjonen merker seg at det nå legges opp til å prioritere vedlikehold i de økonomiske langtidsplanene i de regionale helseforetakene.
Tilstandsgraden ved norske sykehus har vært
tema for eierstyringen av helseforetakene. I protokoll fra foretaksmøte 12. januar 2016 heter det at:
«Det vises til tidligere krav om at det skal være
etablert verktøy som viser tilstandsgrad ved
norske sykehus. Det settes nå krav om at tilstandsgraden for sykehusbygg kartlegges i
2016 og at denne kartleggingen oppdateres
hvert fjerde år.»

9.3.3

Investerings- og oppgraderingsbehov

Nasjonal helse- og sykehusplan indikerer som
nevnt tekniske og bygningsmessige oppgrade8

Dokument 3:1 (2015–2016): Riksrevisjonens oppfølging av
forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget.

190

NOU 2016: 25

Kapittel 9

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Tabell 9.2 Helseforetakenes investeringsplaner i perioden 2017–2020 (mill. kroner)
2017

2018

2019

2020

Sum

Prosjekter og bygningsmessige
investeringer over 500 mill. kroner

4 780

5 145

7 528

10 719

28 172

Øvrige investeringer

1 918

1 601

1 672

1 518

6 709

Sum bygg

6 698

6 746

9 200

12 237

34 881

Medisinskteknisk utstyr

1 258

1 386

1 384

1 589

5 617

IKT

2 250

2 139

2 244

1 985

8 618

438

457

403

414

1 711

10 643

10 728

13 231

16 225

50 828

Annet
Sum totale investeringer
Kilde: Helseforetakenes langtidsplaner

ringsbehov på 35–45 mrd. kroner. Det samlede investeringsbehovet ligger imidlertid høyere. I estimatet er det ikke tatt høyde for blant annet befolkningsvekst, utvikling og ombyggingsbehov for å
bedre egnethet for bruk. Forvaltningen av sykehusbygg må møte et stort endringsbehov knyttet
til blant annet nye behandlingsformer, utvikling av
ny teknologi, samt demografisk og epidemiologisk utvikling. Krav og forventninger er også
økende. En utfordring i spesialisthelsetjenesten er
at en stor andel av byggene er uegnet for moderne framtidsrettet sykehusdrift, samtidig som
de er lite tilpasningsdyktige.
Ernst & Young viser i sin rapport til at beregninger utført av Multiconsult og McKinsey hver
for seg indikerer et samlet investeringsbehov i
størrelsesorden 55–85 mrd. kroner. Dette inkluderer også funksjonell oppgradering. Rapporten
til McKinsey er fra 2013.

9.3.4

Økonomiske langtidsplaner

De regionale helseforetakene utarbeider økonomisk langtidsplan (budsjetter) hvert år for kommende 4-årsperiode. Langtidsplaner utarbeides
med bakgrunn i overordnede føringer, utviklingsog investeringsplaner og innspill fra helseforetakene.
Langtidsplanene tar hensyn til hvordan befolkningsutvikling, sykdomsutvikling, utvikling i medisinsk teknologi og befolkningens forventninger
til helsetjenestene vil påvirke behov og etterspørsel etter helsetjenester. Videre gjøres det prioriteringer knyttet til personell og kompetanse, bygg,
utstyr, IKT og andre innsatsfaktorer. Det vurderes
hvordan helseforetakene kan tilpasse virksomheten for å møte utfordringene innenfor gjeldende
økonomiske rammer.

De regionale helseforetakene behandlet de
siste økonomiske langtidsplanene i juni 2016.
Samlet for alle helseregionene planlegges det investeringer for over 50 mrd. kroner i perioden
2017–2020. Av dette utgjør investeringer i bygg
nærmere 35 mrd. kroner, eller om lag 8,7 mrd.
kroner pr. år i gjennomsnitt. Dette er klart høyere
enn det som har vært investeringsnivået de siste
årene. Det er lagt til grunn varierende forutsetninger om effektivisering. Hvorvidt planene vil la seg
gjennomføre, vil blant annet avhenge av bevilgningsnivået framover og i hvilken grad helseforetakene lykkes med å effektivisere driften.

9.4

Analyser som er gjort av organiseringen av eiendomsforvaltningen
i spesialisthelsetjenesten

I dette avsnittet presenteres analyser som er gjort
av dagens system for organisering av eiendomsforvaltningen i spesialisthelsetjenesten.
I «NOU 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til
alle. Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren» presenteres et sett med kriterier for god eiendomsforvaltning. Disse er ofte sitert også i analyser av eiendomsforvaltningen i spesialisthelsetjenesten. Kriteriene er:
1. Det foreligger overordnede politisk bestemte
mål for eiendomsforvaltningen.
2. Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen.
3. Generelle delkriterier
3.1 Tilfredsstille prioriterte brukerbehov
3.2 Effektiv arealutnyttelse
3.3 Godt, verdibevarende vedlikehold
3.4 Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning
3.5 Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter
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3.6 Hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen
3.7 Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter
4. Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt.
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«Konsekvensene av husleieordningen i forhold
til kriterier for god eiendomsforvaltning er
entydig positive. En teoretisk drøftelse av
mulige effekter bekrefter at det er grunn til å
forvente at en husleieordning vil legge til rette
for et bedre bygningsmessig vedlikehold, som
følge av at det økonomiske grunnlaget sikres,
og fordi husleieordninger dels forutsetter og
dels legger til rette for en profesjonell eiendomsforvaltning og hensiktsmessige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter.»

Sentralt i vurderingene av eiendomsforvaltningen
står spørsmålet om eventuell etablering av husleieordninger, og forholdet mellom eier, forvalter
og bruker. Disse problemstillingene henger
sammen. Innledningsvis i avsnittet er det en egen
omtale av husleieordninger. Deretter presenteres
ulike analyser som er gjort av eiendomsforvaltningen i spesialisthelsetjenesten.

Effekter av husleieordninger er også gjengitt under gjennomgangen av Statsbygg og Forsvarsbygg nedenfor.

Om husleieordninger

Omtale av viktige utredninger

Husleieordninger har fått økt utbredelse både i offentlig eiendomsforvaltning og i private konsern
siden 1990-tallet. Etablering av husleieordninger
innebærer at lokalkostnadene skal kunne belastes
riktig kostnadssted, noe som gir et godt beslutningsgrunnlag for å avveie bruk av bygninger og
lokaler opp mot andre innsatsfaktorer. Videre etableres et skille mellom bruker og forvalter. Dette
legger til rette for en profesjonell eiendomsforvaltning og tydelige ansvarsforhold gjennom den avtalen som settes opp. En fungerende husleieordning forutsetter at forvalter og leietaker har
adskilte økonomier, slik at leiebetalingen betraktes som en reell økonomisk transaksjon av begge
parter.
Bakgrunnen for å innføre husleieordninger
har blant annet vært et ønske om å synliggjøre
ressursbruk, effektivisering, bedre brukertilpasning og å sikre et økonomisk optimalt vedlikeholdsnivå.
Husleien kan fastsettes etter to prinsipper:
– Kostnadsbasert leie, med et normert krav til
avkastningen av investert kapital. For Forsvarsbygg er eksempelvis avkastningskravet
satt lik den årlige avskrivningen, og driftsinntektene for øvrig skal tilsvare driftskostnadene
(inkludert vedlikehold).
– Markedsbasert leie, basert på sammenlignbare leieforhold i det private marked.

Sentrale utredninger knyttet til bygg- og eiendomsvirksomheten i spesialisthelsetjenesten er
FOU-prosjektet «Bygg og eiendom som strategisk
virkemiddel for effektive helsetjenester»10 og en
doktoravhandling fra NTNU: «Bygg og eiendoms
betydning for effektiv sykehusdrift.»11
Begge utredningene konkluderer med at det
er behov for å styrke og profesjonalisere bygg- og
eiendomsforvaltningen og dens rammebetingelser, og at dette er av strategisk betydning for utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet i
Norge. De konkluderer med at det er behov for
reorganisering av bygg- og eiendomsforvaltningen.
Uavhengig av modell for organisering anbefales det i FOU-prosjektet noen generelle prinsipper
som alle vil bidra til å profesjonalisere bygg- og eiendomsforvaltningen i spesialisthelsetjenesten:
– Etablering av en mest mulig enhetlig organisasjonsstruktur i alle foretak og regioner, men
med rom for variasjoner og fleksibilitet avhengig av størrelse, geografi, demografi mm.
– Tydeliggjøring av rollene ved at det innføres
klarere skille mellom eier, forvalter og bruker.
– Eiendomsenhet(ene) etableres som egne resultatområder for å styrke profesjonalisering
og øke synliggjøring av kostnader til bygg- og
eiendomsforvaltning.

For formålsbygg som sykehus vil kostnadsbasert
leie være det naturlige valget.
Basert på kriteriene nevnt innledningsvis, vurderer Eikeland (2005) husleieordninger i statlig
eiendomsforvaltning9. Han skriver at:

9

10
11

Per T. Eikeland (2005): Husleieordninger i statlig eiendomsforvaltning. Teoretisk grunnlag og praktiske erfaringer.
Larssen A.K. og Kvinge, E.B. (2008): Rollen som strategisk
bygg- og eiendomsforvalter. Multiconsult.
Larssen A.K. (2011): Bygg og eiendoms betydning for
effektiv sykehusdrift.
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Innføring av reell husleie for bruk av arealer og
tjenester. Med reell husleie menes at den må
fastsettes iht. anerkjente husleieprinsipper for
bruk av formålsbygg (kostnadsdekkende eller
markedstilpasset husleie) og ikke kunne benyttes som salderingspost i helseforetakenes
budsjettprosess. Videre bør virksomheten i
størst mulig grad få del i eventuelle gevinster
som oppstår ved effektivisering av eiendomsforvaltningen.

Det argumenteres for å samle ansvaret for og midlene til eiendomsforvaltningen i større enheter
enn helseforetakene, dvs. til regionalt eller nasjonalt nivå. Slik oppnås stordriftsfordeler og ressurseffektivitet. Videre bedres grunnlaget for å bygge
opp gode kompetansemiljøer, blant annet gjennom bedre grunnlag for rekruttering. Prosjektets
arbeidsgruppe er av den oppfatning at den beste
løsningen vil være å etablere et «Helsebygg Norge»
som kan være en sterk og profesjonell aktør.
Til grunn for drøftingen i FOU-prosjektet ligger blant annet en spørreundersøkelse som ble
sendt ut til alle helseforetakene i 200712. I rapporten til Ernst & Young blir vurderinger herfra, supplert med funn fra andre rapporter, brukt til å vurdere eiendomsforvaltningen i helseforetakene
opp mot kriteriene presentert i NOU 2004: 22, jf.
omtale innledningsvis i dette avsnittet. Vurderingene viser et stort rom for forbedringer. Samtidig
understrekes det at undersøkelsen er gjennomført for snart 9 år siden. Mye har skjedd siden den
gang, både i helseforetakene og gjennom eierstyringen.
I 2007 vedtok styret i Helse Midt-Norge RHF
innføring av intern husleie, opprettelse av egne
enheter for eiendom, drift og vedlikehold i hvert
helseforetak, og etablering av et samarbeid mellom helseforetakene innen eiendomsforvaltning.
Sentrale målsettinger var å oppnå arealeffektivisering og bedre vedlikehold. I samsvar med vedtaket ble det gjennomført en evaluering av ordningen i 2011.
Evalueringen13 konkluderte med at etablering
av eiendomsenheter har medført at helseforetakene
har utarbeidet strategier og handlingsplaner for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i et kort- og
langsiktig perspektiv, og slik bidratt til bedre struktur og oversikt. Omorganiseringen bidro også til å
12

13

Kampesæter, A. (2007). Statusvurdering av bygg- og eiendomsforvaltningen i helseforetakene og effekt av helsereformen. Masteroppgave NTNU.
Ernst & Young (2011): Evaluering av eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge.

profesjonalisere eiendomsforvaltningen, økt rolleforståelse, økt fokus på arealeffektivisering på overordnet nivå og mer fokus på vedlikehold.
Evalueringen viste videre at husleien ikke
hadde ført til arealreduksjon i to av helseforetakene, noe som kunne forklares med manglende
insentiver. I enkelte helseforetak er husleien et
«nullsumspill», fordi avdelingene får tilført arealtilskudd til husleien. Midlene som gis til husleie
kan ikke brukes til å dekke andre utgifter. Dersom en avdeling reduserer sin arealbruk vil tilskuddet reduseres tilsvarende. Avdelingen har
dermed ingen reelle insentiver for arealreduksjon.
Evalueringen viste at husleien hadde større effekt
i et helseforetak hvor avdelinger delvis fikk beholde tilskuddet ved redusert arealbruk. Effekten
viste seg i form av redusert etterspørsel etter
areal i enkelte klinikker. Dette helseforetaket
hadde imidlertid betalt intern husleie i mange år,
og leietakerne syntes å være mer bevisste på arealbruk.
Det foreslås i rapporten at en bygger opp modeller med sterkere insentiver. Det foreslås også
at det vurderes nærmere å etablere eiendomsenhetene som selvstendige resultatenheter på foretaksnivå, alternativt på regionalt eller nasjonalt
nivå.
Det anbefales at oppgaver som er identifisert
som samhandlingsområder i framtiden ivaretas av
en felles regional enhet, organisert enten som en
egen juridisk enhet eid av helseforetakene i regionen eller av det regionale helseforetaket. Med
samhandlingsområder menes måling, rapportering, kompetanse, systemer og langsiktig planlegging, samt standardsetting og forvaltning av felles
prosesser og rutiner på eiendomsområdet.
I Riksrevisjonens undersøkelse i 2011 av eiendomsforvaltningen i helseforetakene14 trekkes
følgende fram:
– Utfordringer knyttet til bygningsmassens tilstands- og vedlikeholdsnivå.
– Behov for målrettet arealutnyttelse og arealutvikling.
– Mangelfullt beslutningsgrunnlag for investeringer i sykehusbygg.
– Utfordringer ved gevinstrealiseringsarbeidet.
De to siste punktene må ses i sammenheng. For
de fleste utbyggingsprosjektene vil det ligge forventninger om realisering av gevinster etter at
prosjektet er avsluttet. Riksrevisjonen stiller
spørsmål ved realismen i helseforetakenes plan14

Dokument 3:11 (2010–2011): Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene.
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legging, og om det i tilstrekkelig grad er tatt
høyde for utfordringer knyttet til omorganisering
og endringer som ligger til grunn for gevinstrealiseringstiltakene. Gevinstrealisering er en del av
arbeidet med å håndtere merkostnader ved nybygg og å oppnå økonomisk balanse. Etter Riksrevisjonens vurdering er det viktig å kunne dokumentere og etterprøve gevinstrealiseringens bidrag i arbeidet med å oppnå økonomisk balanse.

9.5

Statsbygg og Forsvarsbygg –
erfaringer

Det har de siste årene vært en utvikling i offentlig
sektor i retning av å etablere separate enheter for
bygg- og eiendomsforvaltning. Motivasjonen for
dette har som oftest vært å få bukt med et omfattende vedlikeholdsetterslep og oppnå effektiviseringsgevinster gjennom stordriftsfordeler og profesjonalisering. Nedenfor presenteres system og
vurderinger av Statsbygg og Forsvarsbygg

9.5.1 Statsbygg
Statsbygg ble opprettet 1. januar 1993, og er en
statlig forvaltningsbedrift underlagt Kommunalog moderniseringsdepartementet.
Statsbygg er statens byggherre i statlig sivil
sektor. Byggherreansvaret gjelder både for bygg
som Statsbygg skal forvalte etter ferdigstilling, og
bygg som skal forvaltes av andre statlige virksomheter (i hovedsak universitetene). Videre skal
Statsbygg forvalte, drifte og vedlikeholde eiendommene som inngår i husleieordningen, det vil
si det meste av statlige formålsbygg med unntak
av dem som forvaltes av Forsvarsbygg, helseforetakene og selvforvaltende høgskoler og universiteter. Bygningsmassen utgjør om lag 2,8 mill. kvadratmeter, fordelt på 2 300 bygninger. Statsbygg
skal også være rådgiver for statlige virksomheter i
spørsmål om lokalbruk mv., sikre statlige interesser i større eiendomsutviklingsprosjekter og gjennomføre kjøp og salg av eiendom.
Statsbygg har ikke som oppgave å bygge eller
forvalte ordinære kontorlokaler som det normalt
er et velfungerende leiemarked for. Statsbygg skal
derimot oppføre og forvalte statlige bygninger
som staten av ulike grunner finner det hensiktsmessig å eie selv. Dette kan være bygg med høy
grad av spesialtilpasning (formålsbygg), bygg
som grunnet geografisk beliggenhet ikke kan
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leies i et ordinært marked, eller bygg som av sikkerhetsgrunner bør være i statens eie.
Statsbygg har knapt 900 årsverk, fordelt på hovedkontoret i Oslo, fem regionkontorer og driftspersonale på eiendommene.
Husleieordningen
Husleieordningen ble innført i 1993, og innebærer
at Statsbygg på vegne av staten inngår en husleieavtale med de virksomhetene som leier bygningene. Avtalen gjelder vanligvis for 20 år, uten reforhandling i avtaleperioden. Ordningen skal stimulere til en effektiv utnyttelse av eiendommene,
samt sikre tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold.
Husleien beregnes etter prinsippet om «kostnadsdekkende leie», dvs. at den leien leietaker
skal betale gjenspeiler den kostnaden staten har
ved å stille lokaler tilgjengelig for leietaker. Summen av de leiebeløpene som blir innbetalt i leieperioden, skal tilsvare summen av de kostnadene
staten har hatt med eiendommen i samme periode.
Leien består av kapitalkostnader (avkastning
på investert kapital på hele bygget, der avkastningskrav avhenger av risiko), kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og dekning
av forventet verdiendring for eiendommen. Den
samlede husleien justeres årlig for inflasjon.
Avhengig av det enkelte leieobjekt og forhold
rundt leieavtalen vil den årlige kostnadsdekkende
husleien erfaringsmessig ligge et sted mellom 5
og 8 pst. av investeringen eller eiendommens
kostnad eller verdi.
Nærmere om finansieringen av Statsbygg
Driftsinntektene til Statsbygg anslås i saldert
statsbudsjett for 2016 til om lag 4,3 mrd. kroner,
og består av husleie, netto gevinst/tap ved salg av
eiendom og rådgivningsoppdrag. De viktigste formålene som inntektene disponeres til er driftsutgifter (vel 1,8 mrd. kroner), avskrivinger (vel 1
mrd. kroner) og midler til investeringsformål (vel
1 mrd. kroner). Sistnevnte er det beløpet som tas
ut av Statsbyggs driftsbudsjett til inndekning av
nye investeringer som Stortinget beslutter å
igangsette. Alle investeringer bevilges av Stortinget, og det er i utgangspunktet ingen sammenheng mellom posten til investeringsformål og hva
som faktisk blir investert.
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Tabell 9.3 Investeringsbudsjett for Statsbygg 2016
Prosjektering av bygg

103

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter

373

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter

201

Videreføring av ordinære byggeprosjekter

2 077

Videreføring av kurantprosjekter

623

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

179

Kjøp av eiendommer

74

Sum investeringsbudsjett
Investeringene i 2016 anslås til vel 3,6 mrd. kroner. Ved siden av den indirekte finansieringen
over driftsbudsjettet på vel 1 mrd. korner, finansieres investeringene gjennom egne midler over
statsbudsjettet. Investeringene er satt sammen
som vist i tabell 9.3 i saldert budsjett for 2016.
Byggeprosjektene blir finansiert etter to ulike
modeller: ordinære byggeprosjekter og kurantprosjekter. Ordinære byggeprosjekter fremmes
enkeltvis for Stortinget, med forslag til kostnadsramme og mulighet for hel eller delvis husleiekompensasjon for leietakeren. Kurantprosjektene
er prosjekter der investeringen i sin helhet skal
dekkes innenfor leietakernes eksisterende budsjettramme, gjennom den leien de betaler.
For kurantprosjektene er insentivene i
systemet sammenlignbare med det som gjelder
for helseforetakene; gjennomføring av prosjektene avhenger av at virksomhetene selv skaper
økonomisk handlingsrom gjennom driften. For
andre byggeprosjekter har vi ikke en slik nødvendig sammenheng, ettersom midler til å betale økt
husleie ofte bevilges over statsbudsjettet.
Vurderinger av Statsbygg
En arbeidsgruppe nedsatt av daværende Administrasjonsdepartementet i 1995 evaluerte husleieordningen og omleggingen av Statsbygg til forvaltningsbedrift. Arbeidsgruppen konkluderte i
1996 med at husleieordningen trolig hadde medvirket til å effektivisere Statsbyggs eiendomsforvaltning på leietakernes premisser. Den enkelte
brukers reelle lokalutgifter var blitt synliggjort i
og med innføringen av husleiebetaling, og målet
om et økonomisk optimalt vedlikeholdsnivå «synes
innen rekkevidde. Vedlikeholdsnivået er i dag vesentlig bedre enn for noen år siden»
Per T. Eikeland utarbeidet i 2005 en rapport til
daværende Moderniseringsdepartementet15. Han
fant at husleieordningen til Statsbygg fungerte

3 630
som forutsatt, ved at mange brukere aktivt søkte å
kvitte seg med overflødige arealer når de fikk anledning til dette ved fornyelse av leieavtaler. Hovedinntrykket var videre at brukerne var mer
kravstore når det gjaldt bygninger utenfor husleieordningen enn for bygninger som ville gi brukerne en husleie å betale. Særlig i mindre prosjekter, utvidelser etc., hvor brukerne ikke kunne
regne med å få kompensasjon for økte leiekostnader, var brukerne mer tilbakeholdne med krav.
Husleieordningens viktigste bidrag til vedlikeholdet er at den sikrer det økonomiske grunnlaget, samtidig som den skiller klart mellom eier og
forvalter på den siden og bruker på den andre.
Statsbyggs mål er at ingen bygninger skal ha dårligere tilstandsgrad enn grad 1, på en skala fra 0
(best) til 3 (dårligst). Tilstandsgrad 1 innebærer
at bygningen er godt vedlikeholdt og at alle lovpålagte krav er oppfylt. Dette målet var praktisk talt
nådd i 2005, ifølge Eikeland. Han skriver at husleieordningen hadde bidratt til å sikre et bedre og
mer stabilt økonomisk grunnlag for vedlikeholdet.
Samtidig trekker han fram at et systematisk forebyggende vedlikehold var drevet fram flere år før
husleieordningen, av Statens bygg- og eiendomsdirektorat («forgjengeren» til Statsbygg).
Riksrevisjonen16 sammenligner forvaltningen
av eiendomsmassen i universitets- og høgskolesektoren som eies av Statsbygg med selvforvaltende institusjoner. Rapporten viser at bygningsmassen til de selvstendig forvaltende universitetene og høgskolene har henholdsvis 40 pst. og 74
pst. middels kraftige og kraftige symptomer på
dårlig teknisk tilstand. Tilsvarende er kun 19 pst.
av Statsbyggs eiendomsmasse i dårlig teknisk til15

16

Per T. Eikeland (2005): Husleieordninger i statlig eiendomsforvaltning. Teoretisk grunnlag og praktiske erfaringer. Rapport til Moderniseringsdepartementet.
Dokument 3:4 (2012–2013): Riksrevisjonens undersøkelse
om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitet- og
høgskolesektoren.
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stand. For Statsbygg var investeringene høyere
enn avskrivningene i perioden 2007–2011, mens
investeringene i de selvforvaltende institusjonene
var lavere enn avskrivningene. Med andre ord
hadde de selvforvaltende institusjonene negative
netto investeringer i perioden. Flere av lederne i
de selvforvaltende institusjonene ga uttrykk for at
det ikke ble investert tilstrekkelig for å opprettholde bygningenes verdi.
De selvforvaltende utdanningsinstitusjonene
har en mer krevende bygningsmasse å forvalte
enn det Statsbygg har. Undersøkelsen Riksrevisjonen utførte viste imidlertid at den eldre bygningsmassen til Statsbygg gjennomgående hadde en
bedre teknisk tilstand enn de selvforvaltende institusjonenes bygningsmasse fra samme byggeperiode. Med andre ord kan ikke årsakene til den
dårlige tekniske tilstanden utelukkende tilskrives
bygningsmassens alder og vern. Sammenligning
av de selvforvaltende institusjonenes bygningsmasse og Statsbyggs bygningsmasse kan ifølge
rapporten fra Ernst & Young indikere at forvaltningen blir bedre ved å skille ut forvaltningsansvaret i et eget foretak.
KPMG, i samarbeid med Multiconsult, utarbeidet i 2012 en rapport med evaluering av Statsbyggs eiendomsforvaltning17. Oppdraget gikk
blant annet ut på å sammenligne Statsbygg med
eiendomsforvaltere som hadde lignende sammensetning av eiendomsporteføljen. For å kunne vurdere kostnadene ble det gjennomført en sammenligning mot Universitetet i Oslo/Teknisk avdeling
og Akademiske hus AB i Sverige. Med forbehold
og justeringer som er foretatt, bekreftes det ifølge
rapporten at kostnadsnivået til Statsbygg er på
nivå med virksomheter det er naturlig å sammenligne seg med. Det bekreftes derfor også langt på
vei at utgiftene som medgår til eiendomsforvaltningen står i rimelig forhold til eiendomsmassens
størrelse.
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)18
gjorde en vurdering av Statsbygg i perioden
2010–2014. I følge RIF har Statsbyggs portefølje,
utenom fengsler, som helhet en god tilstand. Det
er ikke noe vedlikeholdsetterslep, kun normalt
vedlikeholdsbehov. Rapporten bekrefter Riksrevisjonens undersøkelse om at de universitetene og
høgskolene som er underlagt Statsbygg har en betydelig bedre tilstand enn de selvforvaltende uni17

18

KPMG (2012): Evaluering av eiendomsforvaltningen i
Statsbygg. Rapport til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) (2015): «Norges
tilstand 2015 – State of the Nation».
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versitetene og høgskolene. Fengslene som forvaltes av Statsbygg har derimot betydelig vedlikeholdsetterslep og er i dårlig stand. Statsbygg overtok ansvaret for fengslene først i 2009.
Menon Business Economics evaluerte i 2015
kostnadsutviklingen i fire av Statsbygg sine byggeprosjekter19. Disse fire var flytting av Norges
Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet fra
Adamstuen til Ås, samlokalisering og rehabilitering av Folkehelseinstituttet, Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsedepot (Arkivverket), samt
nytt Nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo (Nasjonalmuseet).
Statens prosjektmodell har to milepæler for
ekstern kvalitetssikring. KS1 er kvalitetssikring
av konseptvalg, der det som underlag skal foreligge en konseptvalgutredning (KVU). KS2 er kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag for valgt prosjekt, før eventuelt vedtak om
bevilgning i Stortinget. Rapporten fra Menon viser at det er en vesentlig økning i kostnadsanslagene fra KS1 til KS2 innen alle de fire prosjektene.
Menon trekker fram tre hovedårsaker til dette: for
det første at estimatene er for lave i forhold til de
forutsetningene som ble lagt til grunn, for det andre endring i behov og løsninger på en måte som
ikke ble forutsatt i tidligfasen, og for det tredje et
begrenset fokus på å holde investeringskostnadene på linje med KVU/KS1-estimatene. Analysen
beskrives i den andre rapporten fra Produktivitetskommisjonen20. Det heter her at i forkant av
en KS1 vil de involverte ha interesse av å holde
kostnadsestimater på et moderat nivå slik at konseptet blir valgt for videre planlegging. Men når
denne milepælen først er unnagjort, har de involverte stor interesse og gode muligheter til å legge
inn det de ønsker i prosjekter, for eksempel utvidelser, høyere standard mv. De involverte aktørene – både bruker og byggherre – har dermed få
insentiver til å holde kostnadene nede i fasen mellom KS1 og KS2.

9.5.2 Forsvarsbygg
Forsvarsbygg ble opprettet 1. januar 2002 og er et
bruttobudsjettert forvaltningsorgan underlagt
Forsvarsdepartementet.
Forsvarsbygg leverer eiendomstjenester til
forsvarssektoren og forvalter forsvarssektorens
eiendommer, bygg og anlegg. Forsvarsbygg har
19
20

Menon-publikasjon nr. 38/2015: Kostnadsutvikling mellom
KS1 og KS2 i byggeprosjekter.
NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til
kunnskapsøkonomi.
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monopol på utleie av lokaler til Forsvaret, men er
konkurranseutsatt på leveranse av tilleggstjenester, som for eksempel renhold. Forsvarsbygg
har også kunder fra andre offentlige virksomheter. Forsvarsbygg er byggherre for Forsvaret.
Bygge- og rehabiliteringsprosjektene spenner
bredt fra bolig- og kontorbygg til militære anlegg
som helikopterbaser og flyplasser.
Forsvarsbygg er landets største offentlige eiendomsaktør med ansvar for en eiendomsmasse
på totalt 4,1 mill. kvadratmeter, fordelt på vel
12 400 bygg og anlegg.
Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo, men er
til stede over hele landet. Forsvarsbygg har en
samlet bemanning på om lag 1 300 årsverk.
Husleieordningen
Husleieordningen er kostnadsbasert og består av
to hovedelementer: et kapitalelement og driftskostnader (inkludert vedlikehold) knyttet til det
enkelte objekt for å kunne opprettholde verdien
på dette. Kapitalelementet tilsvarer årlig avskrivning på objektet. Det betyr at det ikke er lagt et avkastningskrav på kapitalen. Husleien justeres årlig for inflasjon.
Finansiering av Forsvarsbygg
Investeringsbudsjettet til Forsvarsbygg er på om
lag 1,8 mrd. kroner i 2016, mens driftsutgiftene er
på om lag 3,5 mrd. kroner. Driftsinntekter og inntekter fra salg av eiendom utgjør om lag 4,4 mrd.
kroner.
Midler til å gjennomføre større investeringer
finansieres med bevilgninger over statsbudsjettet. Forsvarsbygg har ikke adgang til å låne penger til å gjennomføre investeringer.
Vurderinger av Forsvarsbygg
I rapporten til Per T. Eikeland fra 2005, jf. omtale
av Statsbygg over, gjengis resultater fra intervjuer
med representanter fra Forsvarsbygg. Det heter i
rapporten at innføring av husleie har gitt et godt
insitament til å frigjøre lokaler og eiendommer til
salg. Muligheten for å spare inn husleie som kan
disponeres til andre formål har vært en drivkraft
for å holde tempo i avhendingsprosessen. Skillet
mellom bruker og forvalter har medført en riktigere prioritering av bruken av vedlikeholds- og
utviklingsmidler, som styres på grunnlag av vedlikeholdsplanen. Bruker, som hovedsakelig er Forsvaret, har fått de positive effektene som har vært
forventet. De har fått synliggjort kostnadene, kan

konsentrere seg mer om kjernevirksomheten og
fått mer fokus på arealutnyttelse fordi de kan disponere innspart leie. I rapporten trekkes det ellers fram at forvaltersiden, herunder Forsvarsbygg, synes omstillingen har vært krevende og at
det har vært motstand mot endringene.
I en rapport fra Econ fra 200821 om organisering av eiendommene i Helse Sør-Øst vurderes
også andre store offentlige eiendomsforvaltere,
herunder Forsvarsbygg. Av rapporten går det
fram at Forsvarsstaben vurderer det slik at etableringen av Forsvarsbygg har hatt flere positive effekter, herunder redusert arealbruk og reduserte
utgifter til eiendom, bygg og anlegg (EBA). Synliggjøring av kostnader og krevende brukere har
bidratt til økt kostnadsbevissthet. Det er også
skapt økt rom for valgfrihet i Forsvarets anvendelse av ressursene, og mer målrettet samspill
mellom Forsvaret og Forsvarsbygg. Forsvarsdepartementet gir virksomhetene direkte midler til
husleie. Forsvarsbygg mener ifølge rapporten at
dette bidrar til å ødelegge dynamikken for å oppnå
kostnadseffektiv drift. Dette skyldes at brukerne
eller leverandøren i et slikt system ikke får beholde gevinsten av redusert ressursbruk. Innføringen av intern husleie framholdes likevel som et
helt sentralt element i modellen, og 10 pst. arealreduksjon presenteres som et «rimelig treffende»
anslag på effekten av å innføre intern husleie.
Riksrevisjonen22 skriver i sin revisjon av budsjettet for 2010 at Forsvarsbygg ikke kan dokumentere at tilstandsbasert vedlikehold har økt, og
ser alvorlig på at analyser av eiendomsmassen i
perioden 2004–2010 viser en negativ utvikling i tilstanden og et økende vedlikeholdsetterslep. Det
er også avdekket blant annet at driftsmidler er benyttet til investeringsformål, og mangler ved beregning og fakturering av husleie. Det stilles
spørsmål ved om Forsvarsbygg i tilstrekkelig grad
har ivaretatt sitt forvaltningsansvar for forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg. Forhold som
ble tatt opp i tilknytning til revisjonen av 2010-budsjettet, er ikke tatt opp i de senere revisjonene.
I rapporten «Norges tilstand 2015 – State of
the nation» fra Rådgivende Ingeniørs Forening
vurderes også Forsvarsbygg. Under kartleggingen er Forsvarsbygg delt inn i Forsvarsbygg Utleie og Nasjonale Festningsverk. Kartleggingen er
gjort av Forsvarsbygg selv. De kartla teknisk tilstand på 94 pst. av bygningene under Utleie og 25
21
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Econ Pöyry (2008): Modellen for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF
Dokument 1 (2011–2012): Riksrevisjonens rapport om den
årlige revisjonen og kontroll for budsjettåret 2010.
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pst. av Nasjonale Festningsverk. Kartleggingen viser at den vernede andelen av porteføljen er i dårligere stand enn snittet. Siden kartleggingen begynte i 2008, viser utviklingen i registrert tilstand
for den samlede porteføljen under Forsvarsbygg
Utleie en noe negativ tendens og for Nasjonale
Festningsverk har store deler av bygningsmassen
en dårlig tilstand. Forutsatt at dagens nivå for vedlikehold opprettholdes også kommende år, vil
trenden mot 2024 være at dagens tilstandsnivå
opprettholdes. Dette knyttes til at Forsvarsbyggs
husleiemodell finansierer drift og vedlikehold av
den bygningsmassen som inngår.

9.6

Systemene i Sverige og Danmark

9.6.1 Sverige
Blant annet som følge av statlige reformer på 90tallet, har Sverige relativt lang erfaring med egne
resultatenheter eller selskaper for bygg og eiendomsforvaltning i helsesektoren (og offentlig sektor for øvrig). Et eksempel på dette er aksjeselskapet Locum AB, som eies av Stockholm läns landsting og forvalter eiendommer som landstinget
eier. Her er det altså valgt en modell der eiendomsselskapet ikke eier bygningene, men er
byggherre og forvalter bygningsmassen på vegne
av eieren. Locum AB forvalter 2,2 mill. kvm, og er
med det en av Sveriges største eiendomsforvaltere. Blant leietakerne i länet dominerer helsetjenesten, inklusive sykehusene. Locum har ansvar
for forvaltning og utvikling, kjøp, salg, drift og
vedlikehold av bygningene. I tillegg tilbyr de en
rekke service- og støttetjenester, slik at leietakerne kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet.
Hensikten med opprettelsen av Locum var å få
et helhetlig syn på bruken av eiendommene og et
underlag for en rasjonell og effektiv håndtering av
eiendomsspørsmål i landstinget. Samtidig skulle
husleie gi leietakeren et insentiv til effektiv kapitalbruk. Eiendommene er samlet i en egen resultatenhet i landstinget der eiendommenes inntekter, kostnader og resultat synliggjøres. Locum tilbyr lokaler både til offentlige og private helsevirksomheter. Landstingets helsevirksomheter kan
også velge å leie av andre enn Locum, selv om lokaler som landstinget eier først og fremst bør velges.
Resultatene av å etablere Locum AB er beskrevet i en rapport fra Econ23. Selskapsdannelsen
23

Econ Pöyry (2008): Modellen for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF.
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førte til økt forretningsmessig fokus der konkurranse skulle være en viktig drivkraft. Det ble utviklet en bestiller-utfører-modell der det ble valgt
å skille mellom eier og de som utførte drift og vedlikehold av eiendommene. Dokumentasjonen viser at det har skjedd en betydelig arealeffektivisering og kostnadsreduksjon innen eiendomsforvaltningen. Omleggingen har blant annet medført
en reduksjon på 30 pst. av driftskostnadene og en
reduksjon på 10 pst. av kostnader knyttet til
varme.
Av rapporten fra Ernst & Young går det fram
at det er etablert egne eiendomsselskaper blant
annet i Västra Götaland, Skåneområdet og i
Uppsala. Det heter i rapporten at:
«Evalueringer viser at disse eiendomsselskapene benytter seg av systemer for målstyring,
har etablerte resultatrapporteringsrutiner, i tillegg til at det jevnlig gjennomføres brukertilfredshetsundersøkelser. De har et sterkt kundefokus og ser ut til å ha et aktivt forhold til
utvikling og tilpasning av lokalene til kundenes
behov.»

9.6.2 Danmark
I Danmark eies og forvaltes sykehusbyggene av
de fem regionene; Syddanmark, Midtjylland,
Nordjylland, Sjælland og København. I følge rapporten fra Ernst & Young vurderer Sundhedsministeriet det slik at den nåværende modellen skaper best synergi. Mulighetene for alternative modeller for eierskap og forvaltning er ikke undersøkt nærmere. Det pågår imidlertid et forskningsprosjekt i regi av Region Syddanmark for å
undersøke fordeler og ulemper ved offentlig-privat samarbeid (OPS). Dette ferdigstilles i juni
2018.
I Danmark er det opprettet et kvalitetsfond for
å investere i en moderne sykehusstruktur, jf. omtale i kapittel 5 der det går fram at det skal bygges
16 nye sykehus i perioden 2009–2020. Sundhedsministeriet har ansvaret for administrasjon og tilskuddsforvaltning og har avsatt 25 mrd. DKK til
dette formålet. Den involverte regionen er forpliktet til å utføre kvartalsvis statusrapportering. Det
er blant annet krav om at en viss andel av den totale rammen er reservert for IT og utstyr osv.
Riksrevisjonen i Danmark gjorde i desember
2011 og oktober 2013 vurderinger av blant annet
eierskap og forvaltning av sykehusbyggene. I rapporten fra 201124 framkommer det at Sundhedsministeriet og regionene etter riksrevisjonens syn
ikke har forberedt byggeprosjektene fullt ut til-
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fredsstillende. Det gjelder særlig det største av
dem – Det Nye Universitetshospitalet i Aarhus.
Tilsvarende står det i 2013-rapporten25 at Riksrevisjonen finner at Sundhedsministeriet og regionene i de tidlige fasene av utbyggingene ikke har
hatt tilstrekkelig fokus på å sikre at driften av de
nye sykehusene innfrir målene om effektivisering.
Ministeriet har ikke tidlig nok fastlagt kriterier for
hvordan og når ministeriet vil følge opp, og hvordan effektiviseringskravene skal gjøres opp.
Ernst & Young gjennomførte i perioden 2014–
2015 en evaluering av byggestyringsprinsippene
for de 16 kvalitetsfondprosjektene (KF-prosjekter)26. I rapporten trekkes det fram at de ulike aktørene i prosjektet vil ha en tendens til å se på
egne lokale målsetninger først på bekostning av
suksesskriterier for hele sykehuset, dersom prosjektet blir presset på ressurser. Det bør sikres at
24
25
26

Rigsrevisionen (2011): Beretning til Statsrevisorene om
sygehusbyggerier.
Rigsrevisionen (2013): Beretning til Statsrevisorene om
sygehusbyggerier II.
Ernst & Young AS (2015): Evaluering af byggestyringsprincipperne for de 16 kvalitetsfondprosjekter.

byggherren har konstant fokus på det totale prosjektet – altså bygget og framtidig drift under ett.
En anbefaling er derfor å sikre en instans som holder fokus på KF-prosjektets samlede interesser,
fra første spadetak til behandling av pasienter
mange år fram i tid. Et slikt organ bør være eksternt og uavhengig, og ta en overordnet rolle
som uavhengig «vakthund» for prosjektene på temaer som risikostyring, tid, kvalitet, økonomi mv.
Denne instansen kan være knyttet til alle prosjektene innenfor en region, eller til det enkelte prosjekt.

9.7
9.7.1

Vurderinger

Vurderinger fra rapporten til Ernst &
Young
Ernst & Young skriver i sin rapport at det peker
seg ut noen overordnede forbedrings- og utviklingsområder basert på det kunnskapsgrunnlaget
som foreligger og de vurderingene som er gjennomført av ulike aktører. Disse er oppsummert
slik i rapporten til Ernst & Young:
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Forbedrings-/utviklingsområde

Beskrivelse

Konsekvens

Det er behov for å forbedre den
bygningsmessige og tekniske
standarden på en del sykehusbygg

Tilstandsgraden til den samlede
bygningsmassen innen spesialisthelsetjenesten er for dårlig. Det
synes å være et akkumulert vedlikeholdsetterslep i sektoren.

Det bør iverksettes tiltak for å
sikre at det settes av tilstrekkelige midler til vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen i
helseforetak med vesentlig vedlikeholdsetterslep. Der dette ikke
allerede foreligger bør vedlikeholdsplaner etableres/oppdateres
basert på tilstandsvurderinger og
virksomhetsplaner.

Det er behov for mer behovstilpassede arealer/lokaler

En betydelig andel av bygningsmassen er ikke egnet for dagens
eller framtidens sykehusdrift.
Hyppige endringer, økte krav og
nye behandlingsformer innebærer behov for fleksible bygg og
hyppige bygningsmessige tilpasninger. Denne utviklingen forventes å øke framover.

Det bør legges til rette for mer
overordnet strategiske styring i
takt med utviklingen og sikre tilstrekkelig langsiktighet i planleggingen. Da sykehusbygg er komplekse formålsbygg hvor det er
behov for samspill med medisinsk teknisk utstyr, IKT infrastruktur og IKT systemer (som
f.eks. journalsystemer), bør byggene være fleksible og godt tilpasset driften. Her vil f.eks. Sykehusbygg HF kunne ta et større ansvar framover.

Det er behov for bedre mekanismer for arealeffektivisering

Forsøk på å innføre husleie som
en mekanisme for arealeffektiviseringer har i flere tilfeller ikke
gitt ønsket effekt. Vi har heller
ikke identifisert øvrige tiltak/insentiver som har hatt en dokumentert arealeffektiviserende effekt.

Det bør vurderes etablert nye mekanismer og tiltak for å sikre løpende arealeffektivisering i tillegg til husleie. For at husleie skal
virke arealeffektiviserende bør
modeller for dette gi sterke insentiver med en klar og tydelig konsekvens for leietakerne.

Det er behov for ytterligere stan- Interregionale samarbeidsprodardisering, samordning og læ- sjekter og etablering av Sykehusbygg HF har bidratt til økt stanring
dardisering, bedre samordning
og mer læring, men det kan være
potensial for å forbedre dette ytterligere.

Det kan være aktuelt å vurdere
om etablerte strukturer utnyttes
fullt ut og optimalt, eller om de
etablerte modellene i større grad
må sikres gjennomført. Det kan
vurderes å gi mer ansvar og
større fullmakter til Sykehusbygg
for å sikre gjennomføring av planlagte endringer.

Det er behov for økt fokus på ge- Det er krav til planer for gevinvinstrealisering i utbyggingspro- strealisering i utbyggingsprosjeksjekter.
ter, men disse synes i liten grad å
bli fulgt opp.

Det kan settes ytterligere fokus
på gode og realistiske gevinstrealiseringsplaner som en del av
planverket for nye sykehusbygg.
Oppfølging og måling av gevinstrealisering bør i større grad følges opp i perioden etter bygging.
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Vurdering av et eget eier- og forvaltningsselskap for
sykehusbygg
En aktuell problemstilling som er vurdert av
Ernst & Young, er etablering av et eget eier- og
forvaltningsselskap for sykehusbygg. Dette var en

del av oppdraget og er en anbefaling i sentrale
evalueringer av eiendomsforvaltningen.
I rapporten fra Ernst & Young oppsummeres
de mest framtredende fordelene og ulempene ved
å skille ut eierskap og forvaltning i et eget selskap,
basert på det foreliggende kunnskapsmaterialet.
Sentrale fordeler oppsummeres slik i rapporten:

Fordeler

Beskrivelse

Kommentar

Profesjonalisering av eiendomsforvaltningen.

Et mer enhetlig arbeid rundt mål,
strategier, planer og løsninger vil
sikre en profesjonalisering av forvaltningen.

En profesjonalisering vil kunne
øke bygningsmessig teknisk standard på tvers av hele landet gjennom standardisering, samordning
og læring.

Bedret totaloversikt og portefølje- Vedlikeholdsbehovet på tvers blir
styring.
mer oversiktlig, og det kan bli lettere å drive med porteføljeoptimalisering og bruke midlene hvor de
gir best avkastning og hvor det er
mest nødvendig.

Per i dag er det ingen som sitter
med en totaloversikt over den faktiske tilstanden til alle sykehusbygg. Dette ville vært enklere å
oppnå gjennom et eget selskap
hvor vedlikeholdsbehovet blir
synlig og reelle prioriteringer mulig.

Økt kostnadseffektivitet.

Gjennom tydeligere føringer og
stordriftsfordeler vil man kunne
oppnå høyere kostnadseffektivitet.

Det kan være potensielle stordriftsfordeler rundt ressurser,
innkjøp, systemer, metoder og
verktøy, samt tilrettelegging for
benchmarking mellom helseforetakene på nasjonalt nivå som kan
bidra til å drive kostnadene ned.

Sterkere kompetansemiljø og
bedre læring på tvers.

Mulighet for å skape et kompetansemiljø med muligheter for
faglig utvikling, spesielt innen
strategiske oppgaver.

Sykehusbygg HF er allerede et
ledd i å sikre kompetanseutvikling når det gjelder nybygg og utbygging. Også på områder som
utarbeidelse av arealplaner, porteføljestyring, porteføljeutvikling,
kjøp og salg av eiendom og analyse kan det oppnås mer kompetanseutvikling og økt læring ved
organisering i et eget selskap.

Økt fokus på kjernevirksomheten i helseforetakene.

Et sterkere skille kan innebære at
både kjernevirksomheten og eiendomsforvaltningen settes mer i
fokus.

Om bygg- og eiendomsforvaltningen blir skilt ut vil dette innebære
at helseforetakene får frigjort tid
til å fokusere mer på kjernevirksomheten. Spesielt gjelder dette
på ledernivå.
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Fordeler

Beskrivelse

Kommentar

Større grad av arealeffektivisering.

Kjernevirksomheten vil kunne få
et mer bevisst forhold til arealbruk og arealeffektivisering gjennom en husleieordning med de
riktige insentivene.

Husleieordninger som er riktig
implementert og etablert med riktige insentiver vil kunne føre til at
den enkelte leietaker innser at det
er noe å hente på å optimalisere
bruken av lokaler og kan bidra til
å redusere skjevfordelingen og
uhensiktsmessig bruk av areal.

De sentrale ulempene oppsummeres slik:
Ulemper

Beskrivelse

Kommentar

Økt byråkratisering

Sentralisering av myndighet vil
Kjernevirksomheten kan oppkunne skape ytterligere byråkra- fatte forvaltning som er skilt ut i
tisering enn det som er i dag.
et eget selskap som byråkratisk
da avstanden mellom de som ser
behovene og de som vurderer om
dette skal prioriteres øker.

Dannelse av monopolsituasjon

Det kan være en risiko for at et
eget selskap kan opptre som en
monopolist.

Ved en nasjonal modell bør helseforetakene kunne fristilles til å
leie og kjøpe bygg- og eiendomsforvaltningstjenester fra andre aktører for å motvirke en monopolsituasjon.

Mindre kunnskap hos eiendoms- Ved å skille ut bygg og eiendomsforvalter om driften i sykehus og forvaltningen vil man kunne risikjernevirksomheten
kere å miste noe av forståelsen og
kunnskapen rundt den kliniske
virksomheten og hvordan lokaler
og tjenester best kan tilrettelegges for pasientbehandling.

Det forventes hyppige endringer,
økte krav og nye behandlingsformer i sykehus, noe som innebærer behov for fleksible bygg og
hyppige bygningsmessige tilpasninger. Dette stiller store krav til
en bygg- og eiendomsforvalter.

Redusert påvirkning lokalt og økt Ledere i RHF og HF vil oppleve å
ressursbruk til prioriteringsavkla- i mindre grad ha myndighet til å
gjennomføre tilpasninger og gjøre
ringer.
prioriteringer de mener er nødvendig for å optimalisere driften,
samtidig som de er ansvarlig for
en effektiv og god drift.

Ledere kan oppfatte å ha ansvaret
for sykehusdriften uten å ha tilstrekkelig myndighet over en
sentral ressurs i form av bygningsmassen, og dermed oppleve
at de har mindre forutsetninger
for effektiv og god drift. Dette kan
igjen innebære økt ressursbruk
til forhandlinger om prioritering
av bygningsmessige forhold.

Redusert bygg og eiendomsforvaltningskompetanse lokalt.

Dette vil innebære at det blir lavere kompetanse om bygg- og eiendomsforvaltning lokalt, samtidig som det vil måtte etableres
bestillerfunksjoner og et mottaksapparat lokalt i helseforetakene.

Lokale ressurser i helseforetakene med kompetanse innen
bygg- og eiendomsforvaltning vil
bli omplassert til et nytt selskap
eller de kan bli overtallige.
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Beskrivelse

Kommentar

Etablering av et nasjonalt selskap Det å etablere et eget selskap og
vil innebære en omfattende oms- skille ut eierskap og forvaltning
tillingsprosess.
vil være en stor og omfattende
omstillingsprosess som inkluderer flere virksomhetsoverdragelser.

9.7.2 Utvalgets vurderinger
Problemstillingen i dette kapitlet er hvordan eierskap til og forvaltning av bygg kan organiseres på
en mest mulig effektiv måte, både i et kortsiktig
og langsiktig perspektiv.
De regionale helseforetakene har ansvaret for
å yte nødvendige spesialisthelsetjenester innenfor
gitte økonomiske rammer. Dette innebærer et helhetlig ansvar for å se ressurser til drift og investeringer i sammenheng. Investeringer i bygg, utstyr
eller vedlikehold må prioriteres opp mot annen
drift. Større bevissthet rundt kostnaden ved bruk
av innsatsfaktoren kapital var et viktig mål med
helseforetaksreformen. Fra sektoren understrekes også de insentivene til effektiv drift som ligger
i at overskudd i driften gir grunnlag for investeringer. Gjennomgangen i kapitlet viser at det er skapt
rom for betydelige investeringer i helseforetakene
de siste årene, og at det i langtidsplanene er innarbeidet en vesentlig økning i investeringsnivået.
Det er lagt til grunn varierende forutsetninger om
effektivisering. Hvorvidt planene vil la seg gjennomføre, vil blant annet avhenge av bevilgningsnivået framover og i hvilken grad helseforetakene
lykkes med å effektivisere driften.
Etablering av egne eiendomsforvaltningsselskap med husleieordninger i statlig sektor har
dels vært begrunnet med hensynet til effektiv ressursutnyttelse og at kapital skal ha en pris. I budsjettsystemer der drifts- og investeringsbeslutninger tas separat, vil lokaler i det alt vesentlige
kunne framstå som en gratis ressurs og dermed gi
uheldige insentiver. Ved at de faktiske kostnadene
blir belastet brukerne gjennom husleie, får brukerne et økonomisk insentiv til en mer kritisk vurdering av sine krav til areal, standard og lokalisering. Virkningen avhenger av i hvilken grad brukerne får særskilt kompensasjon for å betale husleie.

En virksomhetsoverdragelse vil
bety en stor omstilling for alle berørte parter og kreve både juridisk og operasjonell ekspertise.
Slike endringsprosesser møter
ofte stor motstand og det vil mest
sannsynlig også ta lang tid før
man kan se effektene av virksomhetsoverdragelsen. En slik omstilling bør også samordnes og ses i
lys av andre pågående initiativ i
HOD og i helseregionene.

I dagens system er riktige insentiver til arealeffektivisering til stede på helseforetaksnivå, da
systemet innebærer at disse bærer alle kostnader
fullt ut. Innføring av kostnadsdekkende husleie på
nivåer under (klinikk- eller avdelingsnivå) kan
imidlertid stimulere ytterligere til arealeffektivisering. Dette er blant annet gjort i Helse Bergen.
For å oppnå god effekt, kreves at insentivene er
slik at spart husleie ved redusert areal kommer
brukeren til gode.
Ved siden av arealeffektivisering kan etablering av husleieordninger begrunnes med hensynet til å sikre midler til verdibevarende vedlikehold, ved at nivået på vedlikeholdsmidlene fastsettes ut fra et langsiktig perspektiv og ikke inngår i
de årlige budsjettprioriteringene.
Kunnskapsgrunnlaget som er gjennomgått av
Ernst & Young tilsier at tilstanden for en del av sykehusbyggene i Norge i dag ikke er tilfredsstillende, og at det som følge av dette synes å være et
akkumulert vedlikeholdsetterslep i sektoren.
Dette tilsier at vedlikeholdsnivået har vært dårligere enn det som er rasjonelt på lang sikt, selv om
riktige insentiver er til stede på helseforetaksnivået. Årsaken til en slik utvikling kan være at krav
og forventninger til sykehusene er så store at
langsiktige formål knyttet til vedlikehold og bygningsstandard blir nedprioritert i større grad enn
det som er fornuftig på lang sikt. Innføring av husleie som sikrer verdibevarende vedlikehold er en
måte å unngå en slik utvikling på. Forutsigbarheten dette innebærer gir også bedre grunnlag for å
legge vedlikeholdsplaner og følge opp disse. Utvalget ser gode argumenter for å etablere en kostnadsdekkende husleieordning. Et alternativ kan
være å stille krav til nivå på vedlikeholdskostnader
gjennom eierstyringen.
Faglig anbefalt nivå for å sikre et verdibevarende vedlikehold er på om lag 250 kroner pr.
kvm (definert etter NS 3454). I en vurdering gjort
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av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) på
bakgrunn av en kartlegging av 90 pst. av bygningsmassen i spesialisthelsetjenesten i perioden
2011–2014 framgår det at det samlet brukes om
lag en tredel av anbefalt nivå på vedlikehold i helseforetakene. Dette medfører at vedlikeholdsetterslepet øker over tid. Andre rapporter, blant annet en rapport fra Riksrevisjonen i 2010, bekrefter
dette. Vurderingen til RIF bekreftes også i styresak 26/15 av 18. mai i Sykehusbygg HF. Her kommer det fram at nivået på vedlikeholdet varierer
mellom de regionale helseforetakene, men alle
ligger under anbefalt nivå. Nivået i Helse Sør-Øst
RHF er om lag 80 kroner/m2, og noe lavere enn
dette i Helse Nord RHF. I Helse Midt-Norge RHF
er nivået på om lag 110 kroner/m2, og i Helse Vest
RHF om lag 200 kroner/m2. Med et samlet areal
på nær 5 mill. m2 tilsier disse tallene at vedlikeholdsutgiftene må økes med flere hundre mill.
kroner for å sikre et verdibevarende vedlikehold. I
dette tallet er ikke vedlikeholdsetterslepet regnet
inn. Flere av de regionale helseforetakene har lagt
opp til å øke nivået på vedlikeholdet i sine økonomiske langtidsplaner.
For at en husleieordning skal fungere etter
hensikten må det etableres et skille mellom bruker og leverandør (forvalter), der disse er adskilte
resultatenheter. Etablering av egne enheter for eiendomsforvaltning vil også oppfylle et annet råd
som går igjen i analyser av eiendomsforvaltningen, nemlig profesjonalisering av forvaltningen.
Generelt tilrås en samling av virksomheten og
sentralisering til regionalt eller nasjonalt nivå. Slik
oppnås stordriftsfordeler og effektivisering, og
det gis bedre muligheter for å bygge opp gode
kompetansemiljøer, blant annet gjennom bedre
grunnlag for rekruttering (profesjonalisering).
Eier må fremdeles ha god kunnskap om eiendomsforvaltningen. Etablering av egne enheter bidrar likevel til å avlaste ledernivået, som da i
større grad kan konsentrere seg om kjernevirksomheten. Eiendomsforvaltning blir kjernevirksomhet og ikke støttevirksomhet i de nye enhetene.
En vurdering er knyttet til på hvilket nivå det
bør etableres egne eiendomsenheter. I sentrale
utredninger tilrås etablering av selskap på nasjonalt nivå.
Et godt system for eiendomsforvaltning krever god håndtering av alle faser av et byggeprosjekt:
– Planlegging og utvikling
– Utbygging
– Forvaltning, drift og vedlikehold
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Når det gjelder de to første fasene mener utvalget
at det er gjort et viktig utviklingsarbeid de siste
årene, og at store utbygginger er gjennomført på
en god måte. Videre understrekes betydningen av
Sykehusbygg HF, og at de er i en oppbyggingsfase og vil få en enda viktigere rolle framover. Et
strategisk mål for Sykehusbygg HF er å være det
ledende fagmiljøet for planlegging, bygging og
rehabilitering av sykehus.
Helseforetakene har et helhetlig ansvar for utbyggingsprosjekter. En analyse av fire statlige
byggeprosjekter i regi av Statsbygg viser store
kostnadsøkninger mellom KS1 (konseptvalg) og
KS2 (kostnadsanslag for valgt prosjekt). Dette
knyttes blant annet til at de involverte aktørene
har få insentiver til å holde kostnadene nede i
denne fasen. For helseforetakene stiller dette seg
annerledes. Disse bærer alle kostnader selv, for
eksempel ved endringer i standarder eller areal.
Det er heller ikke observert vesentlige kostnadsendringer i planfasen for sykehusprosjekter.
Etablering av et eget eiendomsforvaltningsselskap er et omfattende grep som innebærer
store omstillingskostnader. I rapporten til Ernst &
Young trekkes fram at omorganisering ikke er et
mål i seg selv, men kan være et middel for å oppnå
ønsket utvikling. Etablering av et eget eier- og forvaltningsselskap for sykehusbygg vil ikke automatisk innebære forbedringer eller løsninger på de
forbedringsområdene som er identifisert. Det
konkluderes med:
«Et hovedspørsmål er på hvilken måte det i
størst mulig grad, uten for store omstillinger og
omstillingskostnader, kan oppnås forbedringer. Etablering av et eget eier- og forvaltningsselskap for sykehusbygg innebærer en meget
stor omstilling og det bør ut fra dette vurderes
om det er mulig å få til vesentlige forbedringer
ved å ytterligere legge til rette for utvikling
innenfor dagens organisering, eventuelt med
større grad av regionalisering av eiendomsfunksjonene.»
De forbedringsområdene det vises til er behov
for:
1. Å forbedre den bygningsmessige og tekniske
standarden på en del sykehusbygg.
2. Mer behovstilpassede arealer og lokaler.
3. Bedre mekanismer for arealeffektivisering.
4. Ytterligere standardisering, samordning og læring.
5. Økt fokus på gevinstrealisering i utbyggingsprosjekter.
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Gjennom utvikling av planverket for nye sykehusbygg kan det legges til rette for mer behovstilpassede arealer og lokaler og økt fokus på gode og realistiske gevinstrealiseringsplaner. Her vil Sykehusbygg HF kunne ta en viktig rolle. Det samme
gjelder tiltak for ytterligere standardisering, samordning og læring.

Endelige vurderinger av hvordan eiendomsforvaltningen bør organiseres er gitt i kapittel 10. Et
flertall går inn for å etablere en husleieordning og
etablere egne eiendomsenheter på regionalt eller
nasjonalt nivå. Det er i begrunnelsen lagt spesiell
vekt på behovet for å sikre et tilstrekkelig vedlikehold og profesjonalisering av forvaltningen.
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Kapittel 10

Utvalgets vurderinger
En gjennomgang av utviklingen i sektoren etter at
reformen ble innført, viser positiv utvikling på
mange områder. Dette gjelder både kvaliteten på
tjenestene, utviklingen av viktige samarbeidsrelasjoner og den økonomiske styringen. Samtidig er
det åpenbart forbedringsmuligheter.
Et bakteppe for utvalgets arbeid er en situasjon med vekst i behov, samtidig som det må forventes strammere offentlige budsjetter enn vi har
hatt de siste årene. Antall personer med sammensatte og kroniske lidelser vil øke. Dette må ses i
sammenheng med at antall eldre øker, noe som er
et kvalitetstegn ved vårt samfunn. Disse har behov for koordinerte tjenester og kontinuitet i behandling og oppfølging, og dette tilsier ytterligere
styrking av samordning og samarbeid lokalt i
sykehusene og med primærhelsetjenesten. I dette
kapitlet drøftes om en endring av styringssystemet kan forventes å legge et bedre grunnlag for
å møte utfordringene i sektoren framover.
Utvalget har vurdert justeringer i styringssystemet som i stor grad kan gjennomføres uavhengig av hvordan eierskapet organiseres. Dette er
omtalt i punkt 10.1.
Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere tre
alternativer til dagens organisering, der de regionale helseforetakene avvikles. Alternativene er
1) færre helseforetak enn i dag direkte underlagt
departementet, 2) et nytt direktorat til erstatning
for dagens regionale helseforetak, og 3) ett nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale
helseforetakene. Utvalget mener en modell med
ett nasjonalt helseforetak er det beste alternativet
av disse tre. I de to øvrige alternativene ligger
sørge-for-ansvaret til departementet, og dette har
en del konsekvenser som vurderes som lite hensiktsmessige. Alternativ 2 innebærer at det opprettes et direktorat under departementet, kombinert med foretak på det utførende nivået. Utvalget
mener at en eventuell direktoratsorganisering
burde vært gjennomgående, men dette ligger det
utenfor mandatet å vurdere.
Utvalget har også utredet en egen modell, der
det enkelte regionale helseforetaket med under-

liggende helseforetak blir ett rettssubjekt. Dette
kan også betraktes som en variant av alternativ 1,
dvs. en modell med få helseforetak direkte underlagt departementet. I punkt 10.2 drøftes dette
alternativet og alternativet med ett nasjonalt helseforetak opp mot dagens organisering, og det gis
en anbefaling om valg av modell. Videre drøftes
inndeling i antall enheter, og mulige endringer av
eiendomsforvaltningen i spesialisthelsetjenesten.
Utvalgets medlemmer har ulike syn på problemstillingene.

10.1 Generelle endringsforslag
Utvalget har vurdert tiltak som kan bidra til å forbedre styringen av spesialisthelsetjenesten, uten
at dette krever endring av selve styringsmodellen.
Hensikten med eventuelt å gjøre endringer er at
disse skal bidra til økt legitimitet, bedre vilkår for
samhandling og medvirkning og mer effektiv ressursbruk. Det er omtalt tiltak på følgende områder:
– Oppfølging av felleseide selskaper
– Samordning av IKT-området
– Bruk av private aktører
– Sammensetning av styrer
– Formalisering av lokal forankring og samhandling
– Ledelse og intern organisering
– Gjennomgang av inntektsmodellen
Tiltakene vil for en stor del være aktuelle også i de
alternative styringsmodellene som drøftes, men
relevansen og innretningen vil variere.

10.1.1 Bakgrunn: Virkemidler for nasjonal
politisk styring og samordning
Staten har flere virkemidler for å styre spesialisthelsetjenesten. Staten kan styre gjennom lovgiving og myndighetskrav, herunder veiledere og
retningslinjer, gjennom vilkår for tildeling av inntekter og gjennom eierstyring. Eierstyringen skjer
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gjennom fastsettelse av vedtekter, oppnevning av
styremedlemmer eller gjennom enkeltstående
vedtak i foretaksmøte. Utvalget mener at de statlige styringsvirkemidlene gir Stortinget og regjeringen god mulighet til å styre spesialisthelsetjenesten.
Nasjonal helse- og sykehusplan mv.
Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) har
som formål å legge til rette for en demokratisk forankret, nasjonal politikk for framtidens sykehus.
Stortinget gir slik de overordnede politiske rammene for utviklingen av spesialisthelsetjenesten.
Innenfor rammene Stortinget setter, skal planen
være regjeringens operative redskap for styring
av spesialisthelsetjenesten. Utvalget mener at det
er viktig å sikre at planen blir et reelt og hensiktsmessig verktøy for den nasjonale politiske styringen av spesialisthelsetjenesten.
I planen vektlegges tiltak for mer nasjonal styring og koordinering for å bidra til større likhet i
tjenestetilbudet, bedre samordning og bedre ressursutnyttelse. Ett viktig tiltak er at Helsedirektoratets rolle som fag- og myndighetsorgan1 skal
styrkes. Helsedirektoratet skal få myndighet til å
fastsette nasjonale kvalitetskrav for behandlingstjenester i sykehus som skal ligge til grunn for
planlegging og oppgavefordeling mellom sykehusene. Dette vil innebære sterkere nasjonal styring av hvilke kvalitetskrav som skal gjelde for pasientbehandlingen og det vil gi føringer for oppgavefordelingen mellom sykehusene. Som grunnlag
for å gjennomføre endringer og tiltak, skal helseforetakene utarbeide utviklingsplaner i tråd med
vedtatt veileder.
I planen ble det også foreslått å legge den nasjonale godkjenningsordningen for nasjonale behandlingstjenester til Helsedirektoratet og å utvide ordningen til også å omfatte enkelte regionale funksjoner. Forslaget innebærer at Helsedirektoratet vil fatte endelig vedtak om fordelingen
av regionale og nasjonale behandlingstjenester etter søknad fra regionale helseforetak.2
I Prioriteringsmeldingen3 som ble lagt fram i
juni 2016, ble det lagt vekt på at prinsipper for pri1
2

Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan
(2016–2019), side 47.
Flertallet i helse- og omsorgskomitéen støttet intensjonen
om at det skal være et skille mellom faglige og politiske
beslutninger, men ba om at departementet vurderer den
nasjonale godkjenningsordningen for nasjonale behandlingstjenester i forbindelse med anbefalingen fra Kvinnsland-utvalget.

oritering sikrer likebehandling. Prinsippene skal
ligge til grunn for et sett av virkemidler, og skal
også reflekteres i helsefaglige utdanninger og lederopplæring. Regjeringen vil blant annet gjennomføre endringer i prioriteringsforskriften, veiledere og nasjonale faglige retningslinjer. Regjeringen vil videre følge opp utviklingsarbeid knyttet til
systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten som de regionale helseforetakene
beslutter, og vil be de regionale helseforetakene
utrede hvordan prinsippene for prioritering kan
vektlegges i utformingen av regionale og lokale
utviklingsplaner.
Departementets styring gjennom oppdragsdokument
og foretaksmøter
Oppdragsdokumentene inneholder krav fra
Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og
hvilke krav og vilkår som er knyttet til bevilgningen gjennom Stortingets budsjettbehandling.
Oppdragsdokumentet har blitt forenklet de senere årene for å gjøre det mer i tråd med retningslinjene for mål og resultatstyring i staten. Det er
nå et kortere dokument med færre mål. Samtidig
er det innenfor flere områder satt som mål å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse
mellom sykehus, og det er utviklet pakkeforløp
innenfor flere fagområder. Det er gitt klare føringer for hvordan de regionale helseforetakene i
egenskap av sitt sørge-for-ansvar skal følge opp
dette overfor sykehusene.
Dette illustrerer mulighetsrommet som ligger
i oppdragsdokumentet. Statsråden kan i sin styring velge en overordnet tilnærming i sin måte å
styre på; ved overordnede mål og styringsparametere som gjør det mulig å måle virksomhetenes
resultater og vurdere måloppnåelse. Statsråden
kan også velge å gi konkrete føringer om hvordan
målene skal nås og hvilke virkemidler som skal
tas i bruk. Departementets krav og innretning på
oppdragsdokumentet vil i stor grad gjenspeiles i
oppdragsdokumentene fra de regionale helseforetakene til helseforetakene, og påvirker dermed
sykehusenes autonomi og handlefrihet i utvikling
av tjenestetilbudet.
Tilsvarende kan departementet velge omfang
av og detaljeringsnivå for krav i foretaksmøter.
Fleksibiliteten som følger av helseforetaksloven
3

Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste.
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gir statsråden anledning til å beslutte saker i foretaksmøtet.
Av omtalen i kapittel 4 går det fram at det har
vært en utvikling i departementets oppfølging og
krav til rapportering fra de regionale helseforetakene. I tillegg til månedlige rapporteringsmøter,
er det innført felles oppfølgingsmøter hvert tertial
mellom ledergruppene i de regionale helseforetakene, styrelederne og departementet. Dagsorden
for disse møtene tar utgangspunkt i kravene i oppdragsdokumentene og foretaksmøtene, med vekt
på gjensidig læring, erfaringsutveksling og kvalitet. Aktuelle tema i 2016 har blant annet vært
(uønsket) variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse, ventetidsinformasjon og registreringspraksis, datakvalitet i psykisk helsevern, videreutvikling av nasjonal bemanningsmodell, tiltak for
åpenhetskultur i sykehusene og økonomi.
Utvalget mener at departementet i sin styring
bør legge vekt på å fastsette nasjonale mål, i stedet
for en detaljert regulering av virkemiddelbruk.
Dette vil gi økt lokal autonomi og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse.

10.1.2 Oppfølging av felleseide selskaper
De regionale helseforetakene har gjort organisatoriske endringer på flere områder for å oppnå
bedre samordning innenfor regionene. Sykehusapotekene ble organisert i egne helseforetak i regionene allerede fra 2002 og alle regionene har
etablert regionale IKT-enheter.
Samordning mellom regioner har dels vært
gjennomført gjennom etablering av felleseide selskaper4. De regionale helseforetakene har hver
en eierandel på 25 pst. i selskapene Nasjonal IKT
HF, Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF. I de
fire øvrige selskapene5 har Helse Sør-Øst RHF en
eierandel på 40 pst. og de tre øvrige regionene en
andel på 20 pst. hver. Styrene for selskapene blir
oppnevnt av de regionale helseforetakene.
Virksomheten i de felleseide selskapene er enten spesialisthelsetjeneste eller støttefunksjoner
som er nødvendige og sentrale forutsetninger for
at det kan ytes spesialisthelsetjenester. Dette er
også en forutsetning for at selskaper skal kunne
organiseres som helseforetak. Styring og oppfølging blir ivaretatt av de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene gjennom fore4

5

Det er gitt en oversikt over de seks selskapene i boks 7.1.
De regionale helseforetakene utreder nå om Sykehusapotekene bør organiseres som et nasjonalt fellestjenesteselskap.
HINAS, Luftambulansetjenesten ANS, Pasientreiser ANS
og HDO HF.
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taksmøter, oppfølgingsmøter (eiermøter) og selskapsmøter (i ansvarlige selskap).
De regionale helseforetakene har gjennomgått
styringen av de felleseide selskapene og skal
utrede om Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS bør omgjøres til helseforetak, slik
at alle de felleseide selskapene får felles selskapsform. I 2016 er det planlagt en samlet gjennomgang og harmonisering av vedtekter og selskapsavtaler for felleseide selskap. De regionale
helseforetakene skal også videreutvikle en felles
ressursbase som skal være selskapenes bindeledd
mot de regionale helseforetakene, ivareta saksbehandling i forbindelse med eiermøter og gjennomføre oppfølging av selskapene.
Departementets styringsmuligheter overfor
de felleseide selskapene er knyttet til å gi føringer
og krav i oppdragsdokumenter og i foretaksmøter
i de fire regionale helseforetakene, som så har ansvar for gjennomføring overfor selskapene. Departementets føringer kan være knyttet til oppgaver som skal løses i de felleseide selskapene, og
til hvordan de regionale helseforetakene skal
gjøre bruk av tjenestene til de felleseide selskapene.
Det er stilt spørsmål ved om styringsmodellen
for de felleseide selskapene er effektiv. Eierstyringen forutsetter enighet om styringskrav og rammer fra fire eiere og tilsvarende styrebehandling i
fire styrer. Det vil derfor være vanskelig å fatte beslutninger i saker der det er interessemotsetninger og eventuelt uenighet mellom eierne. Felleseide selskaper kan derimot fungere som et godt
samordningsverktøy på områder med stor grad av
konsensus.
Vurdering av dagens organisering
Utvalget har vurdert om utfordringer knyttet til
styringsmodellen for de felleseide selskapene tilsier at selskapene bør overføres til departementet, noe som kunne ha forenklet styringen. Utvalget har imidlertid vektlagt at de felleseide selskapene organiserer virksomhet som i seg selv er
spesialisthelsetjeneste eller nødvendige støttefunksjoner. Selskapene finansieres i all hovedsak
gjennom betaling fra de regionale helseforetakene, og er også i stor grad i en monopolsituasjon.
Innretningen på, og utøvelsen av, virksomheten i
disse selskapene har direkte økonomiske konsekvenser for helseforetakene. Dette tilsier etter utvalgets vurdering at det nivået som er ansvarlig
for å sørge for spesialisthelsetjenester også bør ha
ansvar for eierstyringen av selskapene. Gitt en
modell der sørge-for-ansvaret ivaretas av et nasjo-
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nalt helseforetak, ville eierskapet naturlig ligge til
det nasjonale helseforetaket. En modell med én
eier legger til rette for mer effektiv samordning
og styring.
I den grad det er behov for større grad av nasjonal koordinering eller mer effektive fellesløsninger (i en styringsmodell med flere eiere), kan
departementet styre dette gjennom de ordinære,
etablerte styringslinjene. De felleseide selskapene
kan være et egnet virkemiddel for å nå nasjonale
mål, forutsatt at departementet gir klare styringskrav for virksomhetene. En forutsetning for at departementet skal kunne gi klare styringskrav på
områder med nasjonale målsetninger, er at departementet har kunnskap om eventuelle interessemotsetninger mellom eierne som kan svekke muligheten for å realisere målsetningene. De regionale helseforetakene har ulike relasjoner til felleseide selskaper; først og fremst som eier, men også
som kunde og i noen grad som konkurrent til
virksomheten i selskapet. Departementet bør derfor gjøres oppmerksom på saker hvor det er identifisert interessekonflikter og uenighet mellom de
regionale helseforetakene. Ansvaret for å bringe
slike saker opp til departementet bør pålegges de
regionale helseforetakene.
Utvalget mener at rapportering og oppfølging
av de felleseide selskapene bør inngå som en fast
del av den etablerte styringsdialogen og oppfølgingsmøtene mellom departementet og de regionale helseforetakene. Departementet bør orienteres når det tas beslutninger i felleseide selskaper
som har betydning for nasjonal samordning og nasjonale målsetninger. Det bør også orienteres om
eventuelle uenigheter av betydning for gjennomføring av samordnende tiltak.

10.1.3 Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten
Utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i spesialisthelsetjenesten går
raskt og IKT er nå en viktig kjernefunksjon i sykehusene. I punkt 6.4 er det gitt en nærmere omtale
av utfordringene på IKT-området og anbefalingene som er gitt om retning og rammer for det videre IKT-arbeidet i sektoren.
Alle de regionale helseforetakene har egne regionale IKT-tjenesteleverandører som sørger for
anskaffelse, drift og videreutvikling av IKTsystemer. Mål og strategier for disse tjenesteleverandørene er i stor grad sammenfallende, men det
er ulikheter i hvordan de er organisert og hvor
langt de har kommet i utviklingen. De regionale

helseforetakene har tradisjonelt fokusert på egne
tiltak, og det er gitt få nasjonale styringssignaler
på IKT-området. Det pågår i dag omfattende regionale prosesser for å standardisere arbeidsprosesser og teknologi. Noen mindre felles prosjekter er
igangsatt i regi av Nasjonal IKT HF.
De fire regionale IKT-selskapene har til
sammen rundt 2500 årsverk. Det har vært en
sterk vekst i de regionale helseforetakenes IKTbudsjetter og -årsverk de siste årene. I 2014 ble
det til sammen brukt om lag 5,1 mrd. kroner på
IKT. Alle regionale helseforetak har en omfattende portefølje av utviklingsprosjekter fram mot
2018/2020. Dette er prosjekter med stor kompleksitet som involverer mange aktører, de innebærer
store økonomiske løft og det er ulike finansieringsmodeller for prosjektene.
Som del av arbeidet med oppfølging av Meld.
St. 9 (2012–2103) og utredning av «Én innbygger –
én journal» jf. omtale i punkt 6.4, ga Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 Helsedirektoratet i
oppdrag å utarbeide en komparativ analyse av
IKT-situasjonen i de regionale helseforetakene.
Analysen6 konkluderte blant annet med:
«Til tross for store likheter med hensyn til
behov og mål så driver de regionale helseforetakene få felles gjennomføringsprosjekter, har
få felles løsninger og lite forpliktende teknologivalg. RHF-ene har hatt flere initiativer om
mer forpliktende IKT-samarbeid, men lite er
blitt realisert. Til tross for felles statlig eierstyring så har det vært lav til middels realisering
av nasjonale IKT-mål i helsesektoren.»
Utvalget mener det er behov for bedre nasjonal
samordning av det strategiske IKT-arbeidet. For å
sikre samarbeid og utvikling i tråd med de nasjonale målene for IKT-området, bør det etter utvalgets vurdering gjøres en samlet gjennomgang av
roller og oppgaver for de ulike aktørene; herunder Nasjonal IKT HF, Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF, Direktoratet for e-helse
og Norsk Helsenett SF. Samtidig legger utvalget
vekt på at det er viktig å sikre gjennomføring av
de igangsatte regionale utviklingsprosjektene.
Det er også viktig å sikre drift av eksisterende (regionale) systemer fram til en nasjonal samordning
realiseres.

6

Helsedirektoratet (september 2014): Utredning av «Én innbygger – én journal». Komparativ analyse av de regionale
helseforetakene på IKT-området.
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10.1.4 Bruk av private aktører
Noe av kritikken mot helseforetaksmodellen har
vært knyttet til bruk av private aktører. Kritikken
har både dreid seg om at helseforetaksmodellen i
for stor grad åpner for private løsninger, men også
at den ikke i tilstrekkelig grad åpner for og tar
hensyn til private tilbud. Det private innslaget i det
totale tjenestetilbudet kan styres gjennom å sette
vilkår for tildeling av midler over statsbudsjettet
eller gjennom bruk av eierstyring. Det private innslaget har i noen grad blitt påvirket av ulike politiske styringssignaler i perioden etter 2002, men
har likevel holdt seg på rundt ti prosent.
Det offentlige vil også i framtida være hovedleverandør av helsetjenester. Dette er ikke minst
viktig for å kunne tilby likeverdige helsetjenester
til befolkningen i hele landet. De private er et viktig supplement til det offentlige. Innenfor rammen
av det som staten har bestemt som eier, vil det
være opp til regionalt helseforetak å vurdere bruk
av private i ivaretakelsen av sørge-for-ansvaret. I
2012 ble det gjort en presisering i helseforetaksloven for å tydeliggjøre private leverandørers rolle.
Det ble gitt en bestemmelse om at de regionale
helseforetakene i forbindelse med langsiktig planlegging skal vurdere om deler av tjenestene skal
ytes gjennom inngåelse av avtale med private eller
offentlige virksomheter som de ikke eier selv7.
De regionale helseforetakene har to roller. For
det første er de eier med helhetlig styringsansvar
for virksomheter i egen regi, og for det andre har
de et sørge-for-ansvar som innbefatter å gi et tilstrekkelig og godt tilbud til innbyggerne i regionen. Enkelte har pekt på at dette i noen grad kan
medføre at private løsninger velges bort, selv om
dette ville gitt best måloppnåelse samlet sett. Valg
av egne virksomheter vil gjerne kunne begrunnes
ut fra hensyn til utdannings- eller beredskapsbehov, eller andre viktige målsetninger som det kan
hevdes vil bli svekket ved bruk av private. Dette
kan være reelle og viktige begrunnelser, men som
også kan fungere som unnskyldninger for å la
egne virksomheter få forrang i utviklingen av pasienttilbudet. Det kan derfor stilles spørsmål ved
om det i større grad bør synliggjøres om og hvordan kjøp av tjenester fra private leverandører har
blitt vurdert, særlig på områder med flaskehalser
og lange ventetider i de offentlige sykehusene.
Det kan gjøres gjennom å stille krav i oppdragsdokumentet om at det skal gå fram av rapporteringen til departementet om og på hvilken måte pri7

Prop. 120 L (2011–2012) Endringer i helseforetaksloven
mv. og Innst. 62 L (2012–2013).
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vate løsninger, både ideelle og kommersielle, har
vært vurdert i arbeidet med å redusere ventetidene. Ellers utarbeidet de regionale helseforetakene i 2014 nye strategier for økt bruk av private
gjennom anskaffelser. Dette skjedde på oppdrag
fra departementet, og som del av reformen med
fritt behandlingsvalg.
Utvalget mener at det bør stilles krav om at
helseforetakene skal utarbeide kriterier for når
kjøp fra private er aktuelt og krav om at større beslutninger om valg mellom egenregi og kjøp av
tjenester skal begrunnes. Helsedepartementet på
New Zealand har for eksempel i sin styring av District Health Boards, som i denne sammenheng
kan sammenlignes med regionale helseforetak i
Norge, gitt retningslinjer for valget mellom å
bygge opp egne tjenester og å kjøpe fra private8.
Hovedgrepet er å slå fast at valget mellom privat
eller offentlig regi for konkrete tjenester skal avhenge av hva som bidrar best til å dekke pasientenes behov. Større overføringer av pasienttilbud
mellom egne sykehus og private tilbydere (begge
veier) kan bare skje dersom det totalt sett gir pasientene bedre tjenester og står i forhold til kostnader og eventuelle ulemper. I en slik vurdering vil
blant annet konsekvensene for helseforetakets
økonomi, rekruttering, utdanning og beredskap
inngå.
Utvalget mener det er viktig at det i avtalene
med private aktører stilles samme krav til rapportering av aktivitet og kvalitet som stilles til egne
virksomheter og at dette følges aktivt opp i oppfølgingen av avtalene.
Gitt den todelte rollen for de regionale helseforetakene, er det en utfordring for Helse- og omsorgsdepartementet som eier å bidra til en bedre
avveining av bruk av egne virksomheter og private tilbud. Løsningen bør etter utvalgets syn verken være å detaljstyre bruken av private, eller å
sette konkrete måltall for bruk av private. Det vil
komme i konflikt med ansvars- og rolledelingen
mellom departementet og de regionale helseforetakene eller et eventuelt annet nivå som vil få
sørge-for-ansvaret. Det vil også påvirke mulighetene for å finne fleksible løsninger lokalt. På de
fleste områdene er det trolig mest hensiktsmessig
å finne løsninger gjennom bedre og mer effektiv
bruk av de offentlige sykehusene. Utvalget mener
imidlertid at det som en del av styringsdialogen i
større grad bør synliggjøres hvordan bruk av pri8

«Operational Policy Framework 2016/17» utgitt av the New
Zealand Ministry of Health, punkt 3.19 flg.
http://nsfl.health.govt.nz/accountability/operationalpolicy-framework-0/operational-policy-framework-201617
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vate løsninger inngår i de løpende kapasitetsvurderingene.
Utvalget viser til at det ikke er nok bare å
kjøpe mer kapasitet fra private leverandører. Det
er eksempler på at det er inngått avtaler som ikke
blir brukt. Det kan være flere årsaker til dette,
bl.a. at pasienten selv velger å stå på venteliste på
de offentlige sykehusene. Etter utvalgets mening
kan det imidlertid også være uttrykk for at det er
behov for at de offentlige sykehusene i større
grad informerer pasientene og helsepersonellet
som henviser, om de mulighetene til behandling
som finnes gjennom ordningen med fritt behandlingsvalg.
Reduserte ventetider er et sentralt styringskrav fra eier. Kostnadseffektiv bruk av private tilbud kan være et virkemiddel for å oppnå dette.
Økt fokus på å redusere ventetidene vil derfor
også kunne legge bedre til rette for likebehandling av offentlige og private tilbud. I tillegg er det i
2016 varslet at det skal innføres en ordning med
nøytral merverdiavgift for varer og tjenester som
inngår i driften i helseforetakene fra 2017. Ved å likestille ekstern tjenesteutsetting med egenproduksjon av støttetjenester legges det til rette for å
utnytte gevinstene fra arbeidsdeling, spesialisering og organisering i privat sektor. Det nye foretaket for innkjøp (Sykehusinnkjøp HF), som ble
etablert 1. januar 2016, vil kunne bidra til mer
samordning og standardisering av innholdet i og
utforming av avtalene (kvalitetskrav og avtaletid
mv.).

10.1.5 Sammensetning av styrer
Styret er et kollegialt organ. Et velfungerende
styre forutsetter at styremedlemmene har erfaring fra flere fagområder og sektorer, og at medlemmene har god forståelse for styrets rolle og
formålet og rammene for virksomheten. Dette er
regulert slik i de regionale helseforetakenes vedtekter:
«Styrene skal samlet sett ha en kompetanse
som står i forhold til de oppgavene styret har
og de utfordringene helseforetakene står overfor.9»
Styrets sammensetning har betydning for styrenes legitimitet, ettersom legitimitet i stor grad
9

Vedtekter for de regionale helseforetakene § 8a Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak. I tre regioner er tilsvarende ordlyd videreført i vedtektene for helseforetakene. Unntaket er i Helse Vest, der dette ikke er omtalt i
vedtektene for helseforetakene.

henger sammen med et organs kompetanse. Det
er regulert i helseforetaksloven at styremedlemmene i de regionale helseforetakene må ha tilknytning til regionen, blant annet for å kunne
fange opp og ta hensyn til den øvrige samfunnsutviklingen i regionen. Dette er ikke regulert på
samme måte for styrene for helseforetakene, noe
som åpner for at disse styrene kan være en arena
for utveksling av erfaringer på tvers av helseforetak og regioner.
Helsefaglig kompetanse i styrene for helseforetakene er viktig for legitimiteten. Ansattvalgte
styremedlemmer vil i noe grad ivareta dette perspektivet, men det kan være hensiktsmessig at
det også er eieroppnevnte styremedlemmer med
klinisk erfaring eller annen helsefaglig kompetanse. En gjennomgang av helseforetakenes styrer viser at det er minst ett eieroppnevnt styremedlem med helsefaglig utdanningsbakgrunn i 18
av 20 helseforetakstyrer.
Kunnskap om primærhelsetjenesten er viktig
kompetanse i styrene, særlig i et samhandlingsperspektiv. Per i dag er det eieroppnevnte styremedlemmer som har kommunal tilknytning (bl.a.
kommunelege, fastlege, kommunalsjef, rådmann,
ordfører) i 11 av 20 helseforetaksstyrer. Utvalget
mener at samhandlingsperspektivet bør styrkes
og at det derfor bør være et krav om at alle styrene har medlemmer med kunnskap om primærhelsetjenesten. For å sikre tilgang på gode kandidater, bør KS foreslå et sett av kandidater til hvert
av styrene som eier kan velge fra.
Politisk kompetanse har i lengre tid vært vektlagt som nødvendig i styrene, selv om ordningen
med at et flertall av styremedlemmene skulle oppnevnes blant aktive politikere ble opphevet i 2014.
Det er også eieroppnevnte styremedlemmer med
ledererfaring fra offentlig sektor, både fra spesialisthelsetjenesten men også andre offentlige virksomheter, i nesten alle styrer. Utvalget mener at
det må legges vekt på at styrene må ha forvaltnings- og samfunnskompetanse. Dette kan blant
annet innebære erfaring fra politisk arbeid. Det
bør også vurderes om det er behov for økt digitalog logistikkforståelse i styrene.
Utvalget mener betydningen av regional samordning innenfor utdanning og forskning tilsier at
styrene for det nivået som har ansvaret for samordning og samarbeid med universitets- og høgskolesektoren, bør ha medlemmer med tilknytning til denne sektoren.
Utvalget viser til at det har vært ulik praksis
mellom regionene for brukermedvirkning i styrene og at departementet i foretaksmøte har bedt
de regionale helseforetakene om å etablere felles
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retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning. Utvalget vektlegger at departementet
må sikre at det blir fastsatt felles retningslinjer og
enhetlig praksis som sikrer observatørstatus med
møte-, tale- og forslagsrett i styrene for lederne av
brukerutvalgene.
Oppsummert tilrår utvalget endringer i vedtektene som innebærer at det går fram at de eieroppnevnte styremedlemmene bør velges slik at
styremedlemmene samlet sett har helsefaglig
kompetanse, kompetanse om primærhelsetjenesten, forvaltnings- og samfunnskompetanse og
tilknytning til universitets- og høgskolesektoren.
Av hensyn til velfungerende styrer, bør dagens
rammer for maksimalt antall styremedlemmer
opprettholdes.

10.1.6 Formalisering av lokal forankring og
samhandling
Det er en tett kobling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ansvarsfordelingen på enkelte områder kan være uklar, og
mange pasienter har behov for tjenester fra begge
nivå. Et godt samarbeid mellom nivåene er derfor
avgjørende for at tjenestene skal henge sammen
og at tilbudet samlet sett blir godt. Dette var også
bakgrunnen for samhandlingsreformen. Evalueringen av reformen viser at det fremdeles er mye
å hente på bedre samarbeid. Kommuner og sykehus må fortsette arbeidet med å utvikle ulike samhandlingstiltak, der fastlegenes rolle bør vies oppmerksomhet.
Finansieringsordningene på begge nivåer bør
understøtte samhandling. Helsedirektoratet har i
en utredning fra 201510 pekt på enkelte utviklingsområder knyttet til samhandling og finansiering
av spesialisthelsetjenesten. I et videre utviklingsarbeid bør også finansieringsordningene i primærhelsetjenesten vurderes. Det kan også være
grunn til å vurdere om det nasjonalt bør gis råd
om fordeling av kostnader mellom sykehus og
kommuner i konkrete samhandlingstiltak. Ellers
står aktørene fritt til å inngå avtaler.
I punkt 4.7.2 er erfaringene med samhandlingsreformen omtalt. Utvalget vil trekke fram følgende elementer som bidrag til en god utvikling:
– Samarbeidsavtalene må være kjent, forstått og
følges opp i praksis av begge parter. Dette gjel10

Helsedirektoratet (mai 2015): En gjennomgang av finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten.

–
–

–
–
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der både på ledernivå og blant fagfolk som
samhandler i hverdagen.
Kommuner og sykehusledelse må ha faste kontaktpunkter for å diskutere felles utfordringer.
Helsesektoren må iverksette samhandlingsmodeller basert på beste praksis. Finansielle virkemidler som underbygger samhandling bør
også vurderes.
Bedre informasjonsutveksling. Dette stiller
krav til IKT-systemene og at disse fungerer på
tvers av nivåene.
Ledere som etterspør samhandling og som legger til rette for arenaer for samhandling.

Utvalget har fått flere innspill som peker på at det
er behov for å formalisere samarbeidsarenaer
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene
for å sikre lokal forankring og påvirkning. Det er i
flere sammenhenger også pekt på at det er ulikt
styrkeforhold mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunene i samarbeidet som er etablert knyttet
til samhandlingsavtaler.
Uavhengig av framtidig modell for organisering av eierskapet mener derfor utvalget at det
bør etableres faste arenaer for samarbeid med
kommuner, representert ved ordfører, rådmann
og kommuneoverlege i sykehusets nedslagsfelt,
og dette bør formaliseres i eierstyringen. Begge
parter må ta ansvar for å legge fram saker om status og utfordringer. Løsninger må drøftes i fellesskap. Begge parter må tidlig løfte fram utviklingsprosjekter og andre problemstillinger som vil ha
konsekvenser for innbyggerne i deres felles område.
Utvalget vil peke på betydningen av et klart definert lokalt ansvar. Både de som inngår avtaler og
de som har ansvar for å følge opp disse lokalt, bør
ha nødvendige fullmakter og myndighet i egen
virksomhet. Dette gjelder for både kommuner og
sykehus. Spesielt er det viktig å ha fokus på dette
der flere sykehus inngår i samme helseforetak.
Det er flere gode eksempler på modeller for
samhandling der kommunene i sykehusområdet
eller helseforetaksområdet har gått sammen om
felles organisering for å bli en mer likeverdig part
i samhandling og samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det er gitt noen eksempler i boks 10.1–
10.4. Det bør i samarbeid med KS utvikles modeller for beste praksis for samhandling.
Også på regionalt nivå er det behov for å videreutvikle samhandlingsarenaer mellom spesialisthelsetjenesten og representanter for kommunesektoren.
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Boks 10.1 Samhandling med kommuner og fastleger i Østfold
Kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold HF
har hatt en forpliktende samarbeidsavtale siden
2005. Avtalen innebærer at alle parter er forpliktet til å følge opp retningslinjer og rutiner for
hvordan man samhandler til beste for felles pasienter. Avtalene og arbeidet har vært bygget opp
basert på likeverdighet og konsensus. Eksisterende avtale og retningslinjer ble gjennomgått
og oppdatert da lovkravene kom i forbindelse
med at samhandlingsreformen skulle innføres
fra 1. januar 2012.
Samhandlingsarbeidet i Østfold har i stor grad
vært drevet fram av Sykehuset Østfold, som gjennom sin samhandlingsavdeling har stilt med sekretariatressurser. For også å skape større likeverdighet og balanse knyttet til saksforberedelsene, har
rådmannskollegiet i Østfold kommunene besluttet
å opprette en 40 pst. sekretariatressurs fra 1. januar
2017. Stillingen er finansiert gjennom et spleiselag
basert på innbyggertall i kommunene.

Samhandlingsutvalg for Fastleger (SUFF)
i Østfold
All innovasjon i helsevesenet er nødvendigvis et
resultat av en prosess. Involvering i en åpen og
ryddig prosess skaper eierskap til resultatet. For
å sikre tidlig involvering og reell påvirkning i saker som berører fastleger, er SUFF etablert i Østfold. Dette samhandlingsutvalget består av fem
erfarne fastleger (én fra hver Helsehusregion),
to kommuneoverleger, samt klinikksjef indremedisin og samhandlingssjef på Sykehuset Østfold.
Aktuelle saker behandles systematisk ved hjelp
av et analyseverktøy som sikrer at alle viktige
faktorer og partenes (inkludert pasientenes) interesser blir vurdert. Konklusjonen eller rådet
som kan gis etter en slik systematisk behandling,
vurderes å ha høy legitimitet hos partene. SUFF
er et rådgivende konsensusutvalg.

Boks 10.2 Sykehusutvalget i Asker og Bærum
Asker og Bærum kommuner etablerte i mars
2016 et tverrpolitisk sykehusutvalg. Utvalgets
mandat er å arbeide for en god sykehusstruktur
og et godt spesialisthelsetjenestetilbud for innbyggerne i Asker og Bærum kommuner, med
særlig fokus på Bærum sykehus. Utvalget skal
holde seg løpende oppdatert om arbeidet i styret
i Vestre Viken HF og følge opp oppgavefordeling
mellom sykehusene i Vestre Viken HF. Utvalget
skal også ivareta kommunens interesser i strate-

gisk utvikling av sykehusstruktur og spesialisthelsetjenestetilbud, i samsvar med intensjonene
som er uttrykt i formelle kommunale vedtak som
høringsuttalelser mv. Samtidig skal utvalget være
en ressurs for hovedutvalg, komité og formannskap i spørsmål om sykehusstruktur og spesialisthelsetjenestetilbud til innbyggerne i kommunen og bidra til at kommunene framstår godt koordinert i sykehusspørsmål.

Boks 10.3 Overordnet strategisk samarbeidsutvalg på Sørlandet
Samhandlingsarbeidet mellom Sørlandet sykehus
HF og 30 kommuner på Agder er forankret og organisert ved at partene har etablert et overordnet
strategisk samarbeidsutvalg (OSS). Her deltar:
– Sørlandet sykehus HF
– Kommunene på Agder (seks representanter
oppnevnt av hver av de fem kommuneregionene, samt Kristiansand kommune)
– Brukerorganisasjoner:
Samarbeidsforum
(SAFO) og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
– Arbeidstakerorganisasjoner: Legeforeningen,
Norsk sykepleieforbund (NSF) og Landsorganisasjonen (LO).

Arbeidet i OSS er regulert i Overordnet samarbeidsavtale (OSA), som blant annet beskriver formaliserte, jevnlige møter på ledernivå mellom
foretaket og kommuneregionene. Alle deltagende kommuner har undertegnet samarbeidsavtalen og tilhørende delavtaler (elleve lovpålagte og to frivillige avtaler).
Arbeidet med Utviklingsplan 2030 har vært
sentralt i samarbeidet. I tillegg til at Utviklingsplan 2030 har vært på dagsorden i møtene i OSS,
har kommunene hatt fem representanter i styringsgruppa og deltatt i en rekke arbeidsgrupper
som har sikret god medvirkning fra kommuneregionene.
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Boks 10.4 Samhandling i Troms og Ofoten
OSO oppnevner egne kliniske samarbeidsUniversitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og
organ (KSU) når spesielle oppgaver skal løses,
kommunene i Troms og Ofoten har organisert
nye retningslinjer utarbeides mv. For eksempel
og formalisert samarbeidet på ulike nivå. Alleer det nedsatt et KSU for å gjennomføre en inrede i 2008 ble det etablert et overordnet samarkluderende og omfattende prosess med evaluebeidsorgan – OSO, som gjennom årene har blitt
ring og revidering av de lovpålagte samarbeidsdet viktigste formelle organet for samarbeid og
avtalene. Etter at avtalene ble revidert og godmøtes minimum fem ganger per år. I OSO delkjent av partene, har KSU fått mandat til å lage
tar:
prosedyrer for opplæring og etterlevelse av avta– UNN HF v/direktør og klinikksjefer (seks relene.
presentanter)
UNN Tromsø og Tromsø kommune, samt
– Kommunene v/rådmanns- og kommuneoverUNN Harstad og Harstad kommune har et samlege-nivå (seks representanter)
arbeidsprosjekt kalt Pasientsentrert helsetje– Brukerrepresentant
nesteteam. Der arbeider fagpersoner fra kom– KS
munen og sykehuset sammen om pasienter med
– Universitetet i Tromsø og Fylkeslegen i
sammensatte lidelser. Dette samhandlingsproTroms.
sjektet viser svært gode resultater, og vil gradvis
bli innført i andre kommuner. I løpet av høsten
I tillegg har OSO opprettet åtte møteplasser på
vil både Balsfjord, Karlsøy og Lenvik kommune
lokalsykehus og DPS-nivå som møtes fast fire
delta i prosjektet.
ganger per år. Det er også etablert et eget fastUNN har desentraliserte spesialisthelsetjelegeråd som møtes seks – åtte ganger per år.
nester ved Distriktsmedisinsk senter (DMS)
Her deltar (seks) erfarne fastleger fra alle regiobåde i Nordreisa og på Finnsnes. Dette er gerianene, leder av praksiskonsulentene, samhandtri, fødetilbud, dialyse, hudbehandling mv.
lingssjef og medisinsk fagsjef i UNN.

10.1.7 Ledelse og intern organisering
Det formelle grunnlaget for lederansvaret i sykehus er beskrevet i Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-2/2013 Lederansvaret i sykehus,
som særlig tydeliggjør ansvaret ledere på alle nivåer har for kvalitet og pasientsikkerhet. I Nasjonal helse- og sykehusplan omtales betydningen av
ledelse for gjennomføring av planen. I planen heter det at ledelsen i sykehusene må:
– kontinuerlig vurdere behov for, initiere og
gjennomføre nødvendige endringsprosesser
(strategisk ansvar)
– ta et helhetlig ansvar for resultater og for at
dette skjer innenfor fastsatte rammer (driftsansvar)
– ta ansvar for alle faggrupper i virksomheten og
sikre at arbeidsmiljø og organisasjonskultur er
tilpasset oppgavene som skal løses (personalansvaret)
– sikre god kommunikasjon og informasjon internt og eksternt for å fremme gode prosesser,
oppgavedeling, åpenhet og demokrati (kommunikasjonsansvaret).

I forbindelse med stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan ble spørsmålet om
stedlig ledelse sentralt. Dette er ikke et spørsmål
om lederrollen og ledelsesprinsipper, men om
hvordan helseforetakene organiserer sin underliggende virksomhet. Problemstillingen er drøftet
i kapittel 6. Generelt er det en utfordring å utvikle
en organisasjonsstruktur som kombinerer behovet for samordning lokalt og behovet for samordning mellom enheter på ulike geografiske steder
på en god måte. På generelt grunnlag vil stedlig
ledelse på høyt nivå i organisasjonen være gunstig
for effektiv samordning av ressurser lokalt, mens
tverrgående ledelse kombinert med stedlig ledelse på lavere nivå i organisasjonen vil være gunstig for samordning mellom sykehus og et mer enhetlig og likeverdig behandlingstilbud.
Det kan være vanskelig å ivareta lokale forhold ved å stille detaljerte krav til en bestemt organisasjonsmodell fra nasjonalt nivå. Helseforetakene er forskjellige, blant annet når det gjelder
geografi, antall institusjoner og sykehus. Samordningsutfordringene vil derfor også være forskjellige, noe som tilsier at det er ønskelig å gi virksomhetens ledelse en viss frihet til å tilpasse sty-
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ringssystemet til virksomhetens størrelse og
egenart.
Stortinget har pålagt regjeringen å benytte eierstyring gjennom foretaksmøtene til å stille krav
om at stedlig ledelse skal være hovedregelen ved
norske sykehus. Protokollen fra foretaksmøtet
med de regionale helseforetakene 4. mai 2016 er
utformet slik at helseforetakene gis fleksibilitet og
frihet ved valg av organisasjonsform. På bakgrunn
av denne protokollen pågår det nå prosesser for å
følge opp saken. Utvalget er enig i den tilnærmingen som er valgt med stedlig ledelse som et hovedprinsipp, men at det åpnes for alternative løsninger der lokale forhold tilsier det. Endelig beslutning må ligge hos ledelsen i foretakene.
Utvalget har pekt på betydningen av et klart
definert lokalt ansvar knyttet til samhandling, der
de som inngår avtaler har nødvendige fullmakter
og myndighet i egen virksomhet. Dette gjelder på
samme måte for brukermedvirkning og samarbeid med pasienter og pårørende.
Den interne organiseringen av spesialisthelsetjenesten vil være et tilbakevendende tema, blant
annet som følge av den løpende utviklingen som
skjer i tjenesten. Hva som er den beste organiseringen for den enkelte virksomheten, kan variere
over tid. Hvis det blir vedtatt endringer i styringsmodellen, vil dette også påvirke organiseringen
ved at nye styringslinjer og fullmakter blir klargjort og kommunisert. Utvalget mener at dette er
et område hvor det er viktig med erfaringsoverføring. Departementet bør derfor vurdere om det
er godt nok kunnskapsgrunnlag på området, eller
om det er behov for å sette i gang et evalueringsarbeid for å gjennomgå erfaringer med ulike organisasjons- og ledelsesmodeller.

10.1.8 Gjennomgang av inntektsmodellen
Dagens system for fordeling av basisbevilgningene til de regionale helseforetakene ble innført i
2009 og 2010 og bygger på NOU 2008: 2 Fordeling
av inntekter mellom regionale helseforetak (Magnussen-utvalget). Modellen er basert på behovsog kostnadsindekser tilsvarende modellen som
brukes i kommunesektoren. De ulike behovs- og
kostnadsindeksene samles i en ressursbehovsindeks som beskriver det samlede ressursbehovet
for hvert regionalt helseforetak relativt til landsgjennomsnittet. Modellen oppdateres årlig med
siste tilgjengelige statistikk for befolkning, alder,
ulike sosiale kriterier og kostnadsandeler.
Det er nå åtte år siden inntektsmodellen til de
regionale helseforetakene ble oppdatert. Kommu-

nenes inntektssystem revideres om lag hvert tiende år gjennom egne offentlige utvalg. Utvalget
mener at det er naturlig at det i løpet av kort tid
settes i gang et arbeid med å oppdatere modellen
for fordeling av basisbevilgningen.

10.1.9 Oppsummering
Utvalget har vurdert at følgende endringer kan bidra til økt legitimitet, bedre vilkår for samhandling og medvirkning og mer effektiv ressursbruk i
spesialisthelsetjenesten:
– Rapportering og oppfølging av de felleseide
selskapene bør inngå som en fast del av den
etablerte styringsdialogen.
– Det må sikres bedre nasjonal samordning av
det strategiske IKT-arbeidet, og foretas en
samlet gjennomgang av roller og oppgaver for
alle aktørene på IKT-området.
– Det må synliggjøres i styringsdialogen på hvilken måte kjøp av tjenester fra private leverandører har vært vurdert i de løpende kapasitetsvurderingene, og det bør bli mer samordning
og standardisering av innholdet i og utforming
av avtalene. Praksis og rutiner for hvordan pasientene informeres og tiltak for å øke helsepersonellets kompetanse knyttet til ordningen
med fritt behandlingstilbud bør også omtales.
– Vedtektene endres slik at eieroppnevnte styremedlemmer samlet sett har helsefaglig kompetanse, kompetanse om primærhelsetjenesten,
forvaltnings- og samfunnskompetanse og tilknytning til universitets- og høgskolesektoren.
– Departementet må sikre at det blir fastsatt felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning som sikrer observatørstatus
med møte-, tale- og forslagsrett for lederne av
brukerutvalgene i styrene.
– Det bør etableres faste arenaer for samarbeid
med kommunene i sykehusets nedslagsfelt, og
dette bør formaliseres i eierstyringen. Det må
være et klart definert lokalt ansvar, slik at både
de som inngår avtaler og de som har ansvar for
å følge opp disse lokalt, har nødvendige fullmakter og myndighet i egen virksomhet. Det
bør i samarbeid med KS utvikles modeller for
beste praksis for samhandling.
– Også på regionalt nivå er det behov for å videreutvikle samhandlingsarenaer mellom spesialisthelsetjenesten og representanter for kommunesektoren på regionalt nivå.
– Departementet bør vurdere om det er behov
for å sette i gang et evalueringsarbeid for å
gjennomgå erfaringer med ulike organisasjons- og ledelsesmodeller.
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–

Modellen for fordeling av basisbevilgningen
(inntektssystemet) bør oppdateres.

10.2 Modellvalg, antall enheter og
eiendomsforvaltning
Sentralt i utvalgets vurderinger er spørsmålet om
hensynet til nasjonal styring og samordning tilsier
at en bør innføre et nasjonalt beslutningsnivå til
erstatning for dagens regionale helseforetak. Utvalget har pekt på noen områder der det er behov
for sterkere nasjonal styring og samordning enn
vi har i dag. På IKT-området ser utvalget et slikt
behov, jf. omtale i avsnittet foran. Utvalget mener
videre at rapportering og oppfølging av felleseide
selskaper bør inn som en del av styringsdialogen.
Det samme bør gjelde for vurderinger av omfang,
innretning og standardisering ved kjøp av tjenester fra private leverandører.
I kapittel 3 har utvalget beskrevet dagens system og bakgrunnen for dette. I forarbeidene til
helseforetaksloven heter det at med sterkere nasjonal politisk styring, vil det være mindre betenkelig å gi sykehusene større myndighet til styring
av driften. Foretaksorganiseringen skulle være et
desentraliseringstiltak. Det ble framhevet at en
vellykket reform var avhengig av en riktig balanse
mellom lokal frihet i det enkelte foretak og nødvendig overordnet statlig styring. Utvalget mener
det på nytt er viktig å understreke betydningen av
handlefrihet for sykehusene i den daglige driften.
Styring fra sentralt hold bør begrenses til å fastsette overordnede mål og følge opp at disse nås.
Det bør være stor handlefrihet lokalt til å vurdere
hvordan målene best kan nås.
En god og helhetlig helsetjeneste avhenger av
et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Utvalget mener
at det i eierstyringen av sykehusene bør formaliseres at det skal være faste arenaer for samarbeid
med kommunene i sykehusets nedslagsfelt. Både
de som inngår avtaler og de som har ansvar for å
følge opp disse, må ha nødvendige fullmakter og
myndighet i egen virksomhet. Dette er viktige
hensyn som gjelder uavhengig av modellvalg.

10.2.1 Valg av styringsmodell og antall
enheter
I mandatet er utvalget bedt om å vurdere tre konkrete modeller, som har det til felles at de ikke har
et regionnivå med selvstendig beslutningsmyndighet. Utvalget konkluderer i kapittel 7 med at en
modell med ett nasjonalt helseforetak til erstat-
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ning for dagens fire regionale helseforetak er å
foretrekke blant de alternativene som er gitt i
mandatet. Først i dette avsnittet drøftes fordeler
og ulemper med å erstatte dagens regionale helseforetak med ett nasjonalt helseforetak.
Utvalget drøfter deretter behovet for et selvstendig beslutningsnivå lokalt, gitt at det videreføres et regionalt beslutningsnivå. Utvalget har i kapittel 7 skissert en modell der helseforetakene
ikke lenger er selvstendige rettssubjekter, men
blir direkte styrt av det regionale nivået. Dette
innebærer også at det ikke lenger vil være styrer
på helseforetaksnivå.
Etter disse generelle drøftingene presenterer
utvalget sine konklusjoner, også når det gjelder
inndeling i antall enheter. Utvalgets medlemmer
har ulike syn både når det gjelder styringsmodell
og inndeling i antall enheter.
Regionalt eller nasjonalt beslutningsnivå?
Et nasjonalt helseforetak kan legge bedre til rette
for å gjennomføre nasjonal politikk, siden eierstyringen av helseforetakene skjer fra ett sted. Nasjonal samordning og styring er viktig både for å
sikre effektiv utnyttelse av ressursene, men også
som et tiltak for å nå målet om en mer likeverdig
helsetjeneste. Utfordringer knyttet til kvalitetsforskjeller ble senest understreket i Nasjonal helseog sykehusplan.
Den nasjonale styringen av spesialisthelsetjenesten skjer gjennom flere virkemidler: Eierstyring, lovgivning, vilkår for finansering og planer,
jf. kapittel 3. Gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan er det tatt grep for å styrke nasjonal samordning og styring. Behovet for å ta ytterligere grep
gjennom endret styringsmodell må vurderes på
bakgrunn av dette. I punkt 10.1 er mulige tiltak for
bedre nasjonal styring og samordning drøftet,
blant annet på IKT-området. Grunnlaget for effektiv nasjonal styring og samordning av de felleseide
selskapene kunne etter utvalgets oppfatning ha
blitt bedre hvis styringen hadde skjedd fra én eier.
Et nasjonalt helseforetak vil måtte ta ansvaret
for å ivareta det regionale perspektivet i planlegging og dimensjoner av spesialisthelsetjenesten,
eventuelt med støtte fra regionale avdelinger. Modellen vil ha noen begrensninger sammenlignet
med dagens system. Ledelsen i det nasjonale helseforetaket vil ha tilgang til et nasjonalt kunnskapsgrunnlag, men må forventes å ha dårligere
kunnskap om lokale og regionale forhold. Viktige
beslutninger, som blant annet angår funksjonsfordeling og økonomiske rammevilkår for helseforetakene, legges til et nivå med nasjonale, istedenfor

216

Kapittel 10

NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

regionale og lokale, perspektiver. Med en utvikling mot 10–12 helseforetak under ett nasjonalt
helseforetak, vil det regionale perspektivet i
større grad kunne bli ivaretatt av helseforetakene.
Det nasjonale helseforetaket vil ha ansvaret for
å tildele midlene fra staten til helseforetakene,
men med føringer fra departementet. Prioriteringen av investeringsmidler vil også bli besluttet nasjonalt. Mulighetene for å ivareta regionale og lokale hensyn vil være til stede, og mulighetene vil
også formelt sett være bedre når omfordeling kan
skje nasjonalt. Når inntektsfordelingen besluttes
sentralt, må det likevel forventes at det blir lagt
større vekt på objektive kriterier og at bruk av
skjønn blir mindre. Dette skyldes dels at beslutningstakerne sentralt ikke vil ha like detaljert
kunnskap om lokale og regionale forhold, og dels
at nasjonal likebehandling vil være viktig for å begrense antallet enkeltsaker til vurdering.
Ansvaret for kjøp av tjenester fra private vil
ligge hos det nasjonale helseforetaket. Dette legger i utgangspunktet til rette for at økt eller redusert kjøp fra private kan gjennomføres mer effektivt enn i dag. Én nasjonal aktør vil kunne legge
bedre til rette for en mer helhetlig tilnærming til
innkjøpsstrategi, slik som tilgjengelighet og geografisk spredning av tilbudet, utforming av avtaler,
oppfølging mv. I punkt 10.1 drøftes tiltak innenfor
eierstyringen som kan bidra til en mer hensiktsmessig bruk av private aktører. Ellers trekkes det
fram at Sykehusinnkjøp HF på sikt kan bidra til
mer standardisering av avtalene med private leverandører (kvalitets- og rapporteringskrav og avtaletid mv.). Samlet sett vurderer utvalget det slik at
forholdet til private aktører kan ivaretas på tilnærmet samme måte med et nasjonalt helseforetak
som i dagens system. Alternativene har ellers det
til felles at eierrollen og utførerrollen ligger til
ulike rettssubjekter.
God styring avhenger av en effektiv beslutningsstruktur. Antall beslutningsnivåer reduseres
ikke i alternativet med et nasjonalt helseforetak,
men det blir færre beslutningstakere og færre beslutningsprosesser når de fire regionale helseforetakene erstattes av ett nasjonalt foretak. En intern
organisering med regionale avdelinger kan ha
som funksjon å ivareta regionale perspektiver og
samhandling regionalt. Samtidig kan det være en
utfordring å etablere en klar oppgavefordeling
mellom ledelsen sentralt og de regionale avdelingene, som er forstått og akseptert av alle aktører. Utvalget legger til grunn at et eventuelt nasjonalt helseforetak selv bør avgjøre om det er hensiktsmessig å beholde regionale avdelinger internt i foretaket. Dette vil også avhenge av hvor

mange og hvor store helseforetak det vil være på
sikt.
Med et nasjonalt helseforetak vil det bli et
stort beslutnings- og kontrollspenn for ledernivået. Ledelsen i foretaket vil ha ansvaret for hele
spesialisthelsetjenesten. Kravet til kunnskap og
innsikt blir svært omfattende, kombinert med at
det nasjonale helseforetaket vil være kontaktpunktet for ulike interessegrupper. Hvis en modell med
et nasjonalt helseforetak skal fungere godt, forutsetter det at antall saker som skal besluttes på nasjonalt nivå begrenses til de store og strategisk
viktige sakene, og at det gis større makt og myndighet til helseforetakene.
I helseforetaksmodellen er det etablert et klart
skille mellom statsråden og departementet på den
ene siden og foretakene på den andre siden.
Denne ansvars- og rolledelingen vil kunne bli utfordret når så mye makt og ansvar legges til én ledelse. Dette kan påvirke både hvordan beslutninger fattes, og legitimiteten til systemet. Ut fra legitimitetshensyn kan det være problematisk med så
sterk maktkonsentrasjon til ett styre og én leder.
Mye makt er allerede i dag samlet i Helse Sør-Øst,
som har ansvar for 56 pst. av innbyggerne i landet.
Dette balanseres imidlertid noe ved at departementet i sin styring får innspill og informasjon
også fra de tre øvrige regionene på en likeverdig
måte.
Kommuner, universiteter, høgskoler, pasienter
og brukere er viktige samarbeidsaktører for spesialisthelsetjenesten. Det nasjonale helseforetaket
vil overta ansvaret for de etablerte systemene for
samarbeid og medvirkning på regionnivået. Hvis
det nasjonale foretaket har regionale avdelinger,
vil det være naturlig at disse ivaretar denne oppgaven. Kontakt med regionavdelinger kan imidlertid av enkelte oppfattes som mindre verdifull, siden de viktigste beslutningene tas av foretaket
sentralt. Gitt at det blir færre og større helseforetak enn i dag, kan disse til en viss grad kompensere for behovet for regional forankring.
Samhandling med primærhelsetjenesten skjer
i dag i hovedsak på helseforetaksnivå. Dette kan
videreføres i en nasjonal modell. Det samarbeidet
som helseforetak har i dag med universitet, høgskoler, kommunal helse- og omsorgstjeneste mv.
vil kunne videreføres og styrkes i en modell der
antall helseforetak reduseres til 10–12 enheter.
Implementeringsrisiko er vurdert i punkt
7.5.4. Av de tre nasjonale modellene finner utvalget at det er minst endringer og dermed lavest risiko knyttet til alternativet med ett nasjonalt helseforetak. Strukturen med tre nivåer (departementet, overordnet helseforetak og utøvende helse-
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foretak) og saksgangen vil være tilnærmet lik som
i dag, bortsett fra at man går fra fire regionale helseforetak til ett nasjonalt helseforetak. Samlet
virkning vil være avhengig av hvor raskt og hvor
omfattende endringer som skjer i helseforetaksstrukturen.
For mange viktige områder, som beredskap,
pasientsikkerhet, pasientbehandling og fysisk infrastruktur, har vi per i dag ikke kunnskap som tilser at overgangen til et system med ett nasjonalt
helseforetak vil ha en negativ utvikling eller effekt. Dette er likevel forhold som bør kartlegges
mer detaljert i risiko- og konsekvensvurderinger
før eventuell implementering. Endret styringsmodell kan imidlertid innebære en utfordring når det
gjelder å beholde kompetanse. Det kan også være
risiko knyttet til implementeringen av de vedtatte
regionale IKT-løsningene. En generell utfordring
er at plan- og utviklingsarbeidet i sektoren kan bli
forsinket eller reversert som følge av endringer i
roller og ansvarsposisjoner. Det er videre sannsynlig at det politiske fokuset i implementeringsperioden i stor grad vil dreie seg mot spesialisthelsetjenesten, med tilsvarende mindre oppmerksomhet på andre viktige områder innenfor helseog omsorgssektoren.
Gjennomgangen av erfaringene med dagens
modell viser at det fortsatt er ulikheter i tjenestetilbudet og behov for bedre nasjonal samordning
innenfor blant annet IKT-området. Etablering av
et nasjonalt helseforetak til erstatning for dagens
fire regionale helseforetak vil legge bedre til rette
for nasjonal samordning og styring. Dette må
veies opp mot andre konsekvenser av en slik modell. Når sørge-for-ansvaret flyttes fra regionalt til
nasjonalt nivå, vil viktige beslutninger som blant
annet investeringsbeslutninger og funksjonsfordeling bli tatt nasjonalt. Ledelsen av det nasjonale
helseforetaket vil ha et stort kontrollspenn, og
kunnskapen om lokale og regionale forhold begrenses av dette. Sentraliseringen vil også kunne
svekke legitimiteten. Svært mye makt og ansvar
legges i dette alternativet til én leder og ett styre.
Utvalgets medlemmer har ulikt syn på om et
regionalt beslutningsnivå bør videreføres. Dette
går fram av tilrådingene.
Bør helseforetakene videreføres som egne
rettssubjekter i en regional modell?
Utvalget har i kapittel 7 presentert og vurdert et
alternativ der dagens regionale helseforetak med
underliggende helseforetak samles i ett rettssubjekt, benevnt som «nye helseforetak». De nye helseforetakene får et utvidet ansvar sammenlignet
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med dagens regionale helseforetak. Statsråden og
departementet får også utvidet ansvar, som følge
av at de virksomhetene som styres direkte får
større ansvar. Av dette følger at det vil kunne bli
noe større press opp mot statsråden og Stortinget.
«Bufferfunksjonen» til de regionale helseforetakene blir imidlertid videreført, da de nye helseforetakene vil ha sørge-for-ansvaret. Dette er hovedforskjellen mellom modellene i alternativ 1 og
alternativ 4.
Kortere beslutningslinjer fra nasjonale
myndigheter til sykehusene kan legge bedre til
rette for nasjonal samordning og styring. For øvrig påvirkes grunnlaget for nasjonal styring og
samordning lite i dette alternativet.
De nye helseforetakene vil, som i dag, ha ansvaret for å finansiere underliggende virksomhet.
Sykehusene vil være organisert som resultatenheter (sykehusgrupper), men ikke som egne rettssubjekter. Finansieringen kan skje etter samme
prinsipper som i dag.
Arbeidsdelingen vil avhenge av hvordan fullmaktene internt i det enkelte foretaket innrettes,
og i hvilken grad foretakets øverste ledelse gir ledelsen i de underordnede resultatenhetene frihet
til å fatte selvstendige beslutninger. Det er ikke
forhold ved modellen som er til hinder for at nåværende arbeidsfordeling kan opprettholdes, men
utvalget legger til grunn at endringer i ansvars- og
styringsforhold også vil få konsekvenser for arbeidsdelingen. Dette drøftes nedenfor.
I dagens modell er helseforetakene eid av regionale helseforetak. Daglig leder i helseforetaket
skal følge retningslinjer og pålegg fra styret. Foretaket blir styrt gjennom foretaksmøter, oppdragsdokument og oppfølgingsmøter. Samtidig er direktørmøtene et viktig bidrag til samordning internt i regionene, og anses for å være et viktig element i styringsmodellen, jf. omtale i punkt 4.5.6.
Her drøftes mange saker av betydning, både for
det enkelte helseforetak og for regionen som helhet. Det er en oppfatning hos flere at konklusjonene fra disse møtene kan ha stor betydning for
hvilke vedtak som fattes av styrene i helseforetakene. Dette kan i praksis gi det regionale helseforetaket en uformell styringslinje, selv om den
formelle beslutningsmyndigheten ligger i styrene.
I kapittel 7 er tendensen mot sentralisering fra
lokalt til regionalt nivå drøftet for denne modellen.
Overføring av beslutninger fra lokale til regionale
styrer innebærer i seg selv sentralisering av ansvar og makt. En konsekvens er også at kontrollspennet blir stort for ledelsen i de nye helseforetakene. Hvis modellen skal fungere godt, må ledelsen i de nye helseforetakene være i stand til å av-
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grense antall saker som besluttes på det nye helseforetaksnivået. Det må etableres fullmakter
internt i foretaket, med en forventning om at beslutninger normalt ikke overprøves eller underlegges en fornyet vurdering av overordnede. På
denne måten kan rollen til lederne av sykehusgruppene bli styrket. Ledelsen i de nye helseforetakene bør delegere så mye de kan av ansvaret for
daglig drift og saker som først og fremst berører
det lokale nivået, f.eks. samhandling med primærhelsetjenesten.
Et effektivt beslutningssystem er avhengig av
tilstrekkelig legitimitet. Klarere ansvarsforhold og
et noe utvidet ansvar for statsråden kan bidra positivt. Andre forhold drar i motsatt retning. Styrene i
helseforetakene bidrar i dag til lokal forankring og
legitimitet, både innad i organisasjonen og utad.
Det er imidlertid ulike oppfatninger om hvor stor
betydning styrene i helseforetakene faktisk har.
Styrene fungerer også ulikt. Ansatte har og vil
fortsatt ha, rett til medvirkning innenfor virksomheten. Utvalget mener det må etableres andre ordninger for forankring og informasjonsutveksling
hvis styrene på helseforetaksnivået fjernes. Disse
bør utvikles i nært samarbeid med sentrale samarbeidspartnere. Det bør blant annet opprettes et organ for å sikre samarbeid mellom sykehusgruppene og primærhelsetjenesten. Det vises til omtale i punkt 10.1. Her går det fram at utvalget mener det uavhengig av styringsmodell bør etableres
faste arenaer for samarbeid mellom sykehus og
kommuner, representert ved ordfører, rådmann
eller kommunalsjef. Brukerne må også sikres god
innflytelse.
Styrene i de nye helseforetakene vil i utgangspunktet få en større saksmengde enn det styrene
for regionale helseforetak har i dag. En konsekvens kan likevel være at styrene totalt sett behandler færre saker, og at flere beslutninger tas
administrativt gjennom delegasjon fra styret. Med
dette vil flere beslutninger bli unntatt fra offentlig
innsyn. Samtidig legger utvalget til grunn at alle
saker med stor offentlig interesse, blant annet
knyttet til budsjetter, investeringer og funksjonsfordeling, fremdeles vil bli styrebehandlet og dermed underlagt offentlig innsyn.
I denne modellen samles eierrollen og utførerrollen i samme rettssubjekt. Dette kan oppmuntre til tilpasninger som kan være uheldige for
private tjenesteleverandører. Det kan være en fare
for at helseforetakene vil ønske å beholde mest
mulig av tjenesteproduksjonen selv, framfor å
kjøpe fra private. Også i dagens system vil de regionale helseforetakene kunne prioritere egne eide
helseforetak. Dette må følges opp i styringslinjen

fra departementet, jf. omtalen i punkt 10.1. I
denne modellen bør det også stilles krav om at det
etableres et tydelig skille mellom rollene som følger av sørge-for-ansvaret og eierrollen. Utvalget
mener at med disse grepene vil ikke en endring av
systemet nødvendigvis påvirke rammevilkårene
for private aktører i vesentlig grad, og vil ikke avvise modellen på dette grunnlaget. Dette er imidlertid en problemstilling som bør følges nøye i forbindelse med en eventuell omorganisering.
Implementeringsrisiko er vurdert i punkt
7.6.3. I denne modellen beholdes det regionale beslutningsnivået, og utfordringene i forbindelse
med overgang til ny modell vil derfor være mindre enn ved en eventuell overgang til en nasjonal
modell. Blant annet er det lavere risiko for tap av
kompetanse utover tap av kompetanse i de lokale
styrene. Lederoppmerksomhet mot organisasjonsendringer vil imidlertid kunne gi mindre lederoppmerksomhet på daglig drift. Det er også en
risiko for at det politiske fokuset i implementeringsperioden i for stor grad vil dreie seg mot spesialisthelsetjenesten, med tilsvarende mindre oppmerksomhet på andre sentrale områder innenfor
helse- og omsorgssektoren.
Oppsummert vurderer utvalget det slik at modellen som er beskrevet i alternativ 4 har en relativt lav implementeringsrisiko. Det er i utgangspunktet ingen personer som må bytte arbeidssted,
og man beholder sentrale elementer fra dagens
modell, samt et regionalt beslutningsnivå i eierstyringen. Det er imidlertid utfordringer og risiko
knyttet til å etablere en ny fullmakts- og styringsstruktur.
Utvalgets medlemmer har ulikt syn på om helseforetakene bør beholdes som selvstendige rettssubjekter ved en videreføring av et regionalt beslutningsnivå. Dette går fram av tilrådingene
nedenfor.

10.2.1.1 Synspunkter på en styringsmodell med et
regionalt beslutningsnivå
Modellvalg
Et flertall i utvalget (medlemmene Kvinnsland, Andresen, Bleikelia, Brustad, Carlyle, Fagernæs, Gjessing, Haukaas, Kalseth, Okkels, Rugland, Slaatten
og Aase) mener etter en samlet vurdering at det
bør være selvstendige beslutningsorganer på regionnivået, og vil ikke anbefale å erstatte de regionale helseforetakene med ett nasjonalt foretak.
Hovedinntrykket fra innspillene som utvalget har
fått, er at det er bred oppslutning om en regional
modell. Overføring av beslutningsmyndighet fra
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regionalt til nasjonalt nivå innebærer en sentralisering av beslutninger og makt, som kan svekke
legitimiteten til modellen lokalt og dermed lojaliteten til beslutninger. Flertallet mener en slik
maktkonsentrasjon også ville ha utfordret den rollefordelingen som systemet bygger på. Flertallet
vektlegger videre at en modell med beslutningsorganer på regionnivået gir det beste grunnlaget for
regional planlegging av spesialisthelsetjenesten.
Senest i nasjonal helse- og sykehusplan er det slått
fast at spesialisthelsetjenesten skal planlegges og
dimensjoneres med utgangspunkt i geografiske
helseregioner.
Utdanning og forskning er lovpålagte oppgaver for regionale helseforetak. Fra denne sektoren trekkes samarbeidet med de regionale helseforetakene fram som positivt. Det samme gjør
brukerutvalgene.
Flertallet legger ellers vekt på at det er både
kostnader og risiko knyttet til en overgang til en
nasjonal modell, og at oppmerksomheten mot
daglig drift og utviklingsprosjekter i en overgangsperiode blir mindre enn den ellers ville
vært.
Utvalget har vurdert et alternativ der helseforetakene ikke er egne rettssubjekter, men styres direkte fra helseforetak på regionalt nivå.
Dette innebærer også at det blir styrer på ett nivå,
og ikke to som i dag. For øvrig videreføres hovedelementene i dagens modell. Regionnivået videreføres som et eget beslutningsnivå. Etablerte
strukturer for samarbeid og medvirkning på regionnivået kan videreføres.
Utvalgets medlemmer Kvinnsland, Andresen,
Fagernæs11, Kalseth, Okkels, Rugland, Slaatten og
Aase mener dette vil være det beste systemet, ved
at det klargjør ansvarsforhold og samtidig legger
til rette for mer effektive styrings- og beslutningslinjer. Dette kan gi bedre grunnlag for regional
samordning og styring, og også legge bedre til
rette for å gjennomføre nasjonal politikk.
Styrer på to nivåer som har selvstendig beslutningsmyndighet, kan føre til uklare ansvarsforhold. Spesielt i saker med uenighet og konflikt
kan dette bli satt på spissen. I en modell med styrer på ett nivå vil ansvarsforholdene bli klargjort
og beslutningsprosessene forenklet og mer effektive.
Administrerende direktør for helseforetakene
må i dag forholde seg både til eget styre og til administrasjonen i det regionale helseforetaket. I
denne modellen vil lederen utelukkende forholde
seg til ledelsen i det nye helseforetaket, i en direkte styringslinje.
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Disse medlemmene legger vekt på at lederne
for sykehusgruppene på denne måten vil få en klarere rolle i styringslinjen, og mener at det må formaliseres at lederne skal inngå i ledergruppen i
helseforetaket. Dette vil gi økt mulighet til direkte
å påvirke beslutninger på regionnivået. De vil i
større grad enn i dag kunne være med på å legge
premissene for strategiske beslutninger ved at de
tidlig blir involvert i å utarbeide beslutningsgrunnlag mv. Det vil også legge til rette for bedre
samarbeid mellom sykehusgruppene. Med en direkte styringslinje fra ledelsen i de nye helseforetakene til lederne av sykehusgruppene, legges det
også bedre til rette for samordning og styring internt i helseregionen.
Det regionale nivået vil i denne modellen ta et
noe større ansvar for funksjons- og oppgavefordelingen mellom enkeltsykehus. En forutsetning for
denne styringsmodellen er å gi mer autonomi for
det enkelte sykehus. Lederne for sykehusgruppene bør ha stor frihet til å velge hvordan oppgavene skal løses, og dette må formaliseres i styringsdialogen. Modellen legger til rette for å etablere flere sykehusgrupper enn det er helsefore11

Medlemmet Fagernæs har en generell selskapsrettslig tilleggsbegrunnelse for valg av modell 4.
Valg av organisasjonsform bør tilpasses de enkelte virksomhetenes karakter og det styringsbehovet som foreligger. Ulike måter å organisere virksomheten på kan være
mer eller mindre egnet til å støtte opp om oppgavene.
De generelle prinsippene for statlig organisering tilsier at
aksjeselskapsformen brukes når staten er aktør i et marked. Kjernen er at eiere i selskapet har et økonomisk
ansvar som er avgrenset til selskapets egenkapital. Staten
bruker derfor denne selskapsformen for statlige selskaper
som er i konkurranse med andre virksomheter, og hvor
staten ikke vil garantere økonomisk for virksomheten. Staten kan også bruke selskapsformen når den vil markere at
virksomheten skal utøves på en uavhengig måte. Men hvis
det er staten som i det vesentlige står for finansieringen, vil
eieren likevel måtte ha og ta ansvar for virksomheten. Etter
tradisjonell oppfatning bør virksomheten da som en hovedregel organiseres som en del av forvaltningen.
Helseforetakene er en tilpasning av selskapsmodellen på et
område som krever sterk overordnet styring og derfor i
utgangspunktet ikke naturlig bør benytte en slik organisasjonsform. Likevel har organisering i helseforetak hatt
effekter som har vist seg heldige, kanskje særlig som buffer mot inngrep i god faglig og enhetlig styring. Dessuten
bidrar organisasjonsformen til ansvarliggjøring av enheten.
Utgangspunktet må likevel være at det må foreligge særlige grunner for å benytte heleforetaksmodellen. Utvalgets
flertall har pekt på slike grunner for helseforetakene på
regionalt nivå. Men for virksomhetene på nivået under er
det vanskelig å begrunne at de skal være selvstendige
enheter. Riktignok kan styrene bidra til sterkere lokal og
demokratisk forankring, men dette kan etter mitt syn ikke
oppveie behovet for enhetlig effektiv styring og reduksjon
av helsebyråkrati. Den lokale og demokratiske forankringen kan oppnås på annen måte enn ved å organisere virksomheten som en egen enhet.
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tak i dag. Dette er også et mål som må følges opp i
styringsdialogen.
Det behovet for å delegere som ledelsen i helseforetakene vil ha, vil også i seg selv gi grunnlag
for autonomi for lederne av sykehusgruppene.
Disse medlemmene viser til punkt 10.1.6 om
formalisering av lokal forankring og samhandling.
Det må etableres faste samarbeidsfora med kommunesektoren, både på foretaksnivå og på sykehusgruppenivå.
Disse medlemmene vurderer det slik at alternativet har en lav implementeringsrisiko. Personellet kan beholdes, og de sentrale elementene fra
dagens modell videreføres.
Modellen har noen konsekvenser som krever
spesiell oppmerksomhet, i tillegg til at det i overgangen må legges vekt på å videreføre pågående
prosesser med nye ansvarsforhold:
– Kontrollspennet for ledelsen i de nye helseforetakene blir stort, spesielt for det nye foretaket i
Helse Sør-Øst. En velfungerende modell avhenger av at saksmengden begrenses til de
store og strategisk viktige sakene, og at det etableres klare fullmakter. Det må unngås at de
nye helseforetakene fungerer som ankeinstans
i saker som naturlig hører hjemme i sykehusgruppene.
– Styrene på helseforetaksnivået har gitt innflytelse for viktige interesser og aktører. Det må
etableres andre organer som kompenserer for
dette, i samarbeid med samarbeidspartene
(kommunesektoren, brukerutvalg mv.).
– Forholdet til private aktører, siden bestillerrollen og utførerrollen vil være samlet i samme
rettssubjekt.
Medlemmene Bleikelia, Brustad, Carlyle, Gjessing,
Haukaas, Grimsgaard, Gåsvatn og Thürmer støtter ikke tilrådningen om å fjerne styrene i helseforetakene.
Helseforetaksreformen var en desentraliseringsreform hvor siktemålet var å skape stor grad
av autonomi for sykehusene ved å etablere dem
som selvstendige helseforetak. Alternativ 4 vil, etter disse medlemmenes oppfatning, kunne bidra
til sentralisering av makt og beslutninger. Lokal
sykehusledelse vil kunne svekkes, ved at direktøren ikke lengre tilsettes og støttes av et styre. Etter medlemmenes vurdering vil svekket lokal ledelse være et sannsynlig utfall ved endringen.
God og effektiv drift av sykehus forutsetter at
ledelsen av virksomheten gis tilstrekkelig handlingsrom og myndighet. Sterk lokal ledelse vil
også ivareta og utvikle samhandling med kommuner og fastleger bedre. En organisering med lokal

sykehusledelse uten styrer i et konsern vil også
kunne ha uheldige konsekvenser ved at vedtak
ikke lenger blir tilstrekkelig opplyst og forankret,
og at medbestemmelsen svekkes.
Medlemmene er særlig bekymret for negative
følger ved en overgang til konsernorganisering av
virksomheten i den største helseregionen. Helse
Sør-Øst har ansvar for 56 pst. av befolkningen og
pasientbehandlingen, og mer enn 70 000 ansatte. I
en så stor enhet vil det være krevende å sikre tilstrekkelig medbestemmelse, politisk innflytelse,
forankring og mulighet for offentlig innsyn.
En konsernorganisering med svekkelse av lederne ute i virksomhetene vil derfor kunne slå
særlig uheldig ut i den største helseregionen. Avgjørelser i mange forhold av lokal art må løftes til
helseforetakets styre. Når ett styre skal behandle
saker fra mer enn halve virksomheten i spesialisthelsetjenesten vil saksmengden bli stor, og styret
må prioritere de viktigste sakene. Mange saker
som i dag styrebehandles vil måtte avgjøres av
konsernledelsen uten styrebehandling.
Medlemmene Bleikelia, Brustad, Carlyle, Gjessing og Haukaas mener videre at det bør anføres
svært gode argumenter for å endre den organisatoriske strukturen og den rettslige statusen til
dagens helseforetak. En endring vil kunne lede til
at for mye energi på nytt vil konsentreres om interne prosesser knyttet opp i organiseringsdiskusjoner, og tilpasning til nye makt- og styringsstrukturer. Hvis helseforetakene ikke lenger skal
være egne rettssubjekter, er ikke dette en justering av modellen, men en vesentlig endring. Det
kan se ut som den praksis dagens regionale helseforetak har utviklet for styring av helseforetakene
i økende grad har beveget seg i en retning av en
ren konsernlignende styringsmodell. Det kan
også påstås at det er en fordel at direktøren i
dagens helseforetak kan bli en del av regionkonsernsjefens ledergruppe, i stedet for å måtte gå
veien gjennom styret. Selv om dette kan være relevante argumenter, må ikke sentraliseringskraften i endringsforslaget bagatelliseres.
Medlemmene mener at den ansvarsavgrensningen som ble etablert i 2002 ved å skille mellom
sørge-for-ansvaret og det operative ansvaret for
driften, bør opprettholdes. En sammenblanding av
sørge-for-ansvaret og det operative driftsansvaret
er i strid med reformens bærende idé.
Helsesektoren og spesialisthelsetjenesten er
sektorer hvor det alltid vil være sterke og kryssende interesser. Uansett organisasjonsmodell vil
disse interessene brynes mot hverandre. Et tydelig ansvarsskille mellom regionale helseforetak
som virkemiddel for å iverksette politikken, og
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helseforetakene som virkemiddel for den operative driften, er etter disse medlemmenes skjønn et
svært viktig skille i rendyrkingen av ansvar.
En risiko ved modellen er at den vil lede til at
operative beslutninger, som enkelte oppfatter som
kontroversielle eller uønsket, trykkes oppover i
styrings- og lederlinjen. I dag er styret i helseforetakene et naturlig stoppunkt for slike sentraliserende prosesser, da regionale helseforetak må anvende eier- eller oppdragsteknikker for å gripe inn.
Likeledes vil en sentralisering kunne føre til at
legitimiteten i lokaldemokratiet og hos brukerorganisasjoner svekkes. For mange sentraliserte beslutninger har vært noen av hovedpunktene i kritikken mot dagens modell.
Modellen i alternativ 4 begrunnes med behov
for sterkere intern styring innenfor regionen.
Disse medlemmene kan ikke se at dette har vært
hovedproblemet i dagens modell. Hovedkritikken
av modellen dreier seg om demokratisk legitimitet og mangel på politisk styring. Disse utfordringene kan løses gjennom tilgjengelige styringsvirkemidler i dagens modell.
Det er ikke tilstrekkelig å diskutere hvordan
styring kan forsterkes ved utelukkende å ta et
«ovenfra og ned»-perspektiv. En styringslinje vil
være svak dersom den ikke også vurderes opp
mot linjens handlekraft og gjennomføringsevne
med tanke på å levere på de mål og krav som stilles fra toppen i styringslinjen. Et «nedenfra og
opp»-perspektiv blir derfor like viktig som et
«ovenfra og ned»-perspektiv. Dette er også helt
sentralt for modellens lokaldemokratiske legitimitet, og for kjernen i medvirkningsordningene internt i foretakene. Disse hensynene var også viktige ved reformen i 2002. Reformen var en tydelig
ledelsesreform. Ledere skulle myndiggjøres, og
de skulle få handlingslegitimitet gjennom tydelighet i ansvar.
Regioninndeling
Utvalget har på bakgrunn av drøftingene i kapittel
8 vurdert om dagens regioninndeling bør endres.
Vurderingene i dette kapitlet er knyttet til om Helseregion Sør-Øst, som dekker et område med om
lag 56 pst. av landets befolkning, bør deles. Utvalget har lagt til grunn at Oslo Universitetssykehus
HF bør videreføres som regionsykehus for hele
det området som i dag inngår i Helseregion SørØst også ved en eventuell deling av regionen.
En deling av Helse Sør-Øst RHF i flere foretak
vil kunne gi bedre oppfølging av helseforetakene.
Dette vil også kunne legge til rette for å få flere og
mindre helseforetak og kortere styringslinjer enn
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i dag. Med flere regioner blir det flere styremedlemmer med lokal kompetanse og tilhørighet, og
tilsvarende flere arenaer for brukerinnflytelse og
medvirkning fra ansatte. Mindre regioner kan slik
bidra til høyere legitimitet. En oppdeling av helseregionen, og eventuelt oppdeling av helseforetakene, kan legge bedre til rette for samarbeid og
samhandling med kommunene og helse- og omsorgstjenestene.
Pasientstrømmer på tvers av regiongrensene
vil øke når antall regioner øker, og regionen eller
regionene uten regionsykehus vil bli sterkt avhengig av Oslo-regionen. Ved etablering av regioner
uten regionsykehus vil det derfor måtte etableres
mer omfattende avtaler mellom Oslo-regionen og
den eller de andre region(ene), som må understøttes av finansieringsordninger. Det vil være
usikkerhet knyttet til om sykehusene vil være lojale til inngåtte avtaler. Dette må derfor følges opp
av eier. Usikkerhet om pasientstrømmer vil også
gi usikkerhet knyttet til økonomistyring.
Oslo universitetssykehus HF har en spesiell
rolle i regionen ved at en stor andel av pasientene
bor i opptaksområdet til andre helseforetak. Helse
Sør-Øst RHF har hatt en viktig rolle ved å fastsette
rammebetingelser for sykehuset. Dersom Oslo
universitetssykehus HF skulle tilhøre en klart
mindre region, er det sannsynlig at staten måtte ta
et større ansvar for rammebetingelsene for dette
sykehuset.
En deling av Helse Sør-Øst RHF vil innebære
usikkerhet om planlagt framdrift for flere store investeringsprosjekter som nå planlegges i denne
regionen. Den økonomiske bæreevnen til å gjennomføre store investeringsprosjekter vil svekkes
med flere og mindre regioner. Det vil også være
utfordringer i en omstillings- og implementeringsfase knyttet til oppgjør av fordringer og gjeld mellom Helse Sør-Øst RHF og de enkelte helseforetakene.
Erfaring ellers viser at det vil være ledelses- og
styringsmessig risiko forbundet med å gjennomføre en så omfattende omorganisering som en deling av regionen vil innebære. Den demografiske
utviklingen vil stille store krav til styringskraft i de
kommende årene.
Et flertall i utvalget (medlemmene Kvinnsland,
Andresen, Brustad, Carlyle, Fagernæs, Gjessing,
Haukaas, Kalseth, Okkels, Rugland og Slaatten)
mener at Helseregion Sør-Øst sin størrelse, sammenlignet med de andre regionene, er en utfordring. Men flertallet mener etter en samlet vurdering at regioninndelingen kan videreføres som i
dag, selv om flere hensyn tilsier at det kunne være
en fordel med flere og mindre regioner. Når flertal-
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let i utvalget har kommet fram til at det ikke vil
tilrå en deling av Helseregion Sør-Øst, har det spesielt lagt vekt på at en deling av regionen vil gjøre
det vanskeligere å planlegge pasientbehandlingen,
gitt forutsetningen om at Oslo universitetssykehus
opprettholdes som regionsykehus for hele det aktuelle området. Det vil måtte etableres mer omfattende styringsmekanismer og avtaler mellom regionene. En deling vil videre gripe inn i de omfattende investeringsplanene som er lagt. Omstillingskostnadene og -risikoen vil være betydelig.
Den demografiske utviklingen vil stille store krav
til styringskraft i de kommende årene. Omfattende
organisatoriske endringer vil kunne svekke denne
i en periode. Flertallet vil også vektlegge behovet
for kontinuitet knyttet til gjennomføring av IKT-utvikling.
Helse Sør-Øst RHF har et stort kontrollspenn,
som forsterkes ved eventuell etablering av flere
underliggende enheter i modellen der regionale
helseforetak med underliggende helseforetak
samles i samme juridiske enhet. Helse Sør-Øst
RHF må vurdere sin interne organisering i lys av
dette, f.eks. ved at sykehusgruppene får egne kontaktpersoner med særskilt ansvar for et mindre
antall sykehusgrupper og den helhetlige oppfølgingen av disse. I denne modellen skal lederne i
sykehusgruppene inngå i ledergruppen i helseforetaket. Siktemålet er at antall sykehusgrupper
skal øke sammenlignet med dagens antall helseforetak. For at modellen skal kunne fungere i Helseregion Sør-Øst, er det en forutsetning at foretaket tar de nødvendige grep for å håndtere en
større ledergruppe.
Flertallet i utvalget vil understreke betydningen av at Helse Sør-Øst RHF og sykehusgruppene
eller helseforetakene arbeider aktivt med de problemstillingene som er reist. Dette er i stor grad
knyttet til ledelse og intern organisering. Et velfungerende system forutsetter klare ansvarsforhold og autonomi lokalt, slik at sykehuslederne
kan utøve lederskap og ta ansvar for daglig drift
på en god måte. Sykehuslederne må ha myndighet til å videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten for å finne gode løsninger for
pasientflyt og samarbeid om behandling.
Utvalgets medlemmer Bleikelia, Grimsgaard,
Gåsvatn, Thürmer og Aase vil peke på at helseregionene Nord, Midt-Norge og Vest har relativt sammenlignbare størrelser, mens Helseregion SørØst skiller seg ut i størrelse på en slik måte at den
framstår for dominerende i forhold til de tre øvrige.
Utvalgets medlemmer Grimsgaard, Gåsvatn,
Thürmer og Aase mener at Helseregion Sør-Øst

bør deles. Disse medlemmene mener at en tredeling av Helseregion Sør-Øst, og der Oslo blir egen
helseregion, vil være det alternativet som best vil
løse de utfordringene regionen har knyttet til
framtidig befolkningsvekst, koordinering, informasjonsflyt, utnyttelse av medisinsk teknisk utstyr og samhandling med kommuner, primærhelsetjeneste og brukerorganisasjoner. Det faktum at
Helse Sør-Øst RHF oppfordres av utvalgets flertall
til å vurdere tiltak knyttet til intern organisering
og størrelsesproblematikk, er etter medlemmenes oppfatning ikke et tilstrekkelig sterkt nok styringssignal.
Medlemmet Aase støtter en styringsmodell der
helseforetakene ikke er egne rettssubjekter, men
styres direkte fra helseforetak på regionalt nivå,
og mener at utfordringene knyttet til størrelse i
Helseregion Sør-Øst da vil forsterkes med større
kontrollspenn og maktkonsentrasjon hos en leder
og ett styre. Dette vil intensivere behovet for, og
betydningen av, en deling av Helseregion Sør-Øst
for optimal eierstyring. Videre mener medlemmet
Aase at implementeringskostnader og risiko ved
deling av regionen kan ivaretas og reduseres gjennom utarbeidelse av detaljerte risikoanalyser og
tilsyns- og departementsoppfølging under delingsprosessen. Kontinuiteten knyttet til IKT-utvikling
vil ivaretas gjennom utvalgets anbefalinger om
sterkere nasjonal styring på dette området.
Medlemmet Bleikelia mener at en bør vurdere
en todeling av Sør-Øst, der Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Sykehuset
Innlandet og Sykehuset Østfold utgjør region Øst,
mens Vestre Viken, Vestfold, Telemark og Sørlandet utgjør region Sør. Det er viktig at Oslo universitetssykehus fortsetter som en samlet enhet, og
at region Sør benytter Oslo universitetssykehus
som sitt regionsykehus.

10.2.1.2 Synspunkter til utvalgets medlemmer som
mener en styringsmodell med nasjonal
overbygning bør vurderes videre
Modellvalg
Medlemmene Grimsgaard, Gåsvatn og Thürmer viser til mindretallsmerknad gjort i kapittel 7.
Mindretallet mener at grunnlaget ikke er godt
nok til å gi en entydig anbefaling. Mindretallet vil
derfor anbefale at en modell med en nasjonal
overbygning tas med videre i regjeringens vurdering.
Det viktigste siktemålet med å innføre
endringer i dagens organisering må være å legge
til rette for bedre pasientbehandling. Endringene
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etter reformen har medført en svekkelse av lokal
ledelse i mange sykehus. Etter mindretallets vurdering vil en styrking av lokal sykehusledelse
kunne bidra til bedre og mer effektiv pasientbehandling, og styrke mulighetene for å utvikle
bedre behandlingstilbud og samhandling med
kommunene.
Etter mindretallets oppfatning vil det være
hensiktsmessig å vurdere en løsning hvor sykehusene gis økt selvstendighet, og at sykehusene
organiseres som selvstendige enheter under
færre helseforetak enn dagens 20 enheter. Deler
av oppgavene og fullmaktene som i dag er plassert i de regionale helseforetakene må da flyttes
til helseforetakene, og da nærmere pasientbehandlingen og samarbeidsinstansene. I praksis vil
dette kunne virke desentraliserende. Det vil da
være behov for en nasjonal overbygning.
Det er flere forhold som taler til fordel for å
opprette et nasjonalt nivå for å ivareta en del av
oppgavene som i dag er tillagt de fire regionale
helseforetakene. Hensikten med innføringen av
foretaksmodellen var å styrke den nasjonale og
politiske styringen, samtidig som virksomhetene
skulle få større ansvar og myndighet innenfor
gitte rammer og struktur. Foretaksorganiseringen
skulle være et desentraliseringstiltak.
En kan langt på vei si at den overordnede politiske styringen har funnet sin form gjennom budsjettvedtak, foretaksmøter og oppdragsdokument.
En utvikling av Nasjonal helse- og sykehusplan vil
bidra til økt involvering av Stortinget i den nasjonale politiske styringen.
Dagens regionale helseforetak har gjennomført endringer og viktig samordning innenfor regionsgrensene. Nasjonal samordning har vært mindre vektlagt. På enkelte områder har de regionale
helseforetakene utviklet særegne løsninger og
standarder, og opprettet parallelle selskapsløsninger for å ivareta oppgaver som er av nasjonal karakter. Denne utviklingen kan svekke mulighetene for god samhandling mellom foretakene på
tvers av regionsgrensene, vanskeliggjøre målet
om likeverdige tjenester, og innskrenke pasientenes muligheter for fritt behandlingsvalg.
Det kan derfor være hensiktsmessig å styrke
en overbyggende koordinering ved å etablere et
nasjonalt nivå. Siktemålet må være at et nasjonalt
overordnet nivå ikke skal virke sentraliserende,
men muliggjøre en samtidig desentralisering ved
at de underliggende helseforetakenes autonomi,
myndighet og handlingsrom styrkes. Arbeidsfordelingen mellom de ulike nivåene avhenger av
hvordan fullmaktene innrettes og i hvilken grad
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helseforetakene (HF) gis frihet til å fatte selvstendige beslutninger.
Et nasjonalt nivå bør ivareta nasjonale oppgaver, herunder overordnede strategiske oppgaver og eierskap. Det er naturlig at de nasjonale,
felleseide selskapene som i dag er opprettet av de
fire regionale helseforetakene, forankres på dette
nasjonale nivået. Videre vil IKT-harmonisering,
bygg og eiendomsfinansiering, innkjøp, apotek
mv. kunne ligge på dette nivået. Ved å begrense
det nasjonale helseforetaket sine oppgaver på
denne måten vil en sikre at organiseringen ikke er
til hinder for den medisinske utvikling som gjerne
skjer nedenfra.
I kapittel 7 drøfter utvalget alternativene som
følger av mandatet. Tre av disse modellene skisserer et nasjonalt nivå. En viser til merknader fra
mindretallet som peker på muligheten for å legge
sørge-for-ansvaret til helseforetaksnivå og overføre oppgaver som i dag ligger til regionalt nivå til
helsedirektoratet i tråd med føringene som ble
lagt i Nasjonal helse- og sykehusplan. Mindretallet mener at en slik løsning bør vurderes nærmere.
Av modellene med et nasjonalt nivå har utvalget imidlertid kun valgt å gå videre med vurdering
av alternativ 3 med et nasjonalt helseforetak
(NHF).
Alternativ 3 med et nasjonalt helseforetak er
det som er mest likt dagens styringsmodell og
som trolig vil ha minst omstillingskostnader og vil
være den modellen som kan raskest innføres med
liten risiko knyttet til seg.
Modellen med et nasjonalt helseforetak
(NHF) og flere helseforetak (HF) gir mulighet til
å ha eierrollen og utførerrollen i ulike rettssubjekt.
En annen styrke ved denne modellen er at en
vil få åpenhet om beslutningene, brukermedvirkning og ansatterepresentasjon både i det nasjonale foretaksstyret og i helseforetak på mer lokalt nivå.
Styrene på helseforetaksnivå (HF) vil bidra til
lokal forankring og legitimitet, både innad i organisasjonen og utad.
Inndeling i helseforetak i en modell med ett nasjonalt
helseforetak
Antall helseforetak har blitt redusert fra 43 ved
inngangen til sykehusreformen til de 20 vi har i
dag. Reduksjonen har vært basert på grundige
analyser og vurderinger av hvilken struktur som
legger best til rette for gode tjenester. En modell
som fjerner det regionale nivået og gir større an-
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svar og autonomi til helseforetaksnivået, tilsier at
det kan bli noen færre helseforetak enn det en har
i dag. Dette bør skje som et utviklingsarbeid basert på samarbeid i helseforetakene og delegering
av makt og myndighet fra det nasjonale helseforetaket. En oppdeling bør skje over tid. Utviklingen
kan ses i sammenheng med utviklingen i regionale oppgaver og strukturer ellers.
Disse medlemmene vil peke på noen muligheter:
Helseregion Nord: Ut fra befolkningsmessige
hensyn kan det være et aktuelt grep at Helseregion Nord blir ett helseforetak.
Helseregion Midt-Norge: Nord- og Sør Trøndelag er enige om å danne egen region i forbindelse
med regionreformen. En mulighet her vil være å
slå sammen Helse Nord-Trøndelag HF og St.
Olavs hospital HF til ett helseforetak. Dette vil gi
et helseforetak på størrelse med Helse Bergen HF
og Vestre Viken HF. Helse Møre og Romsdal HF
videreføres som eget helseforetak.
Helseregion Vest: Det har ikke skjedd
endringer i Helse Vest siden reformen i 2002. Et
aktuelt grep for å få færre helseforetak kan være å
slå sammen Helse Førde HF og Helse Bergen HF
til ett, og Helse Fonna HF og Helse Stavanger HF
til ett.
Helseregion Sør-Øst: Som omtalt i punkt 8.2.2
ble det ved organiseringen av sykehusområder i
Helse Sør-Øst lagt til grunn at virksomheten
innenfor det enkelte sykehusområde som hovedregel skulle organiseres i ett helseforetak. Dette
tilsier at det på nytt kan være aktuelt å vurdere om
Sykehuset Vestfold HF og Sykehuset Telemark
HF bør fusjoneres til ett helseforetak.
Det har tidligere vært vurdert om Sunnaas sykehus HF skulle innlemmes i Oslo universitetssykehus HF. Det er i forbindelse med denne prosessen naturlig at dette vurderes på nytt.

10.2.2 Organisering av eiendomsforvaltningen
I kapittel 9 drøftes hvordan eierskap til og forvaltning av bygg kan organiseres på en mest mulig
effektiv måte.
De regionale helseforetakene har i dag et helhetlig ansvar for å se ressurser til drift og investeringer i sammenheng. Større bevissthet om kostnaden ved bruk av innsatsfaktoren kapital var et
viktig mål med helseforetaksreformen.
I store deler av statlig virksomhet ellers, og i
en del kommuner, er det etablert egne eiendomsforvaltningsselskaper og husleieordninger. Dette
har dels vært begrunnet med hensynet til effektiv

ressursutnyttelse og at kapital skal ha en pris, for
slik å bidra til arealeffektivisering. Riktige insentiver til arealeffektivisering er i dag til stede på helseforetaksnivå, da systemet innebærer at helseforetakene bærer alle kostnader fullt ut. Innføring
av kostnadsdekkende husleie på nivåer under (klinikk- eller avdelingsnivå) kan stimulere ytterligere til arealeffektivisering. Dette er blant annet
gjort i Helse Bergen HF. For å oppnå god effekt,
kreves at insentivene er slik at spart husleie ved
redusert areal kommer brukeren til gode.
Ved siden av arealeffektivisering kan etablering av husleieordninger begrunnes med hensynet til å sikre midler til verdibevarende vedlikehold, ved at nivået på vedlikeholdsmidlene fastsettes ut fra et faglig langsiktig perspektiv og i utgangspunktet ikke inngår i de årlige budsjettprioriteringene. Kunnskapsgrunnlaget som Ernst &
Young har gjennomgått for utvalget, tilsier at tilstanden for en del av sykehusbyggene i Norge i
dag ikke er tilfredsstillende, og at det som følge av
dette er et akkumulert vedlikeholdsetterslep i sektoren. Dette tilsier at vedlikeholdsnivået har vært
dårligere enn det som er rasjonelt på lang sikt.
Tall for de siste årene viser også at midler brukt til
vedlikehold for helseforetakene samlet, ligger
klart under det som er et faglig anbefalt nivå. Årsaken til en slik utvikling kan være at krav og forventninger til sykehusene er så store at langsiktige formål knyttet til vedlikehold og bygningsstandard blir nedprioritert i større grad enn det
som er fornuftig på lang sikt. Innføring av husleie
som sikrer verdibevarende vedlikehold, er en
måte å unngå en slik utvikling på. Forutsigbarheten dette innebærer gir også bedre grunnlag for å
legge vedlikeholdsplaner og følge opp disse. Utvalget ser gode argumenter for å etablere en kostnadsdekkende husleieordning. Et alternativ kan
være å stille krav til nivå på vedlikeholdskostnader
gjennom eierstyringen.
For at en husleieordning skal fungere etter
hensikten bør det etableres et skille mellom bruker og leverandør (forvalter), der disse er adskilte
resultatenheter. Etablering av egne enheter for eiendomsforvaltning vil også oppfylle et annet råd
som går igjen i analyser av eiendomsforvaltningen, nemlig profesjonalisering av forvaltningen.
Generelt tilrås en samling av virksomheten og
sentralisering til regionalt eller nasjonalt nivå.
Dette kan gi stordriftsfordeler og effektivisering,
og det gis bedre muligheter for å bygge opp gode
kompetansemiljøer, blant annet gjennom bedre
grunnlag for rekruttering (profesjonalisering).
Etablering av egne enheter bidrar også til å avlaste ledelsen, som da i større grad kan konsen-
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trere seg om pasientbehandlingen. Samtidig blir
det nye enheter der eiendomsforvaltning er kjernevirksomhet, ikke støttevirksomhet.
En vurdering er knyttet til på hvilket nivå det
bør etableres egne eiendomsenheter. I sentrale
utredninger tilrås etablering av selskap på nasjonalt nivå.
Et godt system for eiendomsforvaltning krever god håndtering av alle faser av et byggeprosjekt:
– Planlegging og utvikling
– Utbygging
– Forvaltning, drift og vedlikehold
Når det gjelder de to førte fasene mener utvalget
at det er gjort et viktig utviklingsarbeid de siste
årene, og at store utbygginger er gjennomført på
en god måte.
Etablering av et eget eiendomsforvaltningsselskap er et omfattende grep som innebærer store
omstillingskostnader. I rapporten til Ernst & Young trekkes fram at omorganisering ikke er et mål
i seg selv, men kan være et middel for å oppnå
ønsket utvikling. Etablering av et eget eier- og forvaltningsselskap for sykehusbygg vil ikke automatisk innebære forbedringer eller løsninger på de
forbedringsområdene som er identifisert. Det
konkluderes med:
«Et hovedspørsmål er på hvilken måte det i
størst mulig grad, uten for store omstillinger og
omstillingskostnader, kan oppnås forbedringer. Etablering av et eget eier- og forvaltningsselskap for sykehusbygg innebærer en meget
stor omstilling og det bør ut fra dette vurderes
om det er mulig å få til vesentlige forbedringer
ved å ytterligere legge til rette for utvikling
innenfor dagens organisering, eventuelt med
større grad av regionalisering av eiendomsfunksjonene.»
De forbedringsområdene det vises til er behov for:
1. Å forbedre den bygningsmessige og tekniske
standarden på en del sykehusbygg
2. Mer behovstilpassede arealer og lokaler
3. Bedre mekanismer for arealeffektivisering
4. Ytterligere standardisering, samordning og læring
5. Økt fokus på gevinstrealisering i utbyggingsprosjekter
Gjennom utvikling av planverket for nye sykehusbygg kan det legges til rette for mer behovstilpassede arealer og lokaler og økt fokus på gode og realistiske gevinstrealiseringsplaner. Her vil Syke-
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husbygg HF kunne ta en viktig rolle. Det samme
gjelder tiltak for ytterligere standardisering, samordning og læring.
Utvalget har ulike oppfatninger av hvordan eiendomsforvaltningen bør innrettes framover, og
om hensynet til et verdibevarende vedlikehold og
arealeffektivisering tilsier endringer (jf. forbedringspunktene 1 og 3 over).

10.2.2.1 Synspunkter på eiendomsforvaltningen til
utvalgets medlemmer som ønsker en
styringsmodell med et regionalt beslutningsnivå
Flertallet i utvalget (medlemmene Kvinnsland, Andresen, Bleikelia, Brustad, Carlyle, Fagernæs, Gjessing, Haukaas, Kalseth, Okkels, Rugland, Slaatten
og Aase) mener det bør være selvstendige beslutningsorganer på regionnivået. Innenfor en slik
ramme er det både praktiske og prinsipielle hensyn som tilsier at det ikke bør gjennomføres en så
omfattende endring som det å etablere et eget nasjonalt eiendomsforvaltningsselskap vil innebære.
Flertallet mener viktige hensyn kan oppnås med
mindre omfattende endringer.
Flertallet av disse (medlemmene Kvinnsland,
Andresen, Bleikelia, Carlyle, Fagernæs, Gjessing,
Kalseth, Okkels, Rugland, Slaatten og Aase) mener
følgende endringer bør gjennomføres, gitt at
dagens styringsmodell videreføres:
– Etablering av en ordning med kostnadsdekkende husleie, som spesielt vil være viktig for
forbedringsområdene 1 og 3 som er beskrevet
over.
– Etablering av egne eiendomsforvaltningsenheter på regionalt nivå, og overføring av eierskapet til bygg til regionale helseforetak. Slik etableres tydelige skiller mellom bruker (helseforetakene), forvalter (eiendomsenheten) og
eier (regionalt helseforetak).
– Videreutvikling av Sykehusbygg HF. Det er
også varslet i Nasjonal helse- og sykehusplan at
regjeringen vil utrede hvordan Sykehusbygg
HF skal utvikles videre med sikte på et helhetlig ansvar for bygging og drift av helsebygg.
Flertallet har spesielt lagt vekt på behovet for å
sikre et tilstrekkelig vedlikehold. En samling av
virksomheten regionalt vil også legge til rette for
profesjonalisering, som sammen med en videreutvikling av Sykehusbygg HF kan legge til rette for
standardisering, samordning, læring og erfaringsoverføring på viktige områder.
Etablering av en eiendomsenhet på regionalt
nivå framfor på nasjonalt nivå underbygger det
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helhetlige ansvaret til regionnivået, både når det
gjelder finansiering og organisering. Dette er et
viktig hensyn. Helseforetakene vil gjennom en
husleieordning bære kostnadene ved investeringer, på samme måte som i dag. Helseforetakene
vil også som i dag stå fritt til å etablere husleieordninger på klinikk- eller avdelingsnivå, slik f.eks.
Helse Bergen HF har gjort. Flertallet legger til
grunn at ansvaret for medisinsk-teknisk utstyr og
bygningsmessige tilpasninger knyttet til dette,
fortsatt skal ligge til helseforetakene.
I modellen der regionalt helseforetak med underliggende foretak blir samme juridiske enhet
(alternativ 4) følger det av systemomleggingen at
eierskapet til byggene vil bli overført til de nye
helseforetakene. I dette alternativet bør det etter
flertallets syn etableres eiendomsforvaltningsenheter som egne resultatenheter under de nye helseforetakene, og etableres en ordning med kostnadsdekkende husleie. Dette vil da være en parallell til den løsningen som er skissert innenfor
dagens system.
Utforming av et felles system for regionene vil
kreve et betydelig utredningsarbeid og ulike avveininger må gjøres når det gjelder prinsipper for
fastsettelse av husleie, organisasjonsstruktur, fordeling av ansvar og oppgaver mv. Utformingen
bør gjøres i samarbeid med foretakene, og med
Sykehusbygg HF som en viktig bidragsyter. I
dagens system kreves en viss egenfinansiering fra
helseforetakene for å kunne gjennomføre utbygginger. Hvordan dette bør innrettes for å oppnå
gode insentiver i et eventuelt nytt system må også
være en del av utredningsarbeidet.
Utvalgets medlemmer Brustad og Haukaas viser til at eierskap til bygg og eiendom er tett knyttet til helseforetakenes ansvar i dag. Det førende
prinsippet er at det bør være et fornuftig forhold
mellom ansvaret for ressursinnsatsen og de resultatene som skapes. Et viktig poeng i helseforetaksreformen var at det skulle være et helhetlig
ansvar for å se ressurser til drift og investeringer i
sammenheng. Modellen innebærer insentiver

som gjør det mulig å skape rom for investeringer
gjennom effektiv drift.
Sykehusbygg er formålsbygg spesialbygget
for sykehusdrift. Utvikling og vedlikehold av byggene har sterke konsekvenser for driften, og bør
derfor ligge så tett opp mot driften som mulig. Eiendomsforvaltning er derfor en del av kjerneoppgavene i sykehus. Hvis ansvaret for eiendommene
sentraliseres og erstattes med et husleieregime,
vil dette kunne begrense muligheten og interessen for utviklingen av denne ressursen lokalt.
Det er et faktum at det i dag er for store etterslep knyttet til nødvendig vedlikehold. Det er likevel ikke slik at det mangler virkemidler i dagens
styringslinje for å pålegge krav om at helseforetakene gjør ønskede avsetninger i sine regnskaper
for vedlikehold. Dersom argumentet for sentralisering er at eier er bekymret for avsetninger til
vedlikehold, kan dette gjennomføres innenfor
dagens modell. Det må også kunne slås fast at
dersom de regionale helseforetakene velger å etablere regionale eiendomsselskap og eventuelt en
husleieordning, ligger det innenfor dagens modell
å kunne gjøre det.

10.2.2.2 Synspunkter på eiendomsforvaltningen til
medlemmene Grimsgaard, Gåsvatn og
Thürmer
Medlemmene Grimsgaard, Gåsvatn og Thürmer
mener eierskapet til bygningsmassen i en modell
med et nasjonalt helseforetak bør overføres til
dette foretaket, og at det på dette nivået bør etableres en eiendomsforvaltningsenhet. Videre bør
det etableres en kostnadsdekkende husleieordning.
Medlemmet Grimsgaard mener at ved en eventuell videreføring av en regional modell, bør det
vurderes å opprette et nasjonalt byggselskap, basert på at Sykehusbygg HF skal videreutvikles
med sikte på et helhetlig ansvar for bygging og
drift av helsebygg.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
I dette kapitlet vurderer utvalget de økonomiske
og administrative konsekvensene av forslagene i
kapittel 10.
Implementeringsrisiko for de tre alternativene
for organisering av eierskapet som følger av mandatet, er vurdert i punkt 7.5.4. Tilsvarende er implementeringsrisiko for alternativ 4 vurdert i
punkt 7.6.3.

11.1 Generelle endringsforslag
I punkt 10.1 har utvalget vurdert ulike tiltak for å
forbedre styringen av spesialisthelsetjenesten,
med utgangspunkt i dagens styringsmodell. Felles for tiltakene er at de ikke krever endringer i
lov eller forskrift, og at de vil ha begrensede direkte administrative og økonomiske konsekvenser på kort sikt. Tiltakene vil i stor grad kunne
innlemmes i eksisterende prosesser for styring,
oppfølging og samhandling.
Forslagene har til hensikt å bidra til økt legitimitet og bedre vilkår for samhandling og medvirkning. På sikt forventes det at forslagene vil ha
positive konsekvenser og bidra til bedre ressursutnyttelse og mer effektiv drift av spesialisthelsetjenesten.
Nærmere om de konkrete forslagene
Utvalget foreslår at rapportering og oppfølging av
de felleseide selskapene innarbeides som en fast
del av den etablerte styringsdialogen og oppfølgingsmøtene mellom departementet og de regionale helseforetakene. Dette vil ikke medføre særskilte økonomiske og administrative konsekvenser.
Utvalget foreslår videre at det gjøres en samlet
gjennomgang av roller og oppgaver for de ulike
aktørene på IKT-området, herunder Nasjonal IKT
HF, Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

HF, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett
SF. Gjennomgangen vil ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser. Målsettingen er å oppnå en bedre organisering og drift av
IKT-området i spesialisthelsetjenesten.
Forslagene om i større grad å synliggjøre om
og på hvilken måte private løsninger har vært vurdert i de løpende kapasitetsvurderingene, og
hvordan informasjon om fritt behandlingsvalg gis
til pasientene, vil kunne ivaretas innenfor rammen
av det etablerte styringssystemet. De forventes
derfor å ha begrensede administrative konsekvenser. Departementet vil kunne stille krav i oppdragsdokument eller foretaksmøte med rapportering i årlig melding. Formålet er å oppnå økt behandlingskapasitet og reduserte ventetider.
Utvalget foreslår at vedtektene endres slik at
eieroppnevnte styremedlemmer samlet sett har
helsefaglig kompetanse, kompetanse om primærhelsetjenesten, forvaltnings- og samfunnskompetanse og tilknytning til universitets- og høgskolesektoren. Forslaget vil ha begrensede administrative konsekvenser.
Forslaget om å etablere faste arenaer for samarbeid med kommuner, representert ved ordfører,
rådmann eller kommunalsjef i sykehusets
nedslagsfelt, vil i seg selv ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser. Intensjonen er å bedre samhandlingen slik at det gir positive effekter for driften av helsetjenesten.
Det vises til at det er åtte år siden inntektsmodellen til de regionale helseforetakene ble oppdatert. Utvalget mener det er naturlig at modellen
for fordeling av basisbevilgningen blir oppdatert.
Dette kan for eksempel gjøres ved å nedsette et
offentlig utvalg eller å opprette en ekspertgruppe.
Forslaget vil ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser i seg selv. En eventuell
omlegging av inntektssystemet som oppfølging av
dette arbeidet vil ha økonomiske konsekvenser
for de ulike helseregionene.
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11.2 Konsekvenser av endringer
i styringsmodell, antall enheter og
eiendomsforvaltningen
11.2.1 Modellvalg
I punkt 10.2 vurderes to alternative styringsmodeller, som begge innebærer sammenslåing av
foretak. Dette gjelder:
– Sammenslåing av dagens regionale helseforetak til ett nasjonalt helseforetak og i forlengelsen av dette, sammenslåing av dagens helseforetak til noe større enheter.
– Sammenslåing av regionale helseforetak med
underliggende helseforetak til ett rettssubjekt.
Hvordan slike prosesser skal gjennomføres beskrives nedenfor. De økonomiske og administrative konsekvensene av konkrete fusjoner må utredes nærmere før eventuell beslutning og gjennomføring. Økonomiske og administrative konsekvenser vil derfor bare bli skissert på et overordnet nivå.
Ved valg av modell er det viktig å vurdere implementeringsrisikoen. Det vises til omtale av
denne i kapittel 7. Utvalget legger til grunn at det
må gjennomføres en mer detaljert kartlegging
som del av risiko- og konsekvensvurderinger før
endringer i modell eventuelt gjennomføres.
Begrunnelsen for eventuelt å gjøre endringer
er at en gjennom alternativ organisering på en
bedre måte kan oppnå de målsettingene og kravene som er satt for spesialisthelsetjenesten. Utvalgsmedlemmene som foreslår endringer gjør
dette ut fra en forventning om at den alternative
organiseringen vil gi positive effekter som bidrar
til blant annet økt legitimitet, bedre vilkår for samhandling og medvirkning og mer effektiv drift av
spesialisthelsetjenesten.
Nærmere om konsekvensene av sammenslåinger
Ved sammenslåing av helseforetak gjelder helseforetaksloven kapittel 3 om stiftelse og vedtekter
og kapittel 12 om oppløsning og avvikling. Helseforetaksloven § 50 gir anledning til å overføre de
virksomhetene som ligger i eksisterende helseforetak samlet som én enhet, inkludert arbeidsforholdet til ansatte samt rettigheter og plikter. Dette
kan skje ved at det regionale helseforetaket stifter
nytt (nye) helseforetak og at eksisterende helseforetak helt eller delvis overføres til det nystiftede
helseforetaket.
Dersom de regionale helseforetakene og helseforetakene blir ett rettssubjekt, vil det være de-

partementet som stifter de nye helseforetakene
og utnevner nye styrer og fastsetter vedtekter for
disse. Det samme gjelder i en modell med ett nasjonalt helseforetak. Det vil også være departementet som i foretaksmøte beslutter å oppløse de
regionale helseforetakene. Det er i utgangspunktet det regionale helseforetaket som i foretaksmøte beslutter å oppløse helseforetak. Slike beslutninger må imidlertid først legges frem for departementet, jf. helseforetaksloven § 30.
I alternativet der regionale helseforetak og underliggende helseforetak skal fusjoneres, bør derfor beslutningen om oppløsning av både regionalt
helseforetak og underliggende helseforetak besluttes av departementet i foretaksmøte. Rettigheter og plikter overføres til det nye rettssubjektet, jf.
helseforetaksloven § 50. Det følger av bestemmelsen at fordringshavere og andre rettighetshavere
ikke kan påberope seg omdanningen som bristende forutsetning for rettsforholdet, men må akseptere at foretaket trer inn i de samme rettigheter
og plikter som virksomhetene hadde tidligere.
Videre følger det av § 50 tredje ledd at omregistrering av hjemmelsforhold knyttet til eiendeler, rettigheter mv. i offentlige registre skjer avgiftsfritt. Dette får blant annet betydning for overføring av hjemmel til en virksomhets faste eiendommer. Det påløper dermed ikke tinglysningsgebyr eller dokumentavgift.
Som del av stiftelsen av nye helseforetak må
det oppnevnes styrer for de nye foretakene. Det
må også oppnevnes avviklingsstyrer for de avgivende foretakene som vil ha som oppgave å avgi
årsregnskap og sørge for avvikling av foretaket, jf.
helseforetaksloven § 47.
Det er behov for en rekke administrative
endringer som følge av fusjon. For eksempel vil
alle de nye helseforetakene få nye navn, dette må
meldes til Brønnøysundregisteret, avtaler må endres osv.
Forslaget om å fusjonere regionale helseforetak
og underliggende helseforetak vil innebære at styrene på helseforetaksnivå faller bort. Dette vil innebære en besparelse ved at styregodtgjørelse og utgifter til administrasjon av styrene på helseforetaksnivå bortfaller. De regionale helseforetakene
har rapportert at utgiftene til styrene på helseforetaksnivå i 2016 er i underkant av 40 mill. kroner.
Videre må helseforetaksloven gjennomgås og
revideres i tråd med at det kun skal være ett foretaksnivå under staten som eier. Det er også behov
for å gjøre tekniske endringer i en rekke andre lover.
Et nasjonalt helseforetak som alternativ organisering vil også kreve endringer i helsefore-
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taksloven. Siden lovens system med to nivåer under departementet opprettholdes, er endringene
mindre omfattende enn ved forslaget omtalt over.
Begge alternativene vil altså kreve lovendringer. Det innebærer at det må gjennomføres
en høring av lovforslagene før en lovproposisjon
kan oversendes til Stortinget. Endringene i organiseringen kan ikke iverksettes før Stortinget har
gitt sin tilslutning til lovforslagene og disse er satt
i kraft. Utvalget har ikke utarbeidet konkrete lovforslag.

11.2.2 Antall enheter
Når det gjelder antall enheter på regionnivå, har utvalget i kapittel 8 avgrenset vurderingen til å gjelde
eventuelle endringer i Helseregion Sør-Øst. Et flertall i utvalget tilrår på bakgrunn av en samlet vurdering ikke å dele Helseregion Sør-Øst. Konsekvenser av eventuell deling er omtalt i kapittel 8.
Halvparten av medlemmene i utvalget anbefaler et alternativ hvor regionale helseforetak og underliggende helseforetak samles i ett nytt helseforetak og at sykehusene organiseres som sykehusgrupper. Medlemmene mener at denne modellen legger til rette for at det etableres flere sykehusgrupper enn det er helseforetak i dag.
Opprettelse av flere sykehusgrupper vil i en slik
modell innebære en endring i den interne organiseringen i det nye helseforetaket. De økonomiske
og administrative konsekvensene av slike
endringer må vurderes i forbindelse med opprettelse av nye sykehusgrupper.
Et mindretall i utvalget mener en modell med
nasjonal overbygning bør vurderes. Dette mindretallet har lagt til grunn at det kan bli færre helseforetak enn i dag hvis det innføres en modell med
ett nasjonalt helseforetak, og pekt på helseforetak
det kan være aktuelt å slå sammen. Det vises her
til omtalen i punkt 10.2.1.2, der det også går fram
at dette er utviklingsarbeid som må gå over tid.
Prosessen for å fusjonere til færre helseforetak er
omtalt i punkt 11.2.1.
11.2.3 Eiendomsforvaltning
Det vises til utvalgets vurderinger av eiendomsforvaltningen i kapittel 10. Utvalgets flertall foreslår
at det etableres en ordning med kostnadsdekkende husleie og egne regionale eiendomsenhe-
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ter. Dette gjelder uavhengig av om helseforetakene videreføres som egne rettssubjekter.
Det er to direkte konsekvenser av forslaget:
For det første vil det være direkte økonomiske
konsekvenser knyttet til at kostnadene til vedlikehold vil øke. Ulike gjennomganger viser at kostnadene til vedlikehold varierer over tid og mellom
helseforetak og helseregioner. Tall fra de regionale helseforetakene antyder at nivået ligger på
mellom 80 og 200 kroner/m2. Til sammenligning
er det anbefalte kostnadsnivået for å bevare verdien av sykehusbygg 250 kroner/m2, gitt at det
ikke er et vedlikeholdsetterslep i utgangspunktet.
Dette indikerer at kostnadene til vedlikehold vil
måtte økes med flere hundre mill. kroner samlet
sett for å kunne etablere et system med kostnadsdekkende husleie. Flere av de regionale helseforetakene har lagt opp til en økning i vedlikeholdsbudsjettene i sine økonomiske langtidsplaner. Etablering av en ordning med kostnadsdekkende husleie vil isolert sett redusere den fleksibiliteten som ligger i dagens system når det
gjelder å se midler til vedlikehold i sammenheng
med løpende drift og investeringer.
For det andre vil det være økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til selve omleggingen. Ved alternativet som innebærer at de regionale helseforetakene og helseforetakene blir ett
rettssubjekt, må det opprettes en ny resultatenhet
som skal inngå i det nye helseforetaket. Det må
etableres en fullmaktstruktur i den forbindelse.
De ansatte som i dag har ansvar for forvaltning av
bygg, må overføres til den nye resultatenheten. I
alternativet hvor det opprettes et nasjonalt helseforetak, må det foretas en virksomhetsoverdragelse fra helseforetakene til det nasjonale helseforetaket. Ved videreføring av dagens modell må
det foretas en virksomhetsoverdragelse fra helseforetakene til de regionale helseforetakene.
Utvalgets flertall skriver i kapittel 10 at utforming av et felles system for regionene vil kreve et
betydelig utredningsarbeid og ulike avveininger
må gjøres når det gjelder prinsipper for fastsettelse av husleie, organisasjonsstruktur, fordeling
av ansvar og oppgaver mv. Utformingen bør gjøres i samarbeid med foretakene, og med Sykehusbygg HF som en viktig bidragsyter. De økonomiske og administrative konsekvensene vil avhenge av hvordan et eventuelt nytt system utformes. Som et eksempel har Statsbygg 900 årsverk
og forvalter en bygningsmasse på 2,8 mill. kvm.
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Vedlegg 1

Vedlegg 1

Økonomisk situasjon for nye regioner ved oppdeling av
Helseregion Sør-Øst
I kapittel 8 har utvalget skissert og vurdert tre
ulike alternativer for endret regioninndeling i SørØst. Her gis en mer detaljert oversikt over de økonomiske konsekvensene ved de ulike alternativene.

Helseregion Sør-Øst deles i to regioner
Tabellen gir en oversikt over den økonomiske situasjonen ved en oppdeling som skissert i 8.3.1,
basert på regnskap per 31.12.2015. Dette er ikke
statisk, og det økonomiske bildet vil kunne være
annerledes på et senere tidspunkt.
Helseregion Øst

Helseregion Sør

- 296 mill. kroner

423 mill. kroner

Resultat HF + andel resultat RHF

263 mill. kroner

703 mill. kroner

Fordring/gjeld overfor RHF

808 mill. kroner

2.937 mill. kroner

Saldo driftskreditt

- 2.635 mill. kroner

- 1.191 mill. kroner

Lån fra HOD

- 7.888 mill. kroner

- 781 mill. kroner

Resultat HF

Resultat HF viser at de helseforetakene som i
dette alternativet inngår i Helseregion Øst, hadde
et samlet underskudd i 2015 på 296 mill. kroner.
Tilsvarende hadde helseforetakene som utgjør
Helseregion Sør et overskudd på 423 mill. kroner i
2015.
Resultat HF + andel resultat RHF1 viser overskudd/underskudd for helseforetakene, samt regionens andel av overskuddet i det regionale helseforetaket som er fordelt mellom de nye regionene med omsetning som fordelingsnøkkel. Dette
vil gi et overskudd for begge regionene basert på
regnskap 2015.
Fordringer/gjeld overfor RHF: Som omtalt under punkt 8.3.4 er det etablert et eget regime med
1

En vesentlig del av det faktiske resultatet i 2015 (og tidligere år) er generert på RHF-et. I 2015 utgjør dette 839 mill.
kroner av et samlet resultat på 1 047 mill. kroner. Resultatet
på Helse Sør-Øst RHF er dermed av stor betydning for den
økonomiske bæreevnen i foretaksgruppen. Ved en eventuell deling vil også «RHF-ets økonomi» måtte deles mellom
de nye regionene. I tabellen er dette illustrert ved å bruke
andelen av samlet budsjett som fordelingsnøkkel, dvs. de
nye regionenes budsjett som andel av 69 mrd. kroner.
Denne tilnærmingen vil nok faktisk bli annerledes ved
deling, fordi tildelingen av inntekter vil skje gjennom en
nasjonal inntektsmodell. Hvordan de nye regionene vil innrette seg med hensyn til hvordan de vil bygge resultater på
regionalt nivå vil også kunne variere.

fordringer og gjeld mellom de enkelte helseforetakene og Helse Sør-Øst. Status for interne fordringer og gjeld for helseforetakene per 31.12.2015
går fram av tabell 8.11. Oppsummert viser dette at
utestående fordringer for helseforetakene i nye
Helseregion Øst er 808 mill. kroner, og tilsvarende for nye Helseregion Sør er 2 937 mill. kroner. Dette summerer seg til 3 745 mill. kroner.
Som tabell 8.11 viser, er det Sykehuspartner HF,
prosjektet Digital fornying og Prosjekt Nytt Østfoldsykehus som har motsvarende gjeld, inkl. at
Helse Sør-Øst RHF har en fordring på 555,5 mill.
kroner.
Saldo driftskreditt: Helse Sør-Øst RHF har en
driftskredittramme i Norges Bank på totalt 3 339
mill. kroner. Helseforetakene i nye Helseregion
Øst hadde et samlet opptrekk på driftskreditt på
2 635 mill. kroner per 31.12.2015. Tilsvarende for
nye Helseregion Sør var 1 191 mill. kroner. Dette
balanseres mot at Helse Sør Øst RHF har bankinnskudd.
Lån fra HOD viser samlet lån knyttet til investeringer for de to nye helseregionene. Helseforetakene i nye Helseregion Øst har en samlet gjeld
på 7 888 mill. kroner, mens tilsvarende for nye
Helseregion Sør er 781 mill. kroner.
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Helseregion Sør-Øst deles i tre – Oslo blir egen
region
Tabellen gir en oversikt over den økonomiske situasjonen ved en oppdeling av helseregionen som

skissert i 8.3.2, basert på regnskap per 31.12.2015.
Tilsvarende eksemplet over, vil det økonomiske
bildet kunne være annerledes på et senere tidspunkt.

Helseregion Øst

Helseregion Sør

Helseregion Oslo

Resultat HF

-425 mill. kroner

423 mill. kroner

128 mill. kroner

Resultat HF + andel resultat RHF

-144 mill. kroner

703 mill. kroner

408 mill. kroner

- 2.223 mill. kroner

2.937 mill. kroner

3.031 mill. kroner

Fordring/gjeld overfor RHF
Saldo driftskreditt
Lån fra HOD

- 334 mill. kroner - 1.191 mill. kroner - 2.301 mill. kroner
- 6.046 mill. kroner

Resultat HF viser at helseforetakene som i dette
alternativet inngår i Helseregion Øst, hadde et
samlet underskudd i 2015 på 425 mill. kroner. Helseforetakene som utgjør Helseregion Sør hadde et
samlet overskudd på 423 mill. kroner i 2015. Helseforetakene i nye Helseregion Oslo hadde et
overskudd på 128 mill. kroner i 2015.
Resultat HF + andel resultat RHF ville gitt et
noe mindre underskudd for nye Helseregion Øst i
2015 og tilsvarende økt overskudd for de andre to
helseregionene.
Fordringer/gjeld overfor RHF viser at helseforetakene i nye Helseregion Øst har en samlet
gjeld overfor Helse Sør-Øst på 2 223 mill. kroner.
Dette skyldes omfordeling av likviditet til de to
store investeringsprosjektene som er gjennomført
ved Ahus og Sykehuset Østfold. Helseforetakene i
nye Helseregion Sør har utestående fordringer på
2 937 mill. kroner og tilsvarende for Helseregion
Oslo er 3 031 mill. kroner. Som forklart ved det
forrige alternativet, må summen av fordringer på
til sammen 3 745 mill. kroner ses opp mot at Sykehuspartner HF, prosjektet Digital fornying og Pro-

- 781 mill. kroner - 1.842 mill. kroner

sjekt Nytt Østfoldsykehus har gjeld som over tid
skal innfri disse fordringene.
Saldo driftskreditt viser at helseforetakene i
nye Helseregion Øst har et samlet opptrekk på
334 mill. kroner, nye Helseregion Sør 1 191 mill.
kroner og nye Helseregion Oslo 2 301 mill. kroner.
Lån fra HOD viser samlet lån knyttet til gjennomførte investeringer i helseforetakene i de tre
nye helseregionene. Lånebeløpene er 6 046 mill.
kroner i nye Helseregion Øst, 781 mill. kroner i
nye Helseregion Sør og 1 842 mill. kroner i nye
Helseregion Oslo.
Helseregion Sør-Øst deles i tre – Oslo og Akershus er
i samme region
Tabellen gir en oversikt over den økonomiske situasjonen ved en oppdeling av helseregionen som
skissert i 8.3.3, basert på regnskap per 31.12.2015.
Tilsvarende eksemplene over, vil det økonomiske
bildet kunne være annerledes på et senere tidspunkt.

Helseregion Øst

Helseregion Sør

Helseregion Oslo

Resultat HF

- 327 mill. kroner

423 mill. kroner

31 mill. kroner

Resultat HF + andel resultat RHF

- 145 mill. kroner

703 mill. kroner

408 mill. kroner

Fordring/gjeld overfor RHF

- 898 mill. kroner

2.937 mill. kroner

1.706 mill. kroner

Saldo driftskreditt
Lån fra HOD

90 mill. kroner - 1.191 mill. kroner - 2.725 mill. kroner
- 3.126 mill. kroner

Resultat HF viser at helseforetakene som i dette
alternativet inngår i Helseregion Øst, hadde et
samlet underskudd i 2015 på 327 mill. kroner. Helseforetakene som utgjør Helseregion Sør hadde et
samlet overskudd på 423 mill. kroner i 2015. Nye
Helseregion Oslo hadde et overskudd på 31 mill.
kroner i 2015.

- 781 mill. kroner - 4.762 mill. kroner

Resultat HF + andel resultat RHF ville også for
dette alternativet gitt et noe mindre underskudd
for nye Helseregion Øst i 2015 og tilsvarende økt
overskudd for de andre to helseregionene.
Fordringer/gjeld overfor RHF viser at helseforetakene i nye Helseregion Øst har en samlet
gjeld på 898 mill. kroner. Helseforetakene i Helse-

NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

region Sør og Helseregion Oslo har utestående
fordringer på hhv. 2 937 mill. kroner og 1 706 mill.
kroner.
Saldo driftskreditt viser at helseforetakene i
nye Helseregion Øst har et bankinnskudd på 90
mill. kroner, mens driftskredittene til helseforetakene i nye Helseregion Sør og Helseregion Oslo
er hhv. 1 191 mill. kroner og 2 725 mill. kroner.
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Lån fra HOD viser samlet lån knyttet til gjennomførte investeringer i helseforetakene de tre
nye helseregionene. Lånebeløpene er 3 126 mill.
kroner i nye Helseregion Øst, 781 mill. kroner i
nye Helseregion Sør og 4 762 mill. kroner i Nye
Helseregion Oslo.
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Endringer i helseforetaksstrukturen etter 2002
Tabell 2.1 Endringer i helseforetaksstrukturen i Helseregionene Vest, Midt-Norge og Nord
2015

Helseregion Vest

Helseregion Midt-Norge

Helseregion Nord

Helse Førde HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna HF
Helse Stavanger HF
Sjukehusapoteka Vest HF
Helse Vest Innkjøp HF

Helse Møre og Romsdal HF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Sykehusapotekene
i Midt-Norge HF

Helse Finnmark HF
Universitetssykehuset
i Nord-Norge HF
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF

2011

Helse Møre og Romsdal HF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Rusbehandling Midt-Norge HF
Sykehusapotekene
i Midt-Norge HF

2007

Helse Finnmark HF
Universitetssykehuset
i Nord-Norge HF
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF

2004

2002

Helse Sunnmøre HF
Helse Nordmøre og
Romsdal HF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Rusbehandling Midt-Norge HF
Sykehusapotekene
i Midt-Norge HF
Helse Førde HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna HF
Helse Stavanger HF
Sjukehusapoteka Vest HF

Helse Sunnmøre HF
Helse Nordmøre og
Romsdal HF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Psykisk helsevern
i Sør-Trøndelag HF
Orkdal Sanitetsforenings
Sjukehus HF
Sykehusapotekene
i Midt-Norge HF

Helse Finnmark HF
Universitetssykehuset
i Nord-Norge HF
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Hålogalandssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF
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Tabell 2.2 Endringer i helseforetaksstrukturen i Helseregion Sør-Øst og de tidligere Helseregionene
Sør og Øst1
Helseregion Sør

Helseregion Øst

Helseregion Sør-Øst

2015

Akershus
universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Sykehusapotekene HF
Sykehuspartner HF

2009

Akershus
universitetssykehus HF
Psykiatrien i Vestfold HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Sykehusapotekene HF

2007

Aker universitetssykehus HF
Akershus
universitetssykehus HF
Blefjell sykehus HF
Psykiatrien i Vestfold HF
Rikshospitalet HF
Ringerike sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset Asker og Bærum HF
Sykehuset Buskerud HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Ullevål universitetssykehus HF
Sykehusapotekene HF

242

NOU 2016: 25

Vedlegg 2

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Tabell 2.2 Endringer i helseforetaksstrukturen i Helseregion Sør-Øst og de tidligere Helseregionene
Sør og Øst1
Helseregion Sør

2005

Helseregion Øst

Blefjell sykehus HF
Psykiatrien i Vestfold HF
RikshospitaletRadiumhospitalet HF
Ringerike sykehus HF
Sykehuset Buskerud HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet sykehus HF

2003/4 Blefjell sykehus HF
Det norske
radiumhospital HF
Psykiatrien i Vestfold HF
Rikshospitalet HF
Ringerike sykehus HF
Sykehuset Buskerud HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet sykehus HF

Aker universitetssykehus HF
Akershus
universitetssykehus HF
Sunnaas Sykehus HF
Sykehuset Asker og Bærum HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Ullevål universitetssykehus HF

2002

Aker universitetssykehus HF
Akershus
universitetssykehus HF
Barne- og ungdomspsykiatri
Oslo HF
Blakstad sykehus HF
Bærum sykehus HF
Kongsvinger sjukehus HF
Oppland sentralsykehus HF
Psykisk helsevern Østfold HF
Sanderud sykehus HF
Sentralsjukehuset
i Hedmark HF
Ski sykehus HF
Sunnaas Sykehus HF
Sykehuset Østfold HF
Tynset sjukehus HF
Ullevål universitetssykehus HF

1

Helseregion Sør-Øst

Aust-Agder sykehus HF
Blefjell sykehus HF
Det norske
radiumhospital HF
Lister sykehus HF
Psykiatrien i Vestfold HF
Rikshospitalet HF
Ringerike sykehus HF
Spesialsykehuset for
epilepsi HF
Spesialsykehuset for
rehabilitering HF
Sykehuset Buskerud HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Vest-Agder sykehus HF

Ved noen helseforetak har det vært gjort navneendringer som ikke innebærer endringer i hvilke sykehus som inngår i foretaket.

2016
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Egendekning i helseforetakene
Gjennomsnittlig egendekning i helseforetakene
var 69,5 pst. i 2014.
Finnmarksykehuset HF
Helgelandsykehuset HF
Akerhus universitetssykehus HF
Helse Fonna HF
Sykehuset Telemark HF
Helse Førde HF
Vestre Viken HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset i Vestfold HF
Nordlandssykehuset HF
Helse Møre og Romsdal HF
Oslo universitetssykehus HF
Sørlandet sykehus HF
Helse Bergen HF
Helse Stavanger HF
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
St. Olavs Hospital HF
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Figur 3.1 Gjennomsnittlig egendekning i helseforetakene (DRG)
Kilde: Helse Sør-Øst RHF
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Saksfremlegg
Konsernrevisjonens revisjonsrapport om
korridorpasienter i helseforetaket (rapport 10/2016)
Møte
Styremøte

Saksnr.
9/2017

Møtedato
27.02.17

Forslag til vedtak
1. Styret tar Konsernrevisjonens rapport om korridorpasienter i helseforetaket og de tiltak
som helseforetaket gjennomfører for å følge opp rapportens anbefalinger, til
etterretning.
2. Andel korridorpasienter følges opp videre i den ordinære virksomhetsrapporteringen.

Drammen, 20. februar 2017
Nils Fr. Wisløff
Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Bakgrunn
Det er et overordnet helsepolitisk mål at det ikke skal forekomme korridorpasienter.
Utfordringer med at senger er plassert i sykehuskorridorer, er blant annet mulighet til å ivareta
taushetsplikten og integriteten rundt pasienter. På landsbasis for 1. tertial 2016 ble det
rapportert 1,4 % korridorpasienter på norske sykehus. For samme periode var tallet 2,5 % i
Vestre Viken. Konsernrevisjonen ble med dette utgangspunkt bedt om å undersøke om det
finnes rutiner for å unngå korridorpasienter, og på hvilken måte rutinene er videreført i
helseforetakene. I Vestre Viken utførte konsernrevisjonen gjennomgang av området i perioden
juni til november 2016.
Saksutredning
Utfordringen nasjonalt med korridorpasienter er generelt størst innenfor somatisk
spesialisthelsetjeneste. Det gjelder særlig ved indremedisinske avdelinger, men også ved
gastrokirurgiske- og ortopediske avdelinger. Revisjon i Vestre Viken ble gjennomført ved
Ringerike og Drammen sykehus. Den ble foretatt ved to sengetun ved medisinsk avdeling på
Ringerike sykehus. Ved Drammen sykehus ble én sengepost i medisinsk avdeling samt
ortopedisk sengepost i avdeling for ortopedi og akuttmottak revidert.
Revisjonen hadde til hensikt å svare opp følgende problemstillinger:
1. Har helseforetaket iverksatt tiltak for å forebygge korridorpasienter?
2. Blir registrering av korridorpasienter gjennomført i henhold til angitt praksis?
Revisjonen har ikke vurdert effekten av iverksatte tiltak, for eksempel utnyttelse av kapasitet på
tvers i helseforetaket, eller kapasitet og kapasitetsbehov for øvrig.
I gjennomføringen av revisjonen har følgende metoder blitt benyttet:
 Innhenting og gjennomgang av dokumentasjon.
 Samtaler/intervju med ledere, sykepleiere og leger som har roller og ansvar med hensyn
til å håndtere korridorpasienter/overbelegg.
 Innhentet avviksmeldinger fra reviderte enheter for perioden 1.januar 2016 til 12.
august 2016.
 Datauttrekk.
For revisjonskriterier knyttet til de to problemstillinger over vises til rapportens detaljer.
Verifisering av konklusjoner har skjedd gjennom møter med involverte ledere og ansatte i
helseforetaket, samt deres innspill på utkastet til konsernrevisjonens rapport. Endelig rapport
forelå medio november 2016.
Revisjonen viser at helseforetaket og sykehusene har system og rutiner for å forebygge at
pasienter må ha sykehusopphold på korridor. Det er også system for registrering av
korridorpasienter i samsvar med nasjonale føringer. Systemet er basert på journalsystemet
(DIPS), og informasjonen er tilgjengelig for- og oppdateres av akuttmottak og
sengepostene/sengetunene.
Konsernrevisjonen har pekt på at enkelte rutiner til dels er overlappende, samt at de i noen
tilfeller ikke fullt ut følges og etterleves. Helseforetaket er anbefalt å gjennomføre tiltak på disse
områder for å sikre at egne tiltak etterleves.
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Det har vært arbeidet med reduksjon i andel korridorpasienter gjennom 2016. Resultatet for
2016 ble en andel innen somatikk på 1,7 %, en reduksjon fra 2,0 % året før. Det er således en
bedring, men godt unna målet.
Som oppfølging av Konsernrevisjonens rapport, har de reviderte klinikkene Drammen og
Ringerike sykehus utarbeidet handlingsplaner. De vedlegges. De to andre somatiske klinikkene
skal også gå gjennom revisjonsrapporten, og melde tilbake til administrerende direktør
resultatet av dette og aktuelle tiltak innen 01.04.17. Arbeid med reduksjon av korridorpasienter
vil fortsette i 2017, og bli rapportert i virksomhetsrapporteringene til styret.

Administrerende direktørs vurderinger
Konsernrevisjonens rapport viser at de reviderte enhetene og sykehusene har et
gjennomgående system for å unngå og for å håndtere korridorpasienter, men at prosedyrer ikke
alltid følges. Tiltak som følge av anbefalingene i rapporten er i arbeid.
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar til etterretning
Konsernrevisjonens revisjonsrapport om korridorpasienter i helseforetaket, herunder de tiltak
som gjennomføres for å følge rapportens anbefalinger.
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Sammendrag
I denne rapporten presenteres resultatene av konsernrevisjonens revisjon Korridorpasienter ved
Vestre Viken HF.
Målet med revisjonen er å undersøke hvordan Vestre Viken HF arbeider for å sikre at det ikke
forekommer korridorpasienter.
Revisjonens problemstillinger har vært:
1. Har helseforetaket iverksatt tiltak for å forebygge korridorpasienter?
2. Blir registering av korridorpasienter gjennomført i henhold til angitt praksis?
Revisjonsperioden har vart fra juni til november 2016. Rapporten er basert på informasjon
innhentet fra intervjuer, uttrekk av rapporter, meldinger fra avvikssystemet samt
dokumentgjennomgang.
Revisjonen har vært rettet mot tre enheter fordelt på to klinikker i Vestre Viken HF, henholdsvis
Drammen sykehus; medisin 1 / ortopedisk post 1 og Ringerike sykehus; medisinsk avdeling,
sengetun I3/J3. I tillegg har sentrale medarbeidere fra stab vært inkludert i revisjonen.

Problemstilling 1
Revisjonen har vist at det er gjennomført flere tiltak i Vestre Viken HF for å forebygge
korridorpasienter. Målet om ikke å ha korridorpasienter er videreført i driftsavtaler, og er
gjennomgående kjent. Det gjennomføres risikovurdering i forbindelse med tertialvis rapportering
samt i tilknytning til plan - og tiltaksarbeidet. Det er gjennomgående rutiner for rapportering og
oppfølging, herunder bruk avviksmeldinger gjelder også for korridorpasienter.
Helseforetaket har også gjennomgående etablert prosedyrer på overordnet nivå som beskriver
hvordan enhetene skal forebygge korridorpasienter og disse er videreført i klinikkene og
enhetene, og bekreftes kjent. Gjennomgående tiltak for styring og koordinering av pasientflyt og
håndtering av overbelegg i helseforetaket er etablert, og ansvar og roller i tilknytning til dette er
angitt.
Imidlertid viser revisjonen at prosedyrene i ulik grad etterleves i de enheter som er revidert. Dette
gjelder i hovedsak prosedyrer knyttet til håndtering av overbelegg og for ivaretakelse av
satelittpasient;


I revisjonen fremkommer det at det skjer at pasienter blir liggende i egen korridor
fremfor å bli overflyttet til andre sengeposter. Det gjøres heller ikke alltid en utvelgelse av
pasienter som er mulig å flytte til annen enhet.



Legevisitt til satelittpasienter gjennomføres ikke alltid innen angitt tidspunkt og
nødvendig dokumentasjon er i noen tilfeller ikke med ved overflytting.

Et stort antall prosedyrer som til dels er overlappende eller fragmenterte kan medføre at
internkontrollen på området ikke blir effektiv.
Revisjonen har også vist at det er få muligheter til å ivareta taushetsplikten og integriteten til
korridorpasientene i enhetene. Det er kjent i enhetene hvor senger ikke kan plasseres med hensyn
til brannvern, men ved stort overbelegg skjer det at senger plasseres i strid med dette.
Etter konsernrevisjonens vurdering medfører manglende etterlevelse av egne tiltak for å
forebygge korridorpasienter, at mål om 0 korridorpasienter vanskelig kan nås.
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Problemstilling 2
Revisjonen har vist at det er gjennomført flere tiltak i Vestre Viken HF for å sikre at registrering
av korridorpasienter gjennomføres i henhold til angitt praksis.
Det er etablert et system som skal gi oversikt over belegg og kapasitet i helseforetaket. Systemet
er basert på DIPS, og informasjonen er tilgjengelig for- og oppdateres av akuttmottak og
sengepostene/sengetunene.


Imidlertid viste revisjonen at sengepostlistene ikke alltid var fortløpende oppdatert.

Det foreligger prosedyrer som angir praksis for korrekt registrering, rapportering og oppfølging
av indikatoren. Disse er i henhold til Helsedirektoratets beskrivelse.


Imidlertid viste revisjonen at prosedyre for registrering ikke alltid etterleves for enkelte
enheter ved overbelegg. Med dette menes at det var etablert praksis for å plassere
pasienter på rom i stengte enheter samtidig som disse pasientene ble registret som
korridorpasient på moderenheten. Denne praksisen er ikke i samsvar med interne
prosedyrer.

Konsernrevisjonen vurderer at manglende oppdatering av sengepostlister og feilaktig registrering
av korridorpasienter gir mangelfulle/feilaktige data om korridorpasienter.
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1 Innledning
1.1

Bakgrunn og beskrivelse

I oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet er det stilt krav om at det ikke skal forekomme
korridorpasienter. Bakgrunnen for dette er at en korridor er et uegnet sted for pasientbehandling.
Plassering av pasienter i korridor kan ha uheldige konsekvenser for pasientene selv, for andre
pasienter i avdelingen og for personalets arbeidsmiljø.
Det er utviklet en indikator for å måle og følge med på korridorpasienter i norske sykehus.
Indikatoren viser andel og antall pasienter som ligger på korridor. Antall korridorpasienter er også
en prosessindikator for styring av pasientstrøm. Indikatoren uttrykker antall og omfang av en
uønsket hendelse og skal anvendes som styringsinformasjon for å sikre intern forbedring i
helseforetakene. Indikatoren omfatter ikke pasienter som tas inn utover sykehusets vanlige
kapasitet ved ekstraordinære hendelser som ulykker og katastrofer etc.
På landsbasis for 1. tertial 2016 ble det rapportert 1,4 % korridorpasienter på norske sykehus.
Dette er en nedgang på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med samme tertial i 2015. Utfordringen
er størst innenfor somatisk spesialisthelsetjeneste og særlig i indremedisinske avdelinger, men
også gastrokirurgiske- og ortopediske avdelinger.
I 1. tertial 2016 hadde Helse Sør-Øst RHF en andel på 1,4 % korridorpasienter innen somatikk,
og tilsvarende tall for Vestre Viken HF var 2,5 %.

1.2

Mål og problemstillinger

Formålet med revisjoner som utføres av konsernrevisjonen, er å bekrefte helseforetakenes styring
og kontroll, risikostyring og virksomhetsstyring og bidra til forbedring.
Målet med denne revisjonen er å undersøke hvordan helseforetaket arbeider for å sikre at det ikke
forekommer korridorpasienter. Det innebærer å undersøke om det på overordnet nivå er etablert
føringer (mål, strategier, rutiner, prosedyrer) både for å unngå - og å håndtere korridorpasienter.
Deretter vil konsernrevisjonen undersøke om og på hvilken måte rutinene er videreført i den
enkelte enhet.
For å svare opp dette er det definert følgende problemstillinger:
1. Har helseforetaket iverksatt tiltak for å forebygge korridorpasienter?
2. Blir registrering av korridorpasienter gjennomført i henhold til angitt praksis?
Revisjonskriteriene blir utledet under hver av problemstillingene.

1.3

Omfang og avgrensning

Helseforetaket er organisert i åtte klinikker med virksomhet på fire somatiske sykehus,
henholdsvis Drammen, Ringerike, Kongsberg og Bærum. I revisjonen ble sengetun I3 i
medisinsk avdeling på Ringerike sykehus, og medisin 1 i medisinsk avdeling og ortopedisk post i
akuttmottak/ortopedi på Drammen sykehus valgt ut, se figur 1. I tillegg er revisjonen utvidet slik
at sengetun J3 på Ringerike sykehus er inkludert i datauttrekket, ettersom sengetun I3 var
sommerstengt i perioden datauttrekket ble gjort.
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Figur 1 Forenklet organisasjonskart for Vestre Viken HF som viser hvilke enheter som er blitt revidert.

Andelen korridorpasienter ved reviderte enheter var i august 2016 på henholdsvis 5,5 % på
medisin 1 på Drammen sykehus, 1,9 % ortopedisk post på Drammen sykehus og 2,1 % ved
sengetun I3 på Ringerike sykehus.
I revisjonen er det ikke vurdert effekten av iverksatte tiltak, for eksempel utnyttelse av kapasitet
på tvers i helseforetaket, eller kapasitet og kapasitetsbehov for øvrig.

1.4

Gjennomføring og revisjonsgrunnlag

Revisjonen har blitt gjennomført i perioden juni til november 2016. Det er gjennomført
verifisering av funnene gjennom møter, samt innspill på utkast rapport som ble oversendt den 31.
oktober 2016. Se vedlegg 1 for nærmere redegjørelse om saksgang og rapportering.
Revisjonsgrunnlaget som er benyttet i revisjonen er:




1.5

Lov - og forskriftskrav.
Styrende dokumenter.
Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll Helse Sør-Øst RHF.

Revisjonskriterier

I kapittel 1.4 er det beskrevet hvilke lovkrav og andre føringer som er sentrale for å belyse
problemstillingene som revisjonen omfatter. På bakgrunn av dette er det utarbeidet
revisjonskriterier som observasjonene og funnene i revisjonen vurderes opp imot. Enkelte av
revisjonskriteriene er ikke eksplisitte lovkrav, men forutsetninger for at overordnede mål og krav
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etterleves. For problemstilling 1 er det utarbeidet åtte revisjonskriterier, og under problemstilling
2 er det to revisjonskriterier, se oversikten under.
Problemstilling 1
Har helseforetaket iverksatt tiltak for å forebygge korridorpasienter?
Mål og plan for å forebygge korridorpasienter
1. Mål er kommunisert og kjent, og risikovurdering gjennomføres
2. Det foreligger prosedyrer og planer for hvordan helseforetaket skal arbeide med
korridorpasienter
3. Ansvar og roller for koordinering og styring av pasientflyt er angitt
Tiltak for å forebygge korridorpasienter
4. Samarbeidet med kommunene angående KAD-plasser er angitt
5. Pasienter som er utskrivningsklare blir skrevet ut
6. Satelittpasienter1 ivaretas
Rapportering og oppfølging av korridorpasienter
7. Rutiner for rapportering og oppfølging er etablert
8. Avvik meldes og håndteres i avvikssystemet
Problemstilling 2
Blir registrering av korridorpasienter gjennomført i henhold til angitt praksis?
9. Det er etablert et system for oversikt over senger og kapasitet
10. Det er definert og angitt hva som skal registreres, på hvilken måte og av hvem

1.6

Metode

I gjennomføringen av revisjonen har følgende metoder blitt benyttet:
 Innhenting og gjennomgang av dokumentasjon.
 Samtaler/intervju med ledere, sykepleiere og leger som har roller og ansvar med hensyn
til å håndtere korridorpasienter/overbelegg.
 Innhentet avviksmeldinger fra reviderte enheter for perioden 1.januar 2016 til 12. august
2016.
 Datauttrekk.
Nærmere oversikt over revisjonsgrunnlag og gjennomførte samtaler fremkommer av vedlegg 1.

1.7

Veiledning til leseren

I kapittel 2 og 3 presenteres funn i revisjonen med utgangspunkt i revisjonskriteriene, som er
angitt for å svare opp de to problemstillingene. Der det er vurdert vesentlige mangler/svakheter
har konsernrevisjonen gitt anbefalinger. Revisjonskriterier, observasjoner, vurderinger og
anbefalinger presenteres løpende for hver av de reviderte enhetene.

1

Satelittpasienter eller uteliggere er pasienter som ikke har fått sengeplass på «moderposten», men ligger på en
annen sengepost. Dette gjelder også pasienter som ligger på andre steder enn primærtun.
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2 Problemstilling 1

«Har helseforetaket iverksatt tiltak for å forebygge

korridorpasienter?»

For å belyse denne problemstillingen har konsernrevisjonen undersøkt hvordan helseforetaket
har etablert styring og kontroll i arbeidet med å forebygge korridorpasienter, se kap. 1.5.
Videre utdypning av revisjonsgrunnlaget beskrives i rubrikken under.
Utdypende føringer knyttet til forebygging av korridorpasienter
I oppdragsdokument 2016 til Helse Sør-Øst RHF vises det til regjeringens målsetninger. Disse forutsetter at
virksomheten skal innrettes for å nå følgende overordnede mål: 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i
kapasitetsutnyttelsen, 2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 3. Bedre kvalitet
og pasientsikkerhet. Innenfor mål 3, “Bedre kvalitet og pasientsikkerhet “ er det for 2016 presisert at det ikke skal
forekomme korridorpasienter. Målet er videreført i «Oppdrag og Bestilling 2016 for Vestre Viken HF».
I oppfølgingsmøter med regionale helseforetak i mars 2015 legges det til grunn at helseforetakene igangsetter tiltak
for å sikre at aktiviteten planlegges i henhold til pasientens behov. Det er videre angitt at helseforetakene må
undersøke sammenhengen mellom beleggsprosent og kvalitet, det vil si om det er forsinkelser i pasientforløp,
opphopning av pasienter i akuttmottak, korridorpasienter, sykefravær hos ansatte, økt forekomst av
sykehusinfeksjoner og økt dødelighet med mer.
Helse Sør-Øst RHF innhentet i 2015 en redegjørelse fra alle helseforetakene om status og tiltak på arbeidet med å
redusere/avvikle korridorplasser. Helseforetak med høy andel korridorpasienter beskrev i redegjørelsen at de hadde
et spesielt fokus på tiltak som skal gi en bedret kapasitet, tilgjengelighet og pasientgjennomstrømning på avdelinger
med særlige utfordringer. Helseforetakene rapporterer videre betydningen av tiltak som samhandling/samarbeid
internt, styring/koordinering av pasientflyt, kompetanse/koordinering i akuttmottak, utskrivning av pasienter,
hvordan kommunene anvender akuttplasser (KAD) og føringer for omfordeling og flytting av pasienter.
Innføringen av samhandlingsreformen har bidratt til et fokus i helseforetakene på utskrivning av pasienter. Føringen
for utskrivning av pasienter er hjemlet i «Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter».
Utskrivning av pasienter anses som et viktig element i forhold til pasientflyt og kapasitet.
Fra 1. januar 2016 skal alle kommuner ha kommunale akutte døgnplasser (KAD-plasser). KAD-plassene kan brukes
av de pasientene som kommunene har mulighet til å utrede eller behandle. I dette inngår også at kommunale akutte
døgnplasser anvendes og at helseforetaket har et godt samarbeid med kommunene. Det er kun kommunale leger
(fastleger, legevaktsleger og sykehjemsleger) som kan legge pasienter inn på KAD.
Korridorpasienter kan utgjøre en risiko for brannvern, fordi korridorsenger kan blokkere rømningsveier og hindre
evakuering. Forskrift om brannforebygging § 11 setter krav til frie rømningsveier og at fremkommeligheten ikke
reduseres.

I kapitlene 2.1 – 2.3, beskrives krav eller forventninger knyttet til revisjonskriteriene, funn og
observasjoner fra revisjonen, samt konsernrevisjonens vurderinger og eventuelle anbefalinger.
Først presenteres resultatet av revisjonen for det som er gjennomgående for helseforetaket, og
det som er felles for klinikkene. Deretter presenteres resultatet for sengepostene/sengetunene.

2.1

Mål og planer for å forebygge korridorpasienter

Revisjonskriterie 1: Mål er kommunisert og kjent, og risikovurdering gjennomføres
Det forventes at mål for å unngå korridorpasienter må være angitt, kommunisert og kjent i helseforetaket. Det er
videre forventet at det gjennomføres risikovurderinger i tilknytning til operasjonalisering og oppfølging av mål.
Revisjonen viser at målet om ikke å ha korridorpasienter er angitt i «Oppdrag og bestilling (OBD)
for Vestre Viken HF (VVHF) i 2016» og deretter videreført i driftsavtaler i helseforetaket. Målet
er gjennomgående kjent.
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I årlig melding fra VVHF for 2015, er det beskrevet at det gjennomføres risikovurdering i
tilknytning til måloppnåelse av OBD hvert tertial i klinikkene. Resultatene sammenfattes i en
overordnet risikovurdering for Vestre Viken HF. Revisjonen har vist at risikovurderingene er en
del av tertialvis rapportering til styret.
Revisjonen viser videre at det er vurdert risiko i tilknytning til plan- og tiltaksarbeidet for å unngå
korridorpasienter. Risikovurderinger er grunnlag for prioritering av tiltak beskrevet i ulike
prosedyrer for håndtering av overbelegg, blant annet brann/brannvern og plassering av
korridorsenger, flytting av pasienter og beredskap.
 Konsernrevisjonen vurderer at målet om ikke å ha korridorpasienter er

kommunisert og kjent. Risikovurderinger gjennomføres.
Anbefalinger
 Ingen anbefalinger.
Revisjonskriterie 2: Det foreligger prosedyrer og planer for hvordan helseforetaket skal
arbeide med korridorpasienter
Det forventes at det er utarbeidet prosedyrer som angir hvordan helseforetaket skal arbeide med korridorpasienter,
og at dette er konkretisert i prosedyrer for klinikkene og avdelingene. Det forventes videre at det foreligger
prosedyrer for ivaretakelse av brannvern, og det er rutiner for hvordan man tilrettelegger for eventuelle
korridorpasienter. Disse prosedyrene og rutinene må være kjent i enhetene.
Revisjonen viser at det foreligger en prosedyre på overordnet nivå som angir føringer for
utnyttelse av den totale sengekapasiteten i somatikken (dokID: 1112). Prosedyren beskriver
samarbeidsrutiner for overflyttinger knyttet til kapasitetsproblemer i helseforetaket, samt
prinsipper for å sikre utnyttelsen av den totale sengekapasiteten innen somatikken i VV HF. Det
fremkom i intervju at man skal utnytte intern kapasitet før man vurderer overflytting av pasienter
til andre geografiske enheter i helseforetaket. Det fremkom også at det stort sett er
intensivpasienter med behov for respiratorbehandling som flyttes. Prosedyren er operasjonalisert
i klinikkvise prosedyrer.
Det foreligger videre prosedyrer på overordnet nivå som angir at senger ikke skal blokkere
rømningsveier (dokID: 50087). Det er gjennomgående angitt hvor pasientene ikke skal/kan
legges på korridor. Det er også utarbeidet en prosedyre for brannvern (dokID: 5338) som angir at
pasienter skal omplasseres til annen avdeling/seksjon/plasseres i andre godkjente rom så langt
dette er mulig, før man tar i bruk korridorene. Revisjonen har vist at prosedyrene er kjent i
enhetene.
I forbindelse med revisjonen ble det pr. 23. juni 2016 gjort søk i prosedyrer i e-håndboka på VV
HF. Det resulterte i 18 treff på korridorpasienter og 59 treff på overbelegg. Avdelingen for
kvalitet anser at reduksjon i antall prosedyrer på området er et forbedringsområde. Dette støttes
av konsernrevisjonen som også innenfor de enheter som er revidert ser at prosedyrene til dels
også er overlappende eller fragmenterte, noe som kan være årsaken til at det i revisjonen
fremkommer at enkelte prosedyrer ikke etterleves.
 Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger prosedyrer på overordnet nivå som
beskriver hvordan helseforetaket skal forebygge korridorpasienter. De
overordnede føringene er videreført i klinikkvise prosedyrer. Prosedyrene er
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gjennomgående kjent, men et stort antall prosedyrer på klinikk og enhetsnivå kan
medføre at internkontrollen på området ikke blir effektiv.
Anbefalinger
 Det anbefales at det gjennomføres tiltak som sikrer at det er tydelig hvilke prosedyrer som
skal være styrende på hvilket nivå.

Drammen sykehus, Medisin 1 (Med 1):
Revisjonen viser at det er etablert prosedyrer for forebygging av korridorpasienter for medisinsk
avdeling Drammen sykehus (DS) som også omfatter Med 1. Revisjonen viser videre at det er
etablert rutiner for å ivareta brannvern. Det foreligger blant annet en plantegning hvor det er
markert fire steder i korridoren hvor senger kan plasseres uten å komme i konflikt med
rømningsveier, brannslanger og lignende.
Medisinsk avdeling har utviklet et «Hjelpepost2» (H-post)-system (dokID: 28791), som klinikk
Drammen har fastsatt gjeldende for sykehuset (dokID:15884). Videre har medisinsk avdeling en
prosedyre der alle tiltak for håndtering av overbelegg er beskrevet, herunder bruk av H-post,
(dokID: 56475). Det er angitt at formålet med H-post-direktivet er at før pasienter legges på
korridor i medisinsk avdeling, må ledige senger ved andre avdelinger benyttes. Når alle «normerte
sengeplasser3» på medisinsk avdeling er fylt opp, skal akuttmottaket fremskaffe oversikt over
ledige normerte senger ved andre avdelinger på sykehuset. Dette skal skje ved at medisinsk
avdeling flytter pasientene internt for å utnytte egne normerte senger, før pasienter flyttes til Hpost (ledig normert seng i annen avdeling) for å unngå overbelegg/korridorplassering.
Det fremkommer i revisjonen at en sentral del med H-post-direktivet er å identifisere pasienter
som kan flyttes til H-post.
Det fremkommer videre at hvert visitteam på medisinsk avdeling har ansvar for 10-12 pasienter,
og må identifisere minst to pasienter som er kandidater for H-post.
H-post klarerte pasienter markeres med «H» på tavle i vaktrom, der man har oversikt over
pasientene.
Ved stor pasientpågang, er beslutningen om hvilken pasient som kan flyttes til H-post allerede
tatt. Videre er det angitt at lege i akuttmottaket skal vurdere om en pasient må til moderposten
eller kan legges på annen post dersom det er fullt på moderposten.
Revisjonen viser at prosedyrene er kjent, men det fremkommer i intervju at det ikke alltid
markeres “H” på tavla for hvilke pasienter som er flyttbare til H-post.
I tillegg fremkommer det i intervju at det ved overbelegg kan skje at det legges inntil fire pasienter
på korridor før det iverksettes tiltak for å flytte pasienter til H-post. Andel korridorpasienter på
Med 1 var per august 2016 på 5,5 %.
I revisjonen ble det gjort uttrekk av rapport D-6029 og D-5952 i uke 23, som en stikkprøve på
bakgrunn av det som fremkom i intervju. Figur 2 viser korridorpasienter og bruken av
buffersenger på Med 1 i denne perioden. Tall hentet ut fra rapport D-6029 viser at det var
henholdsvis 7 – og 4 pasienter på H-post for hele medisinsk avdeling 6. og 7. juni. De resterende
dagene i uke 23 var det ingen pasienter på H-post på medisinsk avdeling.

2

H-post (Hjelpepost): Når avdelingen av plasshensyn må disponere ledige sengeplasser ved sengeposter ved
andre avdelinger.
3
Normerte sengeplasser: Sengeplasser som det er bemanning til og som inngår i normal sengepost drift.
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Rapport D-683 tatt ut fra Ortopedisk
sengepost (Ort 1), som er en av flere Hposter for medisinsk avdeling, viser at Ort 1
hadde henholdsvis 4, 8, 5 og 3 ledige senger
kl. 07.00 fra mandag til torsdag den samme
uken. I revisjonen ble det imidlertid ikke
undersøkt om Med 1 på dette tidspunktet
hadde definert H-postpasienter som faktisk
kunne vært flyttet til de ledige sengeplassene
på Ort 1. Det er videre slik at det ikke alltid
vil være samsvar mellom antall normerte
senger i DIPS og tilgjengelige senger, f.eks.
når tomannsrom benyttes til en pasient ved
smitte.

Figur 2 Overbelegg for Med 1 uke 23 2016

Gjennomgangen har videre vist at korridorpasienter skjermes med skjermbrett og har
ringeklokke. Toalett og dusj, deles med de andre pasientene som ligger på pasientrom.
 Konsernrevisjonen vurderer at det er prosedyrer for hvordan Med 1 skal forebygge
korridorpasienter.
 Konsernrevisjonen vurderer at aktuelle tiltak for å forebygge korridorpasienter er
kjent, men at prosedyren ikke fullt ut etterleves.
 Konsernrevisjonen vurderer at det er få muligheter til å ivareta taushetsplikten og
integriteten til korridorpasientene i enheten.
Anbefalinger
 Det anbefales at det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre at aktuelle
prosedyrer etterleves.
Drammen sykehus, Ortopedisk post (Ort 1):
Revisjonen viser at det er etablert lokale prosedyrer for forebygging av korridorpasienter for Ort
1. Det foreligger en prosedyre på klinikknivå, som angir at når normerte sengeplasser er benyttet
i sengepostene skal man vurdere muligheten for å flytte pasienter på H-post (dokID: 15884). Det
foreligger videre en prosedyre som angir at Ort 1 kan disponere 7 senger i AkuOBS (dokID:
2401). Det er videre angitt kriterier for hvilke pasienter som egner seg til å ligge på AkuOBS,
herunder hoftepasienter, armbrudd, benbrudd, commotio cerebri (dokID: 67220). Det
fremkommer i intervjuene at Ort 1 er primært hjelpepost for andre avdelinger. Det fremkommer
videre i intervju at når sengeposten har ledig plass til å ta imot H-postpasienter, anvendes ikke
disse alltid fullt ut.
Revisjonen har vist at Ort 1 benytter seg av kapasiteten på Kongsberg sykehus, og Aku-Ort for å
utnytte kapasiteten internt.
Det er videre angitt plasser i korridor for plassering av korridorpasienter, slik at de ikke er til
hinder for brann – og rømningsveier. Revisjonen viser at prosedyrene og rutinene for plassering
av korridorpasienter er kjent.
Det fremkommer i intervjuene at korridorpasienter skjermes med skjermbrett. Toalett og dusj,
deles med de andre pasientene som ligger på pasientrom.
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Det fremkommer videre i intervju at Ort 1 ved overbelegg kan legge inntil fire pasienter på
korridor. Det fremkommer i intervjuene at tiltak for flytting av pasienter iverksettes dersom det
kommer pasienter utover dette.
I revisjonen fremkom det at Ort 1 skal igangsette et prosjekt “Sengepostprosjektet” høsten 2016.
Prosjektet skal blant annet se på kapasitetsutnyttelse og bruk av styringsinformasjon, i forbindelse
med at de skal redusere sengekapasiteten.
 Konsernrevisjonen vurderer at det er prosedyrer for hvordan Ort 1 skal forebygge

korridorpasienter.
 Konsernrevisjonen vurderer at aktuelle tiltak for å forebygge korridorpasienter er
kjent, men at prosedyrene ikke fullt ut etterleves.
 Konsernrevisjonen vurderer at det er få muligheter til å ivareta taushetsplikten og
integriteten til korridorpasientene i enheten.
Anbefalinger
 Det anbefales at det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre at aktuelle
prosedyrer etterleves.
Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3:
Revisjon viser at det foreligger en overordnet strategi på Ringerike sykehus for håndtering av
korridorpasienter. I strategien beskrives blant annet mål gitt i driftsavtalene, status pr juni 2016 og
tiltak som skal gjennomføres.
Revisjonen viser videre at det er utarbeidet prosedyrer for hvordan Ringerike sykehus skal
forebygge korridorpasienter, (dokID: 40571 og dokID: 27296). Prosedyrene angir hvilke tiltak
som skal iverksettes når driftssituasjonen blir vanskelig og/eller uhåndterlig på grunn av stort
overbelegg, samt hvilke sengetun som skal samarbeide (prinsipp om primærtun, sekundærtun og
tertiærtun). Det er videre angitt at alle slagpasienter skal plasseres på sengetun I3.
Det fremkommer at prosedyren (dokID: 40571) skal tre i kraft når overbelegget er et faktum og
man etter legevisitt har fått oversikt over planlagte utreiser. Det fremkommer videre i intervju at
prosedyren er kjent og at det gjøres kontinuerlige vurderinger om å ta i bruk senger på
samarbeidende tun. Det fremkommer imidlertid også at terskelen for å benytte sekundær- eller
tertiærtun varierer i enheten.
Videre viser gjennomgangen at samarbeidende tun har felles fagdager hver 12. uke for å sikre at
sengetunene har kompetanse til å ivareta pasienter på tvers av fagområder.
I intervjuene fremkommer det at sengeposten har skjermbrett som benyttes dersom man har
korridorpasienter. Det fremkommer videre at møterommet brukes ved legevisitt på
korridorpasienter, hvis det er ledig. På sengetunet er det kun et toalett for korridorpasientene på
fire tun, og det er ikke tilgang til dusj fordi denne er kun på sengerommene.
Gjennomgangen viser også at det er angitt to steder i korridor hvor senger kan plasseres uten å
være i konflikt med rømningsveier og brannslanger. Det er fysisk merket på gulvet i korridoren
hvor pasientsenger ikke skal stå. Det fremkommer imidlertid i intervju at dersom det blir for
mange senger på korridor, kan det skje at pasientsenger plasseres i konflikt med interne rutiner
for brannvern.
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 Revisjonen viser at det er prosedyrer for hvordan sengetun I3/L3 skal forebygge
korridorpasienter.
 Konsernrevisjonen vurderer at aktuelle tiltak for å håndtere korridorpasienter er
kjent, men at prosedyrene ikke fullt ut etterleves.
 Konsernrevisjonen vurderer at det er få muligheter til å ivareta taushetsplikten og
integriteten til korridorpasientene i enhetene.
Anbefalinger
 Det anbefales at det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre at aktuelle
prosedyrer etterleves.

Revisjonskriterie 3: Ansvar og roller for koordinering og styring av pasientflyt er angitt
Det forventes at ansvar og roller for koordinering og styring av pasientflyt er angitt og kjent.
Revisjonen viser at ansvar og roller for koordinering og styring av pasientflyt er angitt.
Drammen sykehus, Medisin 1 (Med 1):
Revisjonen viser at ansvar og oppgaver for koordinering og styring av pasientflyt er angitt i
prosedyrer og funksjonsbeskrivelser. I prosedyren (dokID: 28843) er det angitt at ansvarlig
sykepleier (A-vakten) skal ha oversikt over belegg på sengeposten, herunder normerte senger,
buffersenger, korridorbelegg, planlagte utreiser og overflyttinger. Videre er det angitt at A-vakten
skal oppdatere sengepostlisten i DIPS og kommunisere med akuttmottak angående overflytting
og mottak av pasienter (dokID: 56475).
Det er videre angitt at visittansvarlig lege har ansvar for å identifisere en prioritert oversikt over
pasienter som er egnet for overflytting til H-post (dokID: 15884). I medisinsk avdeling ivaretas
dette ved H-markeringer på tavlene i sengepost (dokID: 28791).
Det er også angitt at når pasient er avklart av lege i akuttmottak for innleggelse på sengepost, skal
helsesekretær, lege og pasientansvarlig sykepleier i akuttmottak samarbeide om
sengepostplassering. Helsesekretær skal melde pasienten til aktuell sengepost (dokID: 19311).
Det fremkommer i intervjuene at erfarne sykepleiere får opplæring i ansvarsfunksjonen og at
prosedyrene er kjent på sengeposten.
 Konsernrevisjonen vurderer at ansvar og roller for å koordinere og styre pasientflyt
er angitt og kjent på sengeposten.
Anbefalinger
 Ingen anbefalinger.
Drammen sykehus, Ortopedisk post (Ort 1):
Revisjonen viser at ansvar og oppgaver for koordinering og styring av pasientflyt er angitt i
prosedyrer og funksjonsbeskrivelser. Det er blant annet angitt at avdelingene har ansvar for å ha
oversikt over belegget i egen avdeling og for rapportering til akuttmottaket innen kl. 14.00
(dokID: 15884).
Det fremkommer i intervju at ansvarsvakten /avdelingssykepleier har oversikt over belegget på
post og holder akuttmottaket orientert om belegget. Det er videre angitt at når pasient er avklart
av lege i akuttmottak for innleggelse på sengepost skal helsesekretær, lege og pasientansvarlig
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sykepleier i akuttmottak samarbeide om sengepostplassering. Helsesekretær skal melde pasienten
til aktuell sengepost (dokID: 19311).
Det fremkommer i intervju at prosedyrene er kjent på sengeposten.
 Konsernrevisjonen vurderer at ansvar og roller for å koordinere og styre pasientflyt
er angitt og kjent på sengeposten.
Anbefalinger
 Ingen anbefalinger.
Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3:
Revisjonen viser at ansvar og oppgaver for koordinering og styring av pasientflyt er angitt både i
prosedyrer og funksjonsbeskrivelser. Det er blant annet angitt at primærvakt blant legene skal ha
ansvaret for å plassere alle pasienter i en hovedprosess etter diagnose. Dette skal danne
grunnlaget for hvilket sengetun pasienten plasseres på (dokID: 43417).
Det fremkommer i intervju at ansvarsvakten /avdelingssykepleier har oversikt over belegget på
sengetunet og holder akuttmottaket orientert om belegg. Det fremkommer videre at ved
overbelegg har de ansvarlige sykepleierne i etasjen ansvar for å avklare hvor pasienten skal
plasseres, deretter informeres akuttmottaket.
Det er angitt at sekundærvakt bestemmer hvilken avdeling og hovedprosess pasienten tilhører, og
sykepleier i akuttmottaket plasserer pasienten i henhold til dette (dokID: 27296).
Det fremkommer i intervju at prosedyrene er kjent på sengeposten.
 Konsernrevisjonen vurderer at ansvar og roller for å koordinere og styre pasientflyt
er angitt og kjent på sengeposten.
Anbefalinger
 Ingen anbefalinger.

2.2

Tiltak for å forebygge korridorpasienter

Revisjonskriterie 4: Samarbeidet med kommunene angående KAD-plasser er angitt
Det forventes at det er angitt hvordan helseforetaket skal samarbeide med kommunene angående kommunale
akutte døgnplasser (KAD-plasser).

Drammen sykehus:
Drammen sykehus har lokalsykehusfunksjon for syv kommuner. I disse er det etablert tilsammen
ca. 22 KAD-plasser. Disse er etablert i kommunene Drammen, Nedre Eiker, Svelvik, Sande, Lier
(ikke startet opp pr. 16. september 2016), Røyken og Hurum.
Det foreligger mandat for faglig samarbeidsforum for oppfølging og utvikling av kommunale øhjelpsplasser. Det er en plakat i akuttmottaket som angir kriterier for hvilke pasienter som kan
bruke KAD-plassene. Kriteriene varierer mellom kommunene.
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Tall hentet ut fra VVHF viser at beleggsprosenten på KAD-plassene i Drammen i første og
andre kvartal 2016 varierer mellom 16,1 % - 45,1 %, se tabell 1. Oversikten viser at
beleggsprosenten er økende fra første til andre
Virksomhet
01.05.16
01.01.16 kvartal.
–
–
Det fremkommer i intervjuene at det er
31.08.16
30.04.16 igangsatt arbeid for å skape bedre samarbeid
Drammen legevakt
42 %
27,2 %
mellom kommunene og Drammen sykehus med
den hensikt å bedre utnyttelsen av KADDrammen helsehus
34,6 %
29,9 %
plassene.
Røyken og Hurum LV 17,1 %
16,1 %
Det fremkommer også at akuttmottaket har
Bråta, NEK
45,1 %
30,4 %
oversikt over antall KAD-plasser som skal være
tilgjengelig for kommunene som sokner til
Drammen sykehus. Fra gjennomgangen vises det
Tabell 1: Beleggsprosent på KAD-plasser i Drammen
til at Drammen sykehus har varierende erfaring
med hvordan KAD-plassene utnyttes.


Konsernrevisjonen vurderer at bedre utnyttelse av KAD-plasser kan bidra til å
redusere antall unødvendige innleggelser.

Anbefalinger
 Det anbefales at samarbeidet med kommunene om utnyttelse av KADplassene videreutvikles.

Ringerike Sykehus:
Ringerike sykehus har et opptaksområde som omfatter 12 kommuner. I disse kommunene er det
etabler ca. 12 KAD-plasser til sammen.
I revisjonen fremkom det at det er 8,77 KAD-plasser for de seks nedre kommunene som sokner
til Ringerike sykehus, og 3,2 KAD-plasser på Hallingdal Sjukestugu. Tall hentet fra VVHF viser
at beleggsprosent i perioden 01. juni 2015 til og med 18. januar 2016 var på 38,75 % for de 8,77
plassene. I perioden før 01. juni 2015 var beleggsprosenten på ca. 22 %. Beleggsprosenten har
vært økende siden 2015 og frem til januar 2016. Beleggsprosenten på Hallingdal Sjukestugu var
50 % for de 3,2 KAD- plassene (frem til august 2016).
Det fremkommer også at akuttmottaket har oversikt over antall KAD-plasser som skal være
tilgjengelig i kommunene som sokner til Ringerike sykehus. Fra gjennomgangen vises det til at
Ringerike sykehus har varierende erfaring med hvordan KAD-plassene anvendes.


Konsernrevisjonen vurderer at bedre utnyttelse av KAD-plasser kan bidra til å
redusere antall unødvendige innleggelser.

Anbefalinger
 Det anbefales at samarbeidet med kommunene om utnyttelse av KADplassene videreutvikles.
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Revisjonskriterie 5: Pasienter som er utskrivningsklare blir skrevet ut
Det forventes at det er etablerte rutiner i helseforetaket som sikrer at utskrivningsklare pasienter blir skrevet ut4. I
dette inngår det at det er etablert avtaler mellom helseforetaket og tilhørende kommuner om utskrivningsklare
pasienter.
Revisjonen viser at det er rutiner i helseforetaket som skal sikre at utskrivningsklare pasienter blir
skrevet ut. Revisjonen viser videre at det etablert samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og
de tilhørende kommunene, som beskriver hvordan samarbeidet mellom første- og
andrelinjetjenesten skal foregå. Avtalen er videre
operasjonalisert i en overordnet prosedyre
(dokID:11549).
I intervjuene fremkommer det at det har vært en
nedgang
i
antall
utskrivningsklare
døgn
(ferdigbehandlede pasienter som blir liggende på
sykehus) etter innføringen av samhandlingsreformen.
Figur fra VVHF (figur 3) viser antall utskrivningsklare
døgn 2011-2016. Figuren viser at for alle klinikker har
utskrivningsklare døgn falt fra 2011 og frem til i dag.


Figur 3: Antall utskrivningsklare døgn 2011-2016

Konsernrevisjonen vurderer at rutiner for utskrivning av pasienter som beskriver
samarbeidet mellom HF et og kommunene er kjent.

Anbefalinger
 Ingen anbefalinger.

Revisjonskriterie 6: Ivaretakelse av satelittpasienter
Det forventes at det er angitt tiltak for ivaretakelse av satelittpasienter5. Videre forventes det at det er angitt
kriterier for hvilke pasienter som kan flyttes til andre avdelinger slik at pasientene blir ivaretatt med rett
kompetanse, og at det er rutiner for gjennomføring av legevisitt for satelittpasienter. Disse prosedyrene og rutinene
må være kjent i enhetene.
Revisjonen viser at prosedyren på overordnet nivå, som omhandler føringer for utnyttelse av den
totale sengekapasiteten i somatikken i VVHF (dokID: 1112), angir krav for å sikre kvalitet på
pasientbehandlingen ved overflytting av pasienter. Revisjonen viser videre at de overordnede
føringene er videreført i klinikkvise prosedyrer.
Drammen sykehus, Medisin 1 (Med 1):
Revisjonen viser at det foreligger prosedyrer for ivaretakelse av satelittpasienter. I prosedyren på
klinikknivå (dokID: 15884) er det blant annet angitt tiltak som skal sikre at H-postpasienter får
legevisitt innen angitt tidspunkt. Medisinsk avdelings prosedyre (dokID: 28791) angir hvilke
4

Viser til revisjon om utskrivning av pasienter med behov for kommunehelsetjenester i Vestre Viken HF 2014.
Satelittpasienter eller uteliggere er pasienter som ikke har fått sengeplass på «moderposten», men ligger på en
annen sengepost. Dette gjelder også pasienter som ligger på andre steder enn primærtun.
5
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forutsetninger som skal være tilstede for pasienter som kan flyttes til H-post. I intervjuene
fremkommer det at det er et gjennomgående prinsipp, at satelittpasienter skal være pasienter som
har gjennomgått initial avklaring, som kan håndteres med grunnleggende sykepleiefaglig
kompetanse. Dette vil ofte være pasienter som er i avslutningen av behandlingsforløpet eller
pasienter som er utskrivningsklare og/eller venter på utskrivning.
Revisjonen viser at prosedyrene er kjent, men det fremkommer i intervju at leger på Med 1 går
visitt på moderavdelingen før man går legevisitt på H-postpasientene. Dette resulterer i at
legevisitten på H-postpasientene blir senere på dagen enn angitt tidspunkt, og dermed ikke
prioritert som angitt i prosedyren.
Drammen sykehus, Ortopedisk post (Ort 1):
Revisjonen viser at det foreligger prosedyrer for ivaretakelse av satelittpasienter. Ort 1 er også
kjent med at medisinsk avdelings prosedyre (dokID: 28791). Prosedyren angir som blant annet at
nyinnlagte pasienter kun unntaksvis kan legges direkte på H-post. I prosedyren (dokID: 15884) er
det blant annet angitt tiltak som skal sikre at H-postpasienter får legevisitt innen angitt tidspunkt.
Det foreligger videre en prosedyre som blant annet angir hvilke pasienter som kan flyttes til Hpost (dokID: 28791). I intervjuene fremkommer det at det er et gjennomgående prinsipp, at
satelittpasienter skal være pasienter som har «lette» diagnoser som kan håndteres med
grunnleggende sykepleiefaglig kompetanse, at pasienten er i avslutningen av behandlingsforløpet
eller at pasienten er utskrivningsklar og/eller venter på utskrivning.
Revisjonen viser at prosedyrene er kjent, men i intervju fremkommer det imidlertid at Ort 1 av og
til får medisinske pasienter direkte fra akuttmottaket, og ikke som H-postpasient fra Med 1.
I intervju fremkommer det også at dokumentasjon som følger H-postpasienten fra medisinsk
avdeling i noen tilfeller er mangelfull. Det opplyses at det i noen tilfeller blir H-postpasienter
omplassert til Ort 1 på tidspunkter som er lite gunstig for pasienten, eksempelvis på natten.
I intervjuene fremkommer det videre at det kan forekomme at legene på Med 1 bestiller prøver
og undersøkelser til H-postpasienten, uten å informere ansatte og pasient på Ort 1. Det vises
også til at legevisitten på H-postpasientene på Ort 1 i noen grad gjennomføres senere enn angitt i
prosedyren.
Samlet vurdering og anbefalinger for reviderte enheter på Drammen sykehus:
 Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger prosedyrer for ivaretakelse av
satelittpasienter, og at prosedyrene er kjent.
 Prosedyrene etterleves ikke alltid i enhetene, med det menes:
- Legevisitten på satelittpasientene gjennomføres ikke alltid i henhold til
angitt tidspunkt.
- Pasienter og ansatte får ikke alltid beskjed om hvilke undersøkelser som
skal gjennomføres.
- Dokumentasjonen ved overflytting av H-postpasienter kan være
mangelfull.
Anbefalinger
 Det anbefales at det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre at aktuelle
prosedyrer etterleves.
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Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3:
Revisjonen viser at det foreligger prosedyre som angir at plassering av pasienter skal være knyttet
til kompetanse, ressursutnyttelse og pasientopplevd kvalitet (dokID: 27296). Konkrete tiltak for
gjennomføring av legevisitt på satelittpasienter er ikke beskrevet, men det fremkommer i
intervjuene at det er etablert rutiner for legevisitt når pasienter ligger på andre tun enn
primærtunet. Revisjonen viser at rutinene er gjennomgående kjent.
 Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger prosedyrer for ivaretakelse av
satelittpasienter, og prosedyren er kjent.
Anbefalinger
 Ingen anbefalinger.

2.3

Rapportering og oppfølging av korridorpasienter

Revisjonskriterie 7: Rutiner for rapportering og oppfølging er etablert
Det forventes at det er etablert rutiner for rapportering og oppfølging av korridorpasienter som en del av den
ordinære driften.
Revisjon viser at det er etablert gjennomgående rutiner for rapportering og oppfølging i
helseforetaket.
Revisjonen viser at rapportering og oppfølging av korridorpasienter inngår som en del av den
ordinære virksomhetsstyringen i helseforetaket. Gjennomgangen viser at det er månedlig
rapportering både til styret og Helse Sør-Øst HF angående korridorpasienter.
Revisjonen viser videre at målet om ikke å ha korridorpasienter inngår i driftsavtale mellom
klinikkene og den enkelte avdeling. I intervjuer fremkommer det at seksjonenes måloppnåelse er
gjenstand for diskusjon og oppfølging både i avdelingenes ledermøter og i månedlige
oppfølgingsmøter med avdelingssjef.
Revisjonen viser at enheten for E-helse kan ta ut rapporter på bestilling på seksjonsnivå. Dette
gjør at sengepostene og sengetunet har mulighet til å ha oppdatert styringsinformasjon
tilgjengelig. I intervjuene fremkom det at denne muligheten benyttes i varierende grad.
Gjennomgangen viser også at det er etablert rutiner for rapportering og oppfølging av kapasitet,
belegg og korridorpasienter med faste rapporteringstidspunkt og fortløpende dialog mellom
enhetene og videre med akuttmottaket for fordeling av pasienter. I intervjuene fremkommer det
at rutinene etterleves.
Revisjonen viser videre at informasjon om måloppnåelse er tilgjengeliggjort på intranett og via
måltavlene i de ulike enhetene. I intervjuene fremkommer det at i perioder med mange
korridorpasienter tas dette opp på personalmøter og undervisningsdager. Utover dette
kommuniseres grad av måloppnåelse for korridorpasienter i liten grad til de ansatte på
sengepostene og sengetun.
 Konsernrevisjonen vurderer at det er etablert rutiner for rapportering og
oppfølging som del av den ordinære driften.
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 Konsernrevisjonen vurderer videre at styringsdata er tilgjengelig på alle nivå, men
styringsinformasjonen knyttet til korridorpasienter benyttes i liten grad i enhetene
som grunnlag for evaluering og forbedring.
Anbefalinger
 Det anbefales at styringsinformasjon som omhandler korridorpasienter i
større grad anvendes i enhetene.
Revisjonskriterie 8: Avvik meldes og håndteres i avvikssystemet
Det forventes at det er angitt praksis for registrering og håndtering av avvik i helseforetaket. Det forventes videre at
det meldes avvik, og at resultatene fra avvikshåndtering anvendes til forbedring.
Revisjonen har vist at det foreligger prosedyrer for håndtering av uønskede hendelser og avvik.
Det er angitt hva som skal meldes, roller og ansvar for å håndtere avvikene, og hvordan dette skal
gjøres (dokID: 28858). Det er videre definert i en prosedyre (dokID: 5338) at alle hendelser som
truer brannsikkerheten eller er brudd på bestemmelser om brannvern skal rapporteres,
eksempelvis når senger blokkerer rømningsveier. Det er videre angitt at avdelingssykepleier har
ansvar for å behandle avvik fra sengeposten, og ved behov skal saker løftes til avdelingssjef
(dokID: 28858).
Drammen sykehus, Medisin 1 (Med 1):
Revisjonen viser at prosedyrene for avvikssystemet er kjent. I revisjonen ble det hentet ut
avviksmeldinger fra Med 1 for de første åtte månedene av 2016 (søkeord korridorpasienter og
overbelegg). Gjennomgangen av avviksmeldingene viser at det meldes avvik for eksempel når
nødutganger er sperret eller at korridorsengen truer brannsikkerheten. Det meldes også avvik
dersom det er mangelfull dokumentasjon på pasientene som flyttes til H-post, eller når pasienter
får forsinket pleie og behandling som følge av overbelegg eller manglende bemanning.
I intervjuene fremkommer det at avviksmeldinger inngår som tema på fagdager, og brukes til
forbedring.
 Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger prosedyrer for håndtering av avvik,
og disse er kjent i enheten. Konsernrevisjonen vurderer videre at avvik meldes og
resultater fra avvikshåndtering anvendes til intern forbedring.
Anbefalinger
 Ingen anbefalinger.
Drammen sykehus, Ortopedisk post (Ort 1):
Revisjonen viser at prosedyrene for avvikssystemet er kjent. I revisjonen ble det hentet ut
avviksmeldinger fra Ort 1 for de første åtte månedene av 2016 (søkeord korridorpasienter og
overbelegg). Gjennomgangen av avviksmeldingene viser at det i denne perioden ikke er registrert
avvik på aktuelle tema. I intervjuene fremkommer det at det er et forbedringspotensiale med
hensyn til å melde avvik.
 Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger prosedyrer for håndtering av avvik,
og disse er kjent i enheten. Konsernrevisjonen vurderer videre at manglende
rapportering av avvik kan medføre at arbeidet med kontinuerlig forbedring
hemmes.
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Anbefalinger
 Det anbefales at prosedyrer for melding av avvik etterleves.
Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3:
Revisjonen viser at prosedyrene for avvikssystemet er kjent. I revisjonen ble det hentet ut
avviksmeldinger fra sengetun I3 for de første åtte månedene av 2016 (søkeord korridorpasienter
og overbelegg). Gjennomgangen av avviksmeldingene viser at det meldes avvik for eksempel på
forsinkelser på sykepleieprosedyrer og behandling. I intervjuene fremkommer det at meldte avvik
tas opp på fagdager, og brukes i forbedringsarbeidet, men at det er et forbedringspotensial med
hensyn til å melde avvik.
 Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger prosedyrer for håndtering av avvik,
og disse er kjent i enheten. Konsernrevisjonen vurderer videre at manglende
rapportering av avvik kan medføre at arbeidet med kontinuerlig forbedring
hemmes.
Anbefalinger
 Det anbefales at prosedyrer for melding av avvik etterleves.

2.1

Oppsummering problemstilling 1

Revisjonen har vist at det er gjennomført flere tiltak i Vestre Viken HF for å forebygge
korridorpasienter. Målet om ikke å ha korridorpasienter er videreført i driftsavtaler, og er
gjennomgående kjent. Det gjennomføres risikovurdering i forbindelse med tertialvis rapportering
samt i tilknytning til plan - og tiltaksarbeidet. Gjennomgående rutiner for oppfølging og
rapportering, herunder også bruk avviksmeldinger gjelder også for korridorpasienter.
Helseforetaket har gjennomgående etablert prosedyrer på overordnet nivå som beskriver hvordan
VVHF skal forebygge korridorpasienter og disse er videreført i klinikkene og enhetene, og
bekreftes kjent. Gjennomgående tiltak for styring og koordinering av pasientflyt og håndtering av
overbelegg i helseforetaket er etablert og ansvar og roller i tilknytning til dette er angitt.
Revisjonen har også vist at det er etablert samarbeid med kommunene om utskrivning av
utskrivningsklare pasienter. Det er videre et gjennomgående fokus i helseforetaket på å sikre at
utskrivningsklar pasienter blir skrevet ut.
Imidlertid viser revisjonen at prosedyrene i ulik grad etterleves i de enheter som er revidert. Dette
gjelder i hovedsak prosedyrer knyttet til håndtering av overbelegg og for ivaretakelse av
satelittpasient;


I revisjonen fremkommer det at det skjer at pasienter blir liggende i egen korridor
fremfor å bli overflyttet til andre sengeposter. Det gjøres heller ikke alltid en utvelgelse av
pasienter som er mulig å flytte til annen enhet.



Legevisitt til satelittpasienter gjennomføres ikke alltid innen angitt tidspunkt og
nødvendig dokumentasjon er i noen tilfeller ikke med ved overflytting.

Et stort antall prosedyrer som til dels er overlappende eller fragmenterte kan medføre at
internkontrollen på området ikke blir effektiv.
Revisjonen har også vist at det er få muligheter til å ivareta taushetsplikten og integriteten til
korridorpasientene i enhetene. Det er kjent i enhetene hvor senger ikke kan plasseres med hensyn
til brannvern, men ved stort overbelegg skjer det at senger plasseres i strid med dette.
Etter konsernrevisjonens vurdering medfører manglende etterlevelse av egne tiltak for å
forebygge korridorpasienter, at mål om 0 korridorpasienter vanskelig kan nås.
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3 Problemstilling 2

«Blir registrering av korridorpasienter gjennomført
i henhold til angitt praksis?»

For å belyse problemstillingen har konsernrevisjonen undersøkt hvordan helseforetaket har
etablert styring og kontroll i arbeidet med å ha et system for å registrere korridorpasienter, se kap.
1.5. Videre utdypning av revisjonsgrunnlaget og revisjonskriterier beskrives i rubrikken under.
Utdypende føringer knyttet til registreringspraksis av kvalitetsindikatoren korridorpasienter
Antall korridorpasienter er en kvalitetsindikator for sykehusopphold som helseforetakene blir målt på (indikator nr.
N-001). Kvalitetsindikatoren angir andel døgn med korridorpasienter. Pasienter som innlegges utover sykehusets
vanlige kapasitet omfattes ikke av indikatoren. Dette gjelder ved ekstraordinære hendelser som f.eks. ulykker,
katastrofer.
«Korridorpasient defineres som antall og andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom,
dagligstue m.m. Det regnes også som korridorpasienter når plassering på korridor velges som løsning på observasjons- eller kontaktbehov.
Dersom mor og barn etter fødsel plasseres på korridor eller lignende, skal de regnes som 2 korridorpasienter. Gjelder ikke ”ekstra”
pasienter på ordinære sengeplasser eller sengeplasser som er tatt ut av drift. Det betyr at antall korridorpasienter ikke beregnes ut fra
totalt overbelegg, eller som antall flere pasienter enn antall ordinære sengeplasser.
Antall korridorpasienter er en prosessindikator for styring av pasientstrøm. Indikatoren uttrykker antall og omfang av uønskede
hendelser og indikatoren må anvendes som styringsinformasjon for å sikre intern forbedring.
Bakgrunnen for at antall korridorpasienter er etablert som kvalitetsindikator er blant annet at:
- Behandlingsplass i korridor hindrer ivaretakelse av pasientenes integritet og alminnelige verdighet
- Behandlingsplass i korridor hindrer ivaretakelse av lovpålagt taushetsplikt, jf. lov om helsepersonell
- Behandlingsplass i korridor hindrer god behandling og pleie
Indikatoren antall korridorpasienter rapporteres til avtalt datamottak i institusjonen uten pasientnavn eller begrunnelse for hendelsen.»
(Definisjonskatalogen styringsparametre/kvalitetsindikatorer i hht. driftsavtalen 2013, N-001, versjon 1.3 2012,s. 16).

I kapittelet 3.1, beskrives krav eller forventninger knyttet til revisjonskriteriene, funn og
observasjoner fra revisjonen, samt konsernrevisjonens vurderinger og eventuelle anbefalinger.
Først presenteres resultatet av revisjonen for det som er gjennomgående for helseforetaket, og
det som er felles for klinikkene. Deretter presenteres resultatet for sengepostene/sengetunene.

3.1

Registreringspraksis

Revisjonskriterie 9: Det er etablert et system for oversikt av senger og kapasitet
Det forventes at det er etablert et system som sikrer at helseforetaket til enhver tid har oversikt over antall senger,
belegg og kapasitet. Det er videre forventet at informasjonen holdes oppdatert.
Revisjonen viser at det foreligger overordnede prosedyrer for å sikre at det er oversikt over
senger og kapasitet i helseforetaket. Revisjonen har videre vist at det er etablert et system for
fordeling av sengeplasser ved overbelegg.
Det foreligger en prosedyre (dokID: 4352) som angir at innlagte pasienter skal få sengenummer i
sengepostlisten i DIPS. Det er videre angitt at det skal defineres om pasienten er på permisjon,
har med seg ledsager eller ligger på “teknisk post”6. Det fremkommer i intervjuene at sykepleierne
registrerer pasienter med koder i sengepostlisten i DIPS, og dette danner oversikt over antall
pasienter, korridorpasienter, permisjoner etc.
6

Teknisk post: Pasienten ligger på teknisk post når man f.eks. ligger på postoperativ - eller intensiv avdeling.
Denne sengen telles ikke som en korridorseng.
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Det fremkommer videre i klinikkvise prosedyrer at akuttmottaket skal ha oversikt over
kapasiteten til sengepostene (i DIPS) og fordeler Ø-hjelpspasienter utfra dette. I intervjuene
fremkommer det at sengepostlistene oppdateres i DIPS ved manuelle registreringer, oftest utført
av sykepleiere på sengepostene.
Revisjonen viser at prosedyrene er kjent., men det fremkommer imidlertid i intervju at det kan
være forsinkelse i oppdateringen av sengepostlisten i DIPS. Dette gjelder blant annet etter
utskrivninger av pasienter.
Drammen sykehus, Medisin 1 (Med 1):
Revisjonen viser at det foreligger oversikt over senger i sengeposten. Datauttrekk fra DIPSadministrator viser at det er samsvar mellom senger i sengeposten og registrert sengepostliste.
Drammen sykehus, Ortopedisk post (Ort 1):
Revisjonen viser at det foreligger oversikt over senger i sengeposten. Datauttrekk fra DIPSadministrator viser at det er samsvar mellom senger i sengeposten og registrert sengepostliste.
Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3 og J3 (datauttrekk):
Med bakgrunn i at sengetun I3 var stengt i perioden, ble data for sengetun J3 benyttet for å
undersøke om det var samsvar mellom senger i sengeposten og registrert sengepostliste.
Datauttrekk fra DIPS-administrator viser at det er samsvar mellom senger i sengetunet J3 og
registrert sengepostliste. Revisjonen viser at det foreligger oversikt over senger på sengetunet.
I datauttrekket for sengetunet J3 fremkom det at sengetunet var registrert som stengt i DIPS i
perioden 2. juli – 15. juli 2016. Revisjonen viser imidlertid at sengetunet faktisk var åpent og
hadde inneliggende pasienter. Dette medførte at rapporten i DIPS viste et overbelegg som ikke
var reelt.
Samlet vurdering og anbefalinger:
 Konsernrevisjonen vurderer at det er etablert et system som sikrer at det
foreligger oversikt over antall senger, belegg og kapasitet i helseforetaket.
 Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger oversikt over antall senger i DIPS og
at det foreligger oversikt over definerte senger for alle enheter. Det er videre kjent
hvordan oversikten vedlikeholdes i systemet.
 Manglende oppdatering av sengepostlister kan medføre at akuttmottaket ikke til
enhver tid har oppdatert informasjon om belegg/sengekapasitet.
 Konsernrevisjonen vurderer at feil registrering på sengetunet J3 medførte
ukorrekt styringsinformasjon.
Anbefalinger
 Det gjennomføres tiltak som i større grad sikrer kontinuerlig og korrekt
oppdatering av sengepostlister.
 Det anbefales at sengetunet J3 oppdaterer informasjonen for å sikre
korrekt styringsinformasjon.
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Revisjonskriterie 10: Det er definert og angitt hva som skal registreres, på hvilken måte
og av hvem
Det forventes at registrering og oppfølging av indikatoren gjøres i henhold til beskrivelse fra Helsedirektoratet (N001, versjon 1.3 2012). Det bør foreligge prosedyrer som angir praksis for korrekt registrering, rapportering og
oppfølging av indikatoren.
Revisjonen viser at det foreligger overordnede prosedyrer som omhandler registrering, definering
og rapportering av korridorpasienter, blant annet (dokID: 15843 og dokID: 4352). Prosedyren
(dokID: 15843) angir hvordan indikatoren skal tas ut og rapporteres til NPR og Helse Sør-Øst
RHF. I prosedyren er definisjonen av korridorpasienter i samsvar med Helsedirektoratets
definisjon. Det er også utarbeidet en brukerveiledning til DIPS-rapporten D-5952 (dokID: 4410),
samt en rutine på hvordan dette skal gjøres.
Revisjonen viser at rapportering og oppfølging gjennomføres av enheten for E-helse som foretar
månedlige uttrekk av indikatoren for korridorpasienter i DIPS, og dataene overføres til
virksomhetsdata.
 Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger prosedyrer som angir praksis for korrekt
registrering, rapportering og oppfølging av kvalitetsindikatoren.
Anbefalinger
 Ingen anbefalinger.
Drammen sykehus, Med 1 og Ort 1
Revisjonen viser at prosedyrene for registrering av korridorpasienter er kjent i enhetene. I
intervjuene fremkommer det at registrering av korridorpasienter gjøres i henhold til angitt praksis.
 Konsernrevisjonen vurderer at registrering og oppfølging av indikatoren er i
samsvar med interne prosedyrer, og at registreringspraksis er kjent.
Anbefalinger
Ingen anbefalinger.
Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3 og J3 (datauttrekk):
Revisjonen viser at prosedyrene for registrering av korridorpasienter er kjent i enhetene.
I intervjuene fremkom det imidlertid at når sengetun stenges på grunn av ferie og høytider, og det
samtidig er korridorpasienter på tilstøtende sengetun, benyttes stengte pasientrom til
korridorpasienter. Disse pasientene registreres som korridorpasienter i DIPS og det anføres i
merknadsfeltet at pasienten ligger på et rom.
Med bakgrunn i denne informasjonen ble det valgt å teste registrering av korridorpasienter for
deler av juli. I og med at I3 sengetunet var stengt i perioden, ble data for J3 sengetun benyttet for
å undersøke registreringspraksis.
Datauttrekk som ble tatt ut av enheten for E-helse for sengetun J3 i perioden 2. juli – 15. juli
2016, viser at 10 pasienter var registrert som korridorpasienter. For halvparten av disse var det
angitt i merknadsfeltet i DIPS at pasienten ble plassert på pasientrom på stengt sengetun K3 (se
side 21 for definisjon av korridorpasient). Det fremkommer i revisjonen at det er tilsvarende
praksis for registrering i sengepostlister på sengetun I3/L3. Konsekvensen av dette er at
styringsinformasjonen ikke blir korrekt.
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 Revisjonen viser at praksis for registreringen av korridorpasienter ikke er i
samsvar med interne prosedyrer. Dette kan medføre at rapportering på antall
korridorpasienter ikke blir korrekt.
Anbefalinger
 Det anbefales at prosedyrer for registrering av korridorpasienter etterleves.

3.1

Oppsummering problemstilling 2

Revisjonen har vist at det er gjennomført flere tiltak i Vestre Viken HF for å sikre at registrering
av korridorpasienter gjennomføres i henhold til angitt praksis.
Det er etablert et system som skal gi oversikt over belegg og kapasitet i helseforetaket. Systemet
er basert på DIPS, og informasjonen er tilgjengelig for- og oppdateres av akuttmottak og
sengepostene/sengetunene. Informasjonen som genereres via DIPS benyttes til å registrere, følge
opp og rapportere på kvalitetsindikatoren. Det foreligger overordnede prosedyrer der denne
praksisen er angitt, og disse er bekreftet kjent.
Imidlertid viste revisjonen at sengepostlistene ikke alltid ble fortløpende oppdatert.
Det foreligger prosedyrer som angir praksis for korrekt registrering, rapportering og oppfølging
av indikatoren. Disse er i henhold til Helsedirektoratet beskrivelse.
Revisjonen viste imidlertid at prosedyre for registrering ikke alltid etterleves for enkelte enheter
ved overbelegg. Med dette menes at det er etablert praksis for å plassere pasienter på rom i
stengte enheter, samtidig som disse pasientene ble registret som korridorpasient på
moderenheten. Denne praksisen er ikke i samsvar med interne prosedyrer.
Konsernrevisjonen vurderer at manglende oppdatering av sengepostlister og feilaktig registrering
av korridorpasienter gir mangelfulle/feilaktige data om korridorpasienter.
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Vedlegg 1
Informasjonsgrunnlag, gjennomførte samtaler, saksgang og rapportbehandling
Informasjonsgrunnlag
Styrende dokumenter
Helseforetaksloven
Helsepersonelloven
Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
Rammeverk for virksomhetsstyring, prinsipper for intern styring og kontroll
Nasjonale kvalitetsindikator indikator nr. N-001
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).
Forskrift om brannforebygging
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) § 5.6
Oppdrag og bestilling 2016 for Vestre Viken HF
https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-sykehusopphold/antallkorridorpasienter-pa-sykehus (1)
VVHF; Mandat for faglig samarbeidsforum for oppfølging og utvikling av kommunale øhjelpsplasser.
Definisjonskatalog, Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag,
Helse Sør-Øst RHF 2016
Notat til Helse- og omsorgsdepartementet, 17. september 2015
Med bakgrunn i henvendelse fra HOD etter oppfølgingsmøter med regionale helseforetak bes
RHFene bes beskrive hvilke tiltak som er iverksatt av RHFene og hvordan helseforetakene
jobber med å redusere/avvikle korridorplasser.
Grunnlagsdokument VV- Sikre utnyttelse av den totale sengekapasiteten innen somatikken
(DokID: 1112)
Retningslinje DS-MED Medisinske H-post pasienter, identifisering og håndtering (DokID:28791)
Prosedyre RS Forhindre og håndtere overbelegg, tun (DokID:40571)
Generelt dokument RS Plassering av pasienter på tun (DokID: 27296)
Prosedyre DS Håndtering av overbelegg (DokID: 15884)
Prosedyre ØK-VD Rapportering korridorpasienter somatikk og psykiatri (DokID: 15843)
Plakat KAD-plasser (Prosedyre fra akuttmottaket i DS)
Brukerveiledning VV‐DIPS Bruk av sengepostliste (DokID:4336)
Brukerveiledning VV‐DIPS Registrere rom, seng, team, primærkontakt, behandler, ledsager
(DokID:4352)
Retningslinje DS-MED Postplassering og mottak av pasienter i Medisinsk avdeling. Håndtering
av belegg (DokID:56475)
Prosedyre DS AKU ‑ Melding av pasienter til sengepost fraAkuttmottaket (DokID:19311)
Prosedyre DS-AKU‑OBS (DokID:67220)
Generelt dokument RS Plassering av pasienter på tun (DokID:27296)
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Prosedyre RS Ansvarlig sykepleier – medisinske og kirurgiske sengetun, klinikk RS
Prosedyre, VV Utskriving av somatiske pasienter med behov for oppfølging av
(DokID:38861)
kommunehelsetjenesten etter utreise (DokID 11549)
Brukerveiledning, VV-DIPS D5942 Andel korridorpasienter pr post (DokID 4410)
DS AVD FOR ORT/AKU ‑ Funksjonsbeskrivelse vakthavende overlege DokID 84140
Funksjonsbeskrivelse/stillingsbeskrivelse DS Funksjonsbeskrivelse driftssykepleier Dokument‐
ID: 16013
Prosedyre DS-MED Håndtering av uønskede hendelser og avvik (DokID: 28858)
Retningslinje DS-MED medisinske H-post pasienter, identifisering og håndtering (DokID:
28791)
DS‑MED Ansvarsvaktfunksjon for sykepleier på post (DokID 28843)
Prosedyre RS Arbeidsbeskrivelse for vakter ved medisinsk avdeling (DokID 43417)
Prosedyre, DS Sikre frie rømningsveier og kontroll av dette (DokID 50087)
Informasjon VV Brannvern- Retningslinjer for bruk av byggene (DokID: 5338)
Gjennomførte samtaler
Rolle
Samhandlingssjef

Enhet

Rådgivere fra e-Helse

Vestre Viken HF, Drammen sykehus og Ringerike
sykehus
Vestre Viken HF

Fagdirektør

Vestre Viken HF

Avdelingssjefer

Drammen sykehus, Medisinsk avdeling, Drammen
sykehus, avdeling for ortopedi og akuttmottak og
Ringerike sykehus, Nevrologisk avdeling I3

Avdelingssykepleier

Drammen sykehus, Med 1, Drammen sykehus,
avdeling for ortopedi og akuttmottak og Ringerike
sykehus, Nevrologisk avdeling I3
Drammen sykehus, Med 1, Drammen sykehus,
avdeling for ortopedi og akuttmottak og Ringerike
sykehus, Nevrologisk avdeling I3

Sykepleiere, LIS- leger og overleger

Fagsykepleier

Ringerike sykehus, Nevrologisk avdeling I3

Koordinator og merkantil i akuttmottak

Drammen sykehus og Ringerike sykehus

Saksgang og rapportbehandling
Dato
Aktivitet
25. april 2016
22. juni 2016

Varsel om internrevisjon
Innledende møte

26. august 2016 Oppstart revisjon
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31. oktober
2016
7. – 14.
november 2016
18.november
2016
Januar 2017

Oversendelse av utkast rapport til administrerende direktør
Tilbakemelding utkast rapport
Oversendelse endelig rapport
Behandling av revisjonsrapport i helseforetakets styre

Etter
Styret i Helse Sør-Øst RHF orienteres om revisjonsrapport og helseforetakets
styrebehandling tiltaksarbeid av revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst
i helseforetaket
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Klinikk Drammen sykehus - Handlingsplan etter konsernrevisjonen om korridorpasienter
060217
Funn
Revisjonskriterie 2 - Det foreligger prosedyrer og planer for hvordan helseforetaket skal
arbeide med korridorpasienter
 Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger prosedyrer på overordnet nivå som
beskriver hvordan helseforetaket skal forebygge korridorpasienter.
 De overordnede føringene er videreført i klinikkvise prosedyrer.
 Prosedyrene er gjennomgående kjent, men et stort antall prosedyrer på klinikk og
enhetsnivå kan medføre at internkontrollen på området ikke blir effektiv.
Det anbefales at det gjennomføres tiltak som sikrer at det er tydelig hvilke prosedyrer som skal
være styrende på hvilket nivå.
Revisjonskriterie 2 Med.1 og Ort post - Det foreligger prosedyrer og planer for hvordan
avdelinger/sengeposter skal arbeide med korridorpasienter
 Konsernrevisjonen vurderer at det er prosedyrer for hvordan begge sengepostene
skal forebygge korridorpasienter.
 Konsernrevisjonen vurderer at aktuelle tiltak for å forebygge korridorpasienter er
kjent, men at prosedyren ikke fullt ut etterleves.
 Konsernrevisjonen vurderer at det er få muligheter til å ivareta taushetsplikten og
integriteten til korridorpasientene i enheten.
Det anbefales at det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre at aktuelle prosedyrer etterleves.
Revisjonskriterie 4 – Samarbeidet med kommunene angående KAD-plasser er angitt
 Konsernrevisjonen vurderer at bedre utnyttelse av KAD-plasser kan bidra til å
redusere antall unødvendige innleggelser

Tiltak








Det anbefales at samarbeidet med kommunene om utnyttelse av KAD-plassene videreutvikles
Revisjonskriterie 6 ved Med.1 og Ort.post - Ivaretakelse av satelittpasienter
 Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger prosedyrer for ivaretakelse av
satelittpasienter, og at prosedyrene er kjent.
 Prosedyrene etterleves ikke alltid i enhetene, med det menes:
o Legevisitten på satelittpasientene gjennomføres ikke alltid i henhold til angitt
tidspunkt.
o Pasienter og ansatte får ikke alltid beskjed om hvilke undersøkelser som skal
gjennomføres.
o Dokumentasjonen ved overflytting av H-postpasienter kan være mangelfull.





Ansvar
Nettverk
kvalitet og
helsefag

Frist
01.06.17

Informasjon på morgenmøter, pulsmøter og
personalmøter
I krevende perioder kunne benytte AKUOBS til
medisinske H-post pasienter
Gjennomføre målinger i Medisinsk avdeling
knyttet til etterlevelse av H-post prosedyre –
Merket «H» på pasienttavle hverdager kl. 15.00

Ledere

Jevnlig

Avd.sjefer

Ved behov

Avd.sjef

Igangsatt

Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) Drammen har
etablert et faglig samarbeidsforum for oppfølging
og utvikling av de kommunale plassene for
øyeblikkelig hjelp knyttet til DS. Forumet har eget
mandat og rapporterer til LSU fire ganger i året.
Målet er rett pasient på rett sted til rett tid
Prosedyren DS Håndtering av overbelegg endres
Informasjon på morgenmøter, pulsmøter og
personalmøter
Endre organisering av legevisitt ortopedisk
sengepost. Det markeres i GAT hvem som er
visittansvarlig lege, denne er ansvarlig for felles
møte med visittgående leger. Agenda for møtet
er:
o diskusjon/konferering/veiledning

LSU

Under
arbeid

Fagsjef kvalitet
Ledere

01.04.17
Jevnlig

Avdelingssjef

13.02.17

Gjennomgang av prosedyrer på klinikk og
avdelingsnivå

Klinikk Drammen sykehus - Handlingsplan etter konsernrevisjonen om korridorpasienter
060217
o

Det anbefales at det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre at aktuell prosedyrer etterleves.

Revisjonskriterie 7 – Rutiner for rapportering og oppfølging er etablert


Konsernrevisjonen vurderer at det er etablert rutiner for rapportering og oppfølging
som del av den ordinære driften.



Konsernrevisjonen vurderer videre at styringsdata er tilgjengelig på alle nivå, men
styringsinformasjonen knyttet til korridorpasienter benyttes i liten grad i enhetene
som grunnlag for evaluering og forbedring.



sjekke ut om det er H-postpasienter,
intensivpasienter og barn (DIPS-rapport D98)
o Visittansvar innebærer blant annet å følge
opp H-postpasienter i henhold til prosedyre.
Styringsinformasjon om korridorpasienter vil
være tema på månedlige driftsoppfølgingsmøter
avdeling/seksjon – videreformidling i seksjonene.

Avd.sjefer
Seksjonsledere

Igangsatt

Det anbefales at styringsinformasjon som omhandler korridorpasienter i større grad anvendes
i enhetene.
Revisjonskriterie 8 – Avvik meldes og håndteres i avvikssystemet


Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger prosedyrer for håndtering av avvik, og
disse er kjent i begge sengepostene.



Konsernrevisjonen vurderer videre at manglende rapportering av avvik kan medføre
at arbeidet med kontinuerlig forbedring hemmes.



Avdeling for ortopedi og akuttmottak har
gjennomført intern revisjon med tema
avvikshåndtering. Denne revisjonen medfører
arbeid med forbedring av meldekultur og fokus
på avvik som bør og skal meldes i avdelingen.
Avdelingen har satt i gang arbeidet og følges opp
i egen tiltaksplan.

Avd.sjef
Seksjonsledere

Igangsatt



Benytter etablert pasientoversikt i DIPS – fokus
på at denne listen er oppdatert
o Pulsmøter og personalmøter

Seksjonsledere

Jevnlig

Ort.post - Det anbefales at prosedyrer for melding av avvik etterleves
Revisjonskriterie 9 – Det er etablert system for oversikt av senger og kapasitet


Konsernrevisjonen vurderer at det er etablert et system som sikrer at det foreligger
oversikt over antall senger, belegg og kapasitet i helseforetaket



Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger oversikt over antall senger i DIPS og at
det foreligger oversikt over definerte senger for alle enheter. Det er videre kjent
hvordan oversikten vedlikeholdes i systemet.



Manglende oppdatering av sengepostlister kan medføre at akuttmottaket ikke til en
hver tid har oppdatert informasjon om belegg/sengekapasitet.

Det anbefales at det gjennomføres tiltak som i større grad sikrer kontinuerlig og korrekt
oppdatering av sengepostlister.

Klinikk Ringerike sykehus - Handlingsplan Oppfølging av Konsernrevisjonens anbefalinger Korridorpasienter 060217
Funn og anbefaling

Tiltak

Revisjonskriterie 1 Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3
Mål er kommunisert og kjent, og risikovurdering gjennomføres
 Konsernrevisjonen vurderer at målet om ikke å ha korridorpasienter er kommunisert og kjent.
Risikovurderinger gjennomføres.
Ingen anbefalinger.



Ingen nye tiltak.



Revisjonskriterie 2 Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3
Det foreligger prosedyrer og planer for hvordan helseforetaket skal arbeide med korridorpasienter
 Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger prosedyrer på overordnet nivå som beskriver
hvordan helseforetaket skal forebygge korridorpasienter.
 De overordnede føringene er videreført i klinikkvise prosedyrer.
 Prosedyrene er gjennomgående kjent, men et stort antall prosedyrer på klinikk og enhetsnivå kan
medføre at internkontrollen på området ikke blir effektiv.
Det anbefales at det gjennomføres tiltak som sikrer at det er tydelig hvilke prosedyrer som skal være
styrende på hvilket nivå.



Viser til:
o Risikovurdering driftsavtale 2016
o Strategi for håndtering av
korridorpasienter
Gjennomgang av prosedyrer i klinikkledelse
og avdelingsledelse

Revisjonskriterie 2 Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3
Det foreligger prosedyrer og planer for hvordan avdeling/sengepost skal arbeide med korridorpasienter
 Revisjonen viser at det er prosedyrer for hvordan sengetun I3/L3 skal forebygge korridorpasienter.
 Konsernrevisjonen vurderer at aktuelle tiltak for å håndtere korridorpasienter er kjent, men at
prosedyrene ikke fullt ut etterleves.
 Konsernrevisjonen vurderer at det er få muligheter til å ivareta taushetsplikten og integriteten til
korridorpasientene i enhetene.
Det anbefales at det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre at aktuelle prosedyrer etterleves.




Revisjonskriterie 3 Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3
Ansvar og roller for koordinering og styring av pasientflyt er angitt
 Konsernrevisjonen vurderer at ansvar og roller for å koordinere og styre pasientflyt er angitt og
kjent på sengeposten.
Ingen anbefalinger



Ingen nye tiltak

Revisjonskriterie 4 Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3
Samarbeidet med kommunene angående KAD-plasser er angitt
 Konsernrevisjonen vurderer at bedre utnyttelse av KAD-plasser kan bidra til å redusere antall



Lokalt samarbeidsutvalg (LSU RS og LSU
Hallingdal) behandler oppfølging og utvikling
av de kommunale plassene for øyeblikkelig

Informasjon på morgenmøter og fagdager
Tilstreber å bruke ledig møterom og lignende
ved visittgang korridorpasient

Ansvar

Frist

Avdelingssjefer
Avd.spl

01.06.17

Avd.spl

Jevnlig
Ved
behov

Igangsatt

LSU/
Avd.sjefer

Under
arbeid

1
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Funn og anbefaling
unødvendige innleggelser.
Det anbefales at samarbeidet med kommunene om utnyttelse av KAD-plassene videreutvikles

Tiltak

Ansvar

Frist

Revisjonskriterie 5 Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3
Pasienter som er utskrivningsklare blir skrevet ut
 Konsernrevisjonen vurderer at rutiner for utskrivning av pasienter som beskriver samarbeidet
mellom HF et og kommunene er kjent.
Ingen anbefalinger



hjelp.
RS inkl HSS følger opp bruk av KAD-plasser
ved Nye HSS i ordinær virksomhetsstyring
Ingen nye tiltak

Revisjonskriterie 6 Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3
Ivaretakelse av satelittpasienter
 Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger prosedyrer for ivaretakelse av satelittpasienter, og
prosedyren er kjent.
Ingen anbefalinger



Ingen nye tiltak

Revisjonskriterie 7 Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3
Rutiner for rapportering og oppfølging er etablert
 Konsernrevisjonen vurderer at det er etablert rutiner for rapportering og oppfølging som del av
den ordinære driften.
 Konsernrevisjonen vurderer videre at styringsdata er tilgjengelig på alle nivå, men
styringsinformasjonen knyttet til korridorpasienter benyttes i liten grad i enhetene som grunnlag
for evaluering og forbedring.
Det anbefales at styringsinformasjon som omhandler korridorpasienter i større grad anvendes i
enhetene.



Styringsinformasjon om korridorpasienter er
tema på månedlige driftsoppfølgingsmøter
klinikk/avdeling/seksjon
Plassering på korridor følges opp i
visitt/previsitt og tiltak informeres til
avdelingspersonalet

Avd.spl
Visittgående
lege
Avd.sjef

Igangsatt

Revisjonskriterie 8 Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3:
Avvik meldes og håndteres i avvikssystemet
 Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger prosedyrer for håndtering av avvik, og disse er kjent i
enheten.
 Konsernrevisjonen vurderer videre at manglende rapportering av avvik kan medføre at arbeidet
med kontinuerlig forbedring hemmes.
Det anbefales at prosedyrer for melding av avvik etterleves



Uønskede hendelser og meldekultur er tema i
månedlige møter Avdelingens kvalitets og
pasientsikkerhetsutvalg.
Meldekultur følges opp med at det legges inn
som fast tema.

Avd.sjef
Avd.spl

Igangsatt







2
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Funn og anbefaling
Revisjonskriterie 9 Ringerike Sykehus, sengetun I3/L3: – Det er etablert system for oversikt av senger og
kapasitet


Konsernrevisjonen vurderer at det er etablert et system som sikrer at det foreligger oversikt over
antall senger, belegg og kapasitet i helseforetaket.
 Konsernrevisjonen vurderer at det foreligger oversikt over antall senger i DIPS og at det foreligger
oversikt over definerte senger for alle enheter. Det er videre kjent hvordan oversikten
vedlikeholdes i systemet.
 Manglende oppdatering av sengepostlister kan medføre at akuttmottaket ikke til enhver tid har
oppdatert informasjon om belegg/sengekapasitet.
 Konsernrevisjonen vurderer at feil registrering på sengetunet J3 medførte ukorrekt
styringsinformasjon.
Det gjennomføres tiltak som i større grad sikrer kontinuerlig og korrekt oppdatering av sengepostlister.
Det anbefales at sengetunet J3 oppdaterer informasjonen for å sikre korrekt styringsinformasjon.

Tiltak






Benytter egen beleggsoversikt på intranett
som oppdateres regelmessig (via DIPS).
Fokus på at denne listen er oppdatert
Tett kontakt mellom akuttmottak og
sengetun ved innleggelse og plassering av
pasienter på tun
Følger opp registrering for å unngå
gjentakelse av feil

Ansvar

Frist

Avd.spl

Jevnlig
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Dato:
Saksbehandler:

20.02.2017
Ørjan Sandvik

Saksfremlegg
AVHENDING AV EIENDOMMEN I DR. SCHMIDTS VEI 3,
GNR. 80, 60/74 av BNR. 32 I 0219 BÆRUM KOMMUNE.
Møte
Styremøte

Saksnr.
10/2017

Møtedato
27.02. 2017

Forslag til vedtak
1. Styret i Vestre Viken HF tilrår Helse Sør Øst RHF å godkjenne salg av eiendommen i Dr.
Schmidts vei 3 i Bærum, gnr. 80, 60/74 av bnr. 32 i 0219 Bærum kommune.

2. Styret legger til grunn at salget gjennomføres slik at kjøper forplikter seg til å leie tilbake
nødvendig kapasitet til helseforetaket.

Drammen 20. februar 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Bakgrunn
Saken gjelder salg av foretakets eierskap i Dr. Schmidts vei 3 i Bærum, gnr. 80, 60/74 av bnr. 32 i
0219 Bærum kommune.

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Siden eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn NOK 10 millioner, må sak om avhending i
hht. Helseforetakslovens § 31 forelegges departementet før vedtak kan fattes i helseforetakets
foretaksmøte. Saken må derfor behandles i styret i VVHF før den behandles av styret i Helse SørØst RHF. Salget er en del av budsjettforutsetningene for budsjett 2017.

Styret har behandlet saken i flere møter og det har vært gjennomført en dialog med Bærum
kommune som har resultert i en tinglyst erklæring om at leilighetene som VVHF eier skal leies ut
til ansatte i spesialisthelsetjenesten i Bærum kommune. En tinglyst rettighet om dette vil følge
leilighetene uavhengig av eierform.

Bilde fra Google maps

Eiendomskart fra Ambita/Kartverke

Saksutredning
Eiendommens omfang
Eiendommen er beliggende i Dr. Schmidts vei 3, 1346 Gjettum i Bærum kommune, og består av
6 485,7 kvm. tomtegrunn med en påstående boligblokk på 3 470 kvm. BTA med 74 boenheter.
Vestre Viken HF sin eiendom omfatter 60 av de 74 boenhetene, med 36 tilhørende
parkeringsplasser.
Bygningsmassen ble oppført i 1970 og noe ombygget senere.

Reguleringsmessige forhold
I reguleringsplanen ligger eiendommen i område for blokkbebyggelse (bolig).

Takst/verdivurdering
Verdivurdering av to alternativer for Vestre Viken HF sin del av eiendommen ble utarbeidet av
Bygg og eiendomsrevisjon AS, BER 23. mars 2016. Det vil gjennomføres en oppdatering av
verdivurderingen før salg. I budsjettet er salgsverdien anslått til 110 MNOK og med en gevinst
med 75 MNOK. Takstene som foreligger overstiger dette.

Vern
Eiendommen er ikke vernet i Landsverneplanen for helsesektoren LVPH, og er heller ikke
omfattet av lokalt vern.
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Personalmessige forhold
Eiendommen benyttes som personalboliger for ansatte og vikarer ved Bærum sykehus. Ved salg
skal nødvendig leierett for helseforetaket tinglyses på eiendommen, i tråd med styrevedtak i
Vestre Viken HF 29/2016.
Miljø/forurensning
Det er ikke registrert forurensning i grunnen på eiendommen. Eiendommens tidligere bruk
tilsier heller ikke at det skal være mistanke om forurensning i grunnen.

Bygningsmassen kan inneholde miljøfaktorer som spesielt må hensyntas ved endringer eller
riving. Bygningsmassen overdras som den står og kjøper må være innforstått med de forhold
som gjelder og utfordringer knyttet til eventuelle endringer av bygningen, og må ha det fulle
ansvar for tiltak som vil kunne påvirke miljøet.

Forkjøpsrett
Kommunen eiendommen ligger i vil etter gjeldene lov og praksis kunne påberope seg
forkjøpsrett. Det vil bli etablert en dialog med kommunen i forlengelse av styrets behandling og
som en del av forberedelsen til styret i HSØ sin behandling av saken. Det kan også oppstå
forkjøpsrett for den enkelte beboer. Dette blir avklart i den videre prosess. Stiftelsen Emma
Hjorth boligselskap har gitt muntlig signaler om interesse for boligen. Det vil i så fall ikke
foreligge forkjøpsrett for stiftelsen, men det kan bli vurdert et målrettet salg i samsvar med
gjeldene lov og retningslinjer. Uansett salgsform vil dette bli basert på takst.
Administrerende direktørs vurderinger
Salget av eiendommen er i tråd med Helse Sør-Øst RHF sin målsetting om å effektivisere
arealbruken og tjenesteproduksjonen i foretaksgruppen.

Ut fra sakens realiteter anbefaler administrerende direktør at Vestre Viken HF sin eiendom i Dr.
Schmidts vei 3 selges og legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og forskrifter,
samt avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst.
Administrerende direktør legger til grunn at salget gjennomføres slik at kjøper forplikter seg til
å leie tilbake nødvendig kapasitet til helseforetaket.

Utrykte vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
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Saksfremlegg for styret i Vestre Viken HF, sak 19/2015.
Protokoll fra styremøte i Vestre Viken HF, sak 19/2015.
Saksfremlegg for styret i Vestre Viken HF, sak 29/2016.
Protokoll fra styremøte i Vestre Viken HF, sak 29/2016.
Verdivurdering utarbeidet av BER, datert 23. mars 2016.
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Dato:
Saksbehandler:

20.02. 2017
Narve H. Furnes

Saksfremlegg
Investeringer Blakstad – finansiering av overskridelse
Møte
Styremøte

Saksnr.
11/2017

Møtedato
27.02.2017

Forslag til vedtak
1. Styret vedtar å øke investeringsrammen for byggeprosjekt Blakstad fra 92 til 110 MNOK.
2. Styret ber administrerende direktør innarbeide endrede rammer ved rulleringen av ØLP
2018-2021.

Drammen 20. februar 2017
Nils Fr. Wisløff
Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Bakgrunn
Styret vedtok i sakene 079/2012 og i sak 67/2013 at aktiviteten ved psykiatrisk avdeling Lier
skal avvikles og overføres til Blakstad. All eiendom på Lier er solgt og alle transaksjoner
gjennomført slik at helseforetaket nå har et rent leieforhold på Lier. Lier ble vedtatt flyttet til
Blakstad som forutsatt ved salget av Lier sykehus. Nødvendige investeringer er vedtatt som del
av investeringsbudsjettene for 2016, 2017 og i ØLP for 2018 med en total ramme på 92 MNOK.
Etter at anbud er innhentet på de største delprosjektet så er det varslet en kostnadssprekk på 23
MNOK.
Saksutredning
Det samlede byggeprosjektet på Blakstad består av 9 delprosjekter. Det største er et modulbygg
knyttet til bygg 1. Basert på en priskalkyle fra arkitekt og rådgivende ingeniører hadde
prosjektet en forventning om et anbud som var i tråd med det samlede prosjektbudsjettet. Til
tross for at det er flere tilbydere i markedet så endte utlysningen med at kun en leverandør la
inn anbud. Det ble dermed ingen reell konkurranse om anbudet. Dette er hovedårsaken til
kostnadssprekken i prosjektet.
Kostnadsreduserende tiltak
En partssammensatt styringsgruppe har ledet prosjektet siden 2015, og stått for revisjoner av
prosjektet underveis. Det er gjort gjennomganger av de enkelte delprosjektene flere ganger for å
sikre lavest mulige kostnader både med hensyn til funksjonalitet og kvalitet.
Antall senger på Blakstad, som er den største kostnadsfaktoren for prosjektet, er ytterligere
revidert av Psykisk Helse og Rus og resultatet av dette er et lavere antall senger på Blakstad enn
det som nå ligger til grunn for nytt sykehus i Drammen (NDS).
Tjenestetilbud –
dimensjonerende
faktorer
Akuttpsykiatri
Sikkerhetspsykiatrien
Alderspsykiatri
Psykose
Totalt

Sykehuspsykiatrien på
Blakstad

Sykehuspsykiatrien NDS

58
12
26
33*
129

58
14 (1 BUP)
24
39
136

* Tatt ned 6 døgnplasser som følge av et mindre modulbygg.
Driftsgevinst
Den årlige driftsgevinsten etter at alt er flyttet fra Lier til Blakstad er beregnet til 31 MNOK.
Dette fordeler seg på Klinikk for Psykisk Helse og Rus (PHR) med 27 MNOK og Klinikk for Intern
Service (KIS) på 4 MNOK. Frem til leieavtalen utløper på Lier 1.9.2019 vil det være årlige
driftskostnader på Lier for 2 MNOK i tillegg til selve leiekostnaden.
I prosjektet er det opprinnelig regnet med 6 års drift på Blakstad etter flytting fra Lier. I og med
at nytt Drammen sykehus har flyttet ferdigstillelse til 2024 så blir det ytterligere ett år til med
drift på Blakstad. Dette øker den samlede driftsgevinsten av prosjektet.
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For å redusere investeringskostnaden ytterligere foreligger det to alternativer.
Alternativ 1 – reforhandle anbud
Det gjennomføres en forhandling med den entreprenøren som har levert anbud. Dette vil gi
redusere overskridelsen fra 23 MNOK til 18 MNOK. Dato for ferdigstillelse utsettes med 3
måneder, og ny flyttedato blir 1.3.2018. Dette alternativet gir en driftsgevinst i 2018 på 24
MNOK.
Alternativ 2 – nytt anbud
Det lyses ut en ny anbudskonkurranse. Slik markedet for modulbygg er nå vil den økonomiske
risikoen ved et anbud for et konvensjonelt bygg være lavere enn for et modulbygg. Bygget vil
fortsatt bygges som et midlertidig bygg. En ny anbudskonkurranse vil forlenge byggeprosjektet
med 5 mnd til en ferdigstillelse av bygget 1.6.2018. Da vil PHR kunne gjennomføre flyttingen fra
Lier 1.9.2018.
Det anslås at kostnaden for byggeprosjektet kan reduseres med om lag 9 MNOK ved et nytt
anbud. Kostnadssprekken reduseres dermed til 14 MNOK. Dette alternativet gir en driftsgevinst
i 2018 på 9,5 MNOK.
Kostnadene for leieavtalen på Lier påvirkes ikke av alternativ 1 eller 2.
Administrerende direktørs vurderinger
Det er behov for å øke investeringsrammen for Blakstadprosjektet. Prosjektet har en betydelig
årlig driftsgevinst som sees i sammenheng med investeringsnivået. Alternativ 1 fremstår som
mest gunstig fordi det gir en driftsgevinst i 2018 på 24 MNOK. Dette alternativet gir også den
korteste utsettelse av innflyttingsdatoen noe som er viktig for pasienttilbudet.
Det vedtatte investeringsbudsjettet for 2017 endres ikke som følge av denne saken.
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at investeringsrammen for prosjektet
økes til 110 MNOK og at dette tas inn i rulleringen av ØLP for 2018-2021.
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Dato:
Saksbehandler:

13. februar 2017
Bente Gustavson

Saksfremlegg
Etablering av Sykehusinnkjøp HF
Virksomhetsoverdragelse av ansatte fra VVHF
Møte
Styremøte

Saksnr.
12/2017

Møtedato
27.02.17

Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør gjennomføre
virksomhetsoverdragelsen i tråd med saksfremlegg.

Drammen, 20. februar 2017
Nils Fr. Wisløff
Administrerende direktør
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1.

Bakgrunn

Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17.12.2015, etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD) i foretaksmøte januar 2015. Foretaket skal understøtte spesialisthelsetjenestens behov,
og være helseforetakenes strategiske verktøy for å sikre nødvendig realisering av kvalitative,
økonomiske og samfunnsmessige gevinster på innkjøpsområdet.
Foretaket skal ha et strategisk og operativt innkjøpsansvar innenfor alle innkjøpskategorier. Ved
å samle alle innkjøpsressursene i et foretak og spesialisere aktivitetene i tråd med vedtatt
kategoristyringsprinsipper, skal helseforetakene sikres tilgang til god innkjøpskompetanse
uavhengig av anskaffelsens art.
2.

Saksutredning

I foretaksmøte 25. januar 2016, fikk Sykehusinnkjøp HF sitt oppdragsdokument fra eierne, dvs.
de fire regionale helseforetakene. Første del av oppdraget slår fast at Sykehusinnkjøp HF skal
etablere et prosjekt med to formål:
1.Forberede, klargjøre og virksomhetsoverdra relevante ressurser fra regionenes og
helseforetakenes innkjøpsfunksjoner til Sykehusinnkjøp HF.
2.Forberede og klargjøre helseforetakene til å ta imot tjenester fra Sykehusinnkjøp HF fra
tidspunkt for virksomhetsoverdragelse.
Det regionale prosjektet i Helse Sør-Øst leverte i desember 2016 et forslag til Direktørmøtet i
Helse Sør-Øst for en funksjonsdeling av oppgaver mellom helseforetakene og Sykehusinnkjøp. Ut
fra denne funksjonsdelingen, som Direktørmøtet sa seg enig i, er det på alle helseforetak gjort en
vurdering av hvilke oppgaver, og dermed medarbeidere som flyttes fra helseforetaket til
Sykehusinnkjøp.
Denne styresaken redegjør for overdragelse av oppgaver og ressurser fra VVHF til
Sykehusinnkjøp HF.
I praksis vil dette si at VVHF virksomhetsoverdrar 4 av 5 innkjøpsrådgivere til Sykehusinnkjøp
HF. Sykehusinnkjøp skal etter overtakelsestidspunktet 1.5.17 levere alle anskaffelsestjenester til
vår virksomhet.
Arbeidet med å etablere en nasjonal innkjøpsfunksjon og kommende overdragelse av ressurser
har vært tema i direktørmøtene i juni 2015, august, oktober og desember 2016. Styringsgruppen
i det regionale etableringsprosjektet har vært økonomidirektørene og konserntillitsvalgte. Det
har vært informasjonsmøter i helseforetakene høsten 2016 og et samlet informasjonsmøte for
involverte medarbeidere 8.desember 2016.
Hovedmål for etableringsprosjektet i Helse Sør-Øst var å oppnå enighet om en best mulig
funksjonsdeling mellom helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF. Prosjektet hadde følgende
delmål:
Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK






Kartlegging av nåværende roller og kompetanse i helseforetakene
Risikoanalyse for etableringen av Sykehusinnkjøp, med forslag til korrigerende tiltak
Oversikt over roller og oppgaver som skal virksomhetsoverdras
Oversikt over roller og oppgaver som helseforetaket trenger for å ivareta fagområdet og
for å kunne ta imot tjenester fra Sykehusinnkjøp HF

Ved virksomhetsoverdragelse har medarbeidere som får overdratt sine oppgaver, rett til å være
med over til ny arbeidsgiver. Arbeidsforholdet videreføres og arbeidstakerne opprettholder
rettigheter og plikter. De fleste som jobber med anskaffelser har flere roller og deltar i ulike
aktiviteter. For mange vil status være at deler av aktivitetene skal overføres til Sykehusinnkjøp
HF mens øvrige aktiviteter også i framtiden skal håndteres lokalt/regionalt. Eksempel på dette
er implementering av alle inngåtte avtaler.
I vurderingen av hvilke ressurser som skal følge oppgavene over til Sykehusinnkjøp HF, er det
viktig å se at det er riktig forhold mellom oppgaver og ressurser som overføres.
Prosessen med overdragelse av oppgaver og ressurser vil skje i tråd med arbeidsmiljølovens
§16.
Forholdet mellom avgivende og mottakende virksomhet blir regulert i en samarbeidsavtale. Fra
starten av vil de virksomhetsoverførte medarbeiderne jobbe “as-is”. Dette betyr at de jobber i
hovedsak med de oppgaver de jobber med i dag. For å redusere risiko vil det bli en avtale som
gjelder i en overgangsperiode, hvor avgivende virksomhet har stor innflytelse på bruken av
ressurser. Når Sykehusinnkjøp HF blir strukturert i tråd med hensikten for etableringen, blir det
utarbeidet ny avtale. Avtalene blir juridisk kvalitetssikret og forankret nasjonalt.
Medvirkning
Alle aktuelle ansatte har blitt holdt kontinuerlig informert om hva som har skjedd i denne saken.
På grunn av streiken som pågikk i vår ble den første informasjon til tillitsvalgte sendt ut skriftlig.
Virksomhetsoverdragelse av ansatte i Vestre Viken HF ble drøftet med tillitsvalgte 6.1. 2017.
Partene er enige i at virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Vestre Viken HF kan gjennomføres
innen 1.mai 2017.
Saken har vært behandlet i AMU to ganger 14.9.16 og 11.1.17.
Protokoller ligger ved styresaken som uttrykte vedlegg.
Sykehusinnkjøp skal levere tjenester lokalt, regionalt og nasjonalt. Ved å samordne oppgaver og
ressurser i et felles helseforetak skal helseforetakene sikres tilgang til et innkjøpsmiljø som er
stort nok til både å ha god kompetanse innenfor samtlige innkjøpskategorier, og tilstrekkelig
med ressurser til å gjennomføre gode anskaffelser. På sikt håper man at dette kan legge grunnlaget
for å realisere gevinster for foretakene i form av effektiv ressursbruk og bedre innkjøpsavtaler.
Sykehusinnkjøp HF skal ha en sentral styring og desentralisert struktur, på den måten vil
foretaket fortsatt ha innkjøpere som er nært sykehuset og brukerne. Dette vil være avgjørende
for å lykkes. Sykehusinnkjøp HF og helseforetakene må jobbe godt sammen med å sikre
brukermedvirkningen slik at man får gode avtaler og god avtalelojalitet.
Ved at medarbeidere som skal virksomhetsoverføres i begynnelsen jobber “as-is” vil ikke
overgangen for den enkelte medarbeider være veldig stor i starten, risikoen for helseforetaket
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vil heller ikke være stor. Gode samarbeidsavtaler og –rutiner må sikre et godt samarbeid mellom
helseforetaket og Sykehusinnkjøp HF i framtiden.

Administrerende direktørs vurdering
Styresaken er skrevet som et felles saksfremlegg for foretakene i Helse Sør-Øst RHF og etter
administrerende direktørs vurdering er den omstilling som nå gjennomføres i tråd med sentrale
føringer gitt av Helse- og Omsorgsdepartementet.
Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør gjennomføre
virksomhetsoverdragelsen i tråd med saksfremlegg.
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Dato:
Saksbehandler:

20. februar 2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg

Orienteringer
Møte
Styremøte

Saksnr.
13/2017

Møtedato
27.02. 2017

Forslag til vedtak
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering.

Drammen, 20. februar 2017
Nils Fr. Wisløff
Administrerende direktør
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Bakgrunn
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne
til.
Saksfremlegg
1. Referat fra Brukerutvalget 16. januar 2017
Viser til vedlegg 1
2. Brev fra Venner av Bærum sykehus datert 30.12. 2016 – oversendelse fra HSØ 1. februar
Viser til vedlegg 2 og 3. Brev til Helse Sør-Øst ad. anskaffelse av PET i Vestre Viken.
Oversendelsesbrev fra HSØ til Vestre Viken datert 1. februar.
3. Foreløpig møteprotokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst datert 2. februar
Viser til vedlegg 4
4. Referat fra Brukerutvalget datert 13. februar
Viser til vedlegg 5
5. Referat fra møte i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) 14. februar
Viser til vedlegg 6
6. Referat fra møte i Senteralt kvalitetsutvalg (SKU) 14. februar
Viser til vedlegg 7
7. Foretaksprotokoll for Vestre Viken datert 15. februar
Viser til vedlegg 8
8. Nye vedtekter for Vestre Viken datert 15. februar 2017
Viser til vedlegg 9
9. Styrets arbeid i 2017 – oversikt over planlagte saker pr 20. februar 2017
Viser til vedlegg 10

Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar sakene til orientering.

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Referat fra Brukerutvalget 16. januar 2017
Brev fra Venner av Bærum sykehus 30. desember 2016
Oversendelsesbrev fra HSØ datert 1. februar
Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 2. februar 2017
Brukerutvalg referat 13.februar 2017
HAMU referat 14. februar 2017
Sentralt kvalitetsutvalg referat 14.februar 2017
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8. Foretaksprotokoll for Vestre Viken HF 15. februar 2017
9. Nye vedtekter for Vestre Viken 15. februar 2017
10. Oversikt over planlagte saker til styret pr 20. februar 2017
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Brukerutvalget
16.01.2017
14:00 – 18:00
Wergelandsgate 10,
Drammen, møterom Glitre 1
Toril Krogsund

Tilstede:

Fra Brukerutvalget:
Anne Helene Lindseth, Toril Krogsund,
Arne Moe, Aina Rugelsjøen, Kjell Jensen,
Lillemor Sandberg, Rune Hansen
Gunnerød, Torun Viervoll
Fra pasient og brukerombudet:
Pasient og brukerombud i Buskerud AnneLene Egeland Arnesen
Fra administrasjonen:
AD Nils F. Wisløff (sak 4/17),
spesialrådgiver Martin F. Olsen,
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær)

Referent:

Per-Erik Holo

Forfall:

Heidi Hansen, Franck Tore Larsen

Agenda:
Godkjenning av innkalling og saksliste = OK
Godkjenning av referat fra møte 5. desember 2016 = OK
Nye saker:
01/17

Konstituering av utvalget
Toril Krogsund ble gjenvalgt som leder ved akklamasjon.
Nytt medlem – Lillemor Sandberg ønsket velkommen. Heidi Hansen har ført anledning til å
møte på neste møte.

02/17

Oppgavefordeling 2017
Vigdis Bache Semb orienterte kort om ønske om brukermedvirkning i arbeidet med
pasientforløp.
Oppgavefordelingen ble gjennomgått – se ny fordeling i vedlegg.

03/17

Årsmelding fra Brukerutvalget for 2016
Gjennomgang av utsendte arbeidsdokument.
BU’s årsmelding bør være klar ca. 14 dager før styrebehandling av Årlig melding fra HF’et
som er 15.2.
Vedtak: BU’s medlemmer sender sine innspill til Torill senest 6.2 slik at revidert utkast
gjennomgås i neste møte 13.2
Direktøren har ordet
Administrerende direktør understreket Brukerutvalgets viktige rolle i
spesialisthelsetjenesten.

04/17

05/17

06/17

Synes dialogen er god, og at arbeidet er konstruktivt for foretaket, det påvirker sakenes
utfall.
 Nytt sykehus har vært en viktig sak i styret i 2016 - i høst spesielt kostnadsreduksjon.
Saken skal nå opp i styret i HSØ 2.2.
 Budsjett for 2017: Vekst i kostnader i foretaket er i stor grad knyttet til IKT og dyre
medisiner.
 Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan. HSØ har laget føringer for
helseforetakene. Strategi- og utviklingsplan skal revideres. Helhetlige helsetjenester
mot kommunene er viktige temaer. Dessuten utvikling av samarbeid DrammenKongsberg. Utvikling av langtidsplan mot 2035 - Brukerutvalget vil her være
referansegruppe, og delta i styringsgruppa.
 Avvikling av Lier vil prege dagsorden i 2017.
 Oppdrag og bestillingsdokumentet 2017:
 Hovedmål: Redusere ventetid, redusere forskjeller i behandling, prioritere PHR,
bedre kvalitet og pasientsikkerhet. VVHF får formeldt sitt oppdrag den 15.2.
 Krav til pakkeforløp kreft 2016 videreføres.
 Fokus på reduksjon av tvang.
 Reduksjon av bruk av bredspektret antibiotika
 30 % av dialysepasienter skal få gjort dette hjemme
 Pakkeforløp hjerneslag
 Utvikle et pakkeforløp Psykisk helse
Pasient- og Brukerombudet har ordet
v/Anne-Lene Egeland Arnesen
Har nå flyttet inn i nye lokaler i Tollbugata.
Saker som har vært behandlet/behandles:
 Tilsyn på natt av pasienter innlagt til rusbehandling. Fylkesmannen besluttet at det
ikke er tillatt med systematisk tilsyn som rutine innen fagområdet, det må vurderes
ut i fra den enkelte pasient.
 Tilrettelegging av for hørselshemmede/språkproblemer i PST-behandling – Rutiner
er kjent, følger opp svar med klinikkdirektøren hvordan de gjennomføres.
 Pasienter på Lier som har rullestol (andre somatiske lidelser) – mangler kompetanse
til å håndtere disse godt.
 Drammen sykehus oppdaterer ikke pårørende informasjon i sitt system. Har
medført at tidligere pårørende med besøksforbud har blitt kontaktet. Rutinene må
følges opp.
 Medikamentbytte har medført et tilfelle at pasient fikk medikament som ikke kunne
være utenfor kjøleskap. Får nå opprinnelige medikament når han skal på reise
 Bruk av femsifret telefonnummer ved bestilling av pasientreiser – Pasient- og
brukerombudet har fått henvendelse om stor telefonregning knyttet til å “stå på
vent”. Tas opp med Pasientreiser.
 Ønsker BU presentasjon av pasienthistorier? – Svar: Ja - hvis det kan formidles som
noe en kan bruke i kvalitetsarbeidet i klinikkene.
Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker
Se vedlegg
 Bjørn har deltatt på LSU på Gol – deltakelse fra bla. Nes kommune. FFO fikk 30
minutter til presentasjon på neste LSU i Hallingdal
 Kjell: Prosjekt på Ringerike (PHR skal tas vekk fra akuttavdeling på sykehuset og over

07/17

på KAD) - er utsatt til 1.3. Kommer med en tilbakemelding om dette. Se:
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/133/Kommunenesplikt-til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell.pdf
Vedtak: Kjell gir en tilbakemelding om dette som tas opp dette på neste BU-møte.
 Anne Helene: KKU på BS torsdag inneholdt hendelsesanalyse – nyttig måte å finne
forbedringspunkter. Internrevisjon BS for 2017 er under planlegging og periodisk
revisjon med hjelp fra Det norske Veritas planlegges å starte i mars.
Se ellers vedlegg.
Inngangsparti Brystdiagnostisk senter
Kommet opp klager på inngangspartiet. (Utseende og manglende skilting).
Ikke mulig å benytte annen inngang. Vil isteden se på muligheten for å bygge inn i en
lettkonstruksjon + bedre skilting og merking i asfalt.
Mulig å utnytte plassen bedre til parkering?
Mulig å oppfordre KIS til å rådføre seg hos Blindeforbundet/Handikapforbundet om om
universell utforming.
Eventuelt
 Visittstolen – rosende omtale i Pingvinavisa.no: http://www.pingvinavisa.no/
 Kjell: Stort fravær fra møter etc. i 2016 – behov for vararepresentanter?
Vedtak: Saken tas opp igjen når nasjonale retningslinjer foreligger. Inntil videre
påpekes det at utvalgt må være flinkere til å kontakte hverandre ved behov for
«standin» ved fravær.
 Sluttrapport fra medisinavstemning innen psykisk helse (prosjekt på BS) foreligger.
 Prosjektet med ambulanse for psykisk syke må følges opp

Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 20. februar 2017
Beslutningssaker

Møtedato
Mandag
27. februar

-

Årlig melding 2016
Oppdrag og bestilling 2017
Oversikt over eksterne tilsyn 2016
Revisjon korridorpasienter
Høring - NOU 2016: 25 Organisering og
styring av spesialisthelsetjenesten
Mandat utviklingsplan 2017
Virksomhetsrapport pr 31. januar
Avhending av eiendom i Dr. Schmidts
vei 3
Investeringer Blakstad – finansiering
overskridelse
Etablering av sykehusinnkjøp
Virksomhetsrapport februar kort/PPT
vedlegg

-

-

Mottaksprosjekt- nytt sykehus
Årsberetning/årsregnskap
Status vedtak styret 2016
Konkurranseutsetting
Lokaler for samlokalisering av
poliklinikker BUP Bærum

-

-

Virksomhetsrapport mars kort/PPT
vedlegg
ØLP 2018-2021
LGG

-

Mandag
27. mars

Mandag
24. april

-

-

Mandag
19. juni

Orienteringssaker

-

-

Virksomhetsrapport mai kort/PPT
vedlegg

Virksomhetsrapport 1. tertial

-

-

Medarbeiderundersøkelsen 2016
Brev fra Venner av Bærum sykehus
Oversendelsesbrev fra HSØ
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 2. februar
Brukerutvalg 13.februar
HAMU 14. februar
Sentralt kvalitetsutvalg 14.februar
Foretaksprotokoll VV 15. februar
Nye vedtekter Vestre Viken
Årsplan - oversikt over planlagte
styresaker

Merknad
Annen info til styret
Foretaksmøte 15 februar
OBD 2017 16. februar –
styresamling på Gardemoen

Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 9.mars
Brukerutvalg 13. mars

Forskning og innovasjon ønsker tid
gjerne 27.mars for en presentasjon
v/ Kristine Sahlberg.

Brukerutvalg 3. april
HAMU 4.april
Sentralt kvalitetsutvalg 4. april

25. april kl.19. Sykehusrevy
premiere– invitasjon til styret
Lønnsforhandlinger 2017
Pasientombudet – årsrapport 2016

Protokoll fra styremøte i HSØ 27.
april
Brukerutvalg 5. juni

Seminar om utviklingsplan – dato
mai?
15. juni kl.10-12, Lier. Dialogmøte
med kommunen

Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 20. februar 2017
Beslutningssaker

Møtedato
-

Budsjettprosess 2018

-

Ledernes ansettelsesvilkår 2017
Bærum, Ringerike og Kongsbergs sykehus
vedlikeholdsprogram
Status nytt sykehus
Etiske retningslinjer i VV – gjennomgang
av samlet system
Styrets møteplan 2018

-

Mandag
25. september

Mandag
30. oktober
Sted:
Mandag
27. november

-

Virksomhetsrapport 2. tertial

-

Virksomhetsrapport september
kort/PPT vedlegg

PasOpp 2016?
Eksterne tilsyn pr 2. tertial
HR-strategi

-

Virksomhetsrapport oktober kort/PPT
vedlegg

-

Orienteringssaker
-

-

Mandag
18. desember
Sted:

-

Virksomhetsrapport november
kort/PPT vedlegg

Medarbeiderundersøkelsen 2017?
Budsjett og mål 2018
Utviklingsplan

-

HAMU 6. juni
Sentralt kvalitetsutvalg 6. juni
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 15. juni

Merknad
Annen info til styret
Samhandling ønsker tid 19.juni for
å orientere om «Status
samhandling med kommunene» v/
Christine Furuholmen.

Brukerutvalg 11. september
HAMU 12. september
Sentralt kvalitetsutvalg 12.
september
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 14. september

Dialogmøte med brukerutvalget

Brukerutvalg 16. oktober
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 19. oktober

ØLP 2018-2021 – investeringer –
konsekvensanalyser

Brukerutvalg 13. november
HAMU 14. november
Sentralt kvalitetsutvalg 14.
november
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 16. november

Budsjettseminar

Brukerutvalg 4. desember
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 14. desember

Styreevaluering
Julemiddag
Utviklingsplan sendes kommunene
til høring i etterkant

Tema: Status utviklingsplan

Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 20. februar 2017
Møtedato

Beslutningssaker

Desember 2016 – oppfølging
 Endelig avtale om salg/leie
fotballbane Blakstad
 Revisjonsrapport 2017 bruk
av tvang i PHR

Orienteringssaker
-

Merknad
Annen info til styret

•
•

HELSE • • • SØR· ØST

Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404
2303 Hamar

Telefon: 02411
Telefaks: 62 58 55 01
postmottak@helse-sorost.no
Org.nr. 991 324 968

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 DRAMMEN

Vår referanse:

Deres referanse:

08/00426-3

Dato:

01.02.2017

Saksbehandler:

Tina Elisabeth Ravn, +4 7 971 56 229

Oversendelsesbrev- anskaffelse av PET i Vestre Viken HF

Vedlagt oversendes brev mottatt 17. januar d.å. fra Venner av Bærum Sykehus (VBS) til Helse
Sør-Øst RHF om anskaffelse av PET i Vestre Viken.
Det bes om at Vestre Viken HF vurderer og besvarer henvendelsen fra VBS.
Brevet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

~

e Brynestad
konserndirektør

Kopi til: VBS- Venner av Bærum sykehus, Magnus Blikstads vei 25B, 1362 HOSLE

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,
Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. l tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private
leverandører og avtalespesialister.

Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Dato:

Styremøte 2. februar 2017

Tidspunkt:

Kl 0915-1545

Følgende medlemmer møtte:
Ann-Kristin Olsen
Anne Cathrine Frøstrup
Eyolf Bakke
Kirsten Brubakk
Terje Bjørn Keyn
Bernadette Kumar
Geir Nilsen
Truls Velgaard
Sigrun E. Vågeng
Svein Øverland

Styreleder
Nestleder
Til kl 1450
Forfall
Forfall

Vara Irene Kronkvist

Til kl 1200

Fra brukerutvalget møtte:
Øistein Myhre Winje
Kari Melby

Følgende fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kst.
fagdirektør Geir Bøhler, direktør teknologi og eHelse Thomas Bagley og konsernrevisor
Espen Anderssen
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Saker som ble behandlet:

001-2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

002-2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
15. DESEMBER 2016

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøtet 15. desember 2016 godkjennes.

003-2017

KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER
DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten med foreløpig status per desember
2016 til etterretning.
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004-2017

OPPDRAGSDOKUMENT 2017 FRA HELSE- OG
OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA
FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 10. JANUAR 2017.
OPPDRAGSDOKUMENT TIL HELSEFORETAKENE I HELSE
SØR-ØST

Styrets enstemmige
VEDTAK
1.

Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2017 og protokoll
for Helse Sør-Øst RHF fra felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene 10.
januar 2017 til etterretning.

2.

Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2017
til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst.

3.

Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i
Helse Sør-Øst godkjennes, og administrerende direktør gis fullmakt til å sluttføre
dokumentene.

4.

Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære
rapporteringen og i årlig melding.

005-2017

VENTETIDER OG FRISTBRUDD – VURDERING AV STATUS
FOR 2016 OG VIDERE PLANER FOR 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret tar redegjørelsen om status og videre planer for arbeidet med ventetider og
fristbrudd til orientering.
2. Styret berømmer de ansattes innsats i arbeidet med reduksjon i ventetider og
fristbrudd

006-2017

VESTRE VIKEN HF. STATUS FOR PLANLEGGING AV NYTT
SYKEHUS I DRAMMEN

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret konstaterer at det i løpet av høsten 2016 er utviklet tiltak som svarer opp
forutsetningen om at kostnadsrammen for nytt sykehus i Drammen skal tilsvare
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planforutsetningene på 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 2015). I tillegg kommer
tidligere godkjente kostnadsrammer for stråleterapi, ikke-byggnær IKT og kostnader
til tomteerverv.
2. Styret ber om at det forberedes til oppstart forprosjekt og at dette avpasses
tidsmessig til fremdrift tomteerverv.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektfasen
og etablere et eget prosjektstyre for videreføringen av prosjektet fra og med
forprosjektet.
4. Styret forutsetter at forprosjektet legges fram for styret til godkjenning før oppstart av
gjennomføringsfasen.
5. Styret legger til grunn at det sikres bred involvering fra ansatte og brukere i det
videre arbeidet med nytt sykehus i Drammen.
6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette nødvendige formelle
prosesser for erverv av tomtearealer. Det forutsettes at gjenstående supplerende
grunnundersøkelser gjennomføres før erverv besluttes.
Stemmeforklaring fra styremedlem Øverland:
Det er viktig at man i den videre planleggingen legger til grunn læring fra bl a Ahus og Østfold
når det gjelder dimensjonering og bemanning i forhold andel enerom

007-2017

NYTT SYKEHUS I DRAMMEN – ERVERV AV TOMT PÅ
BRAKERØYA

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a
Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å igangsette og gjennomføre
ekspropriasjon for erverv av tomt på Brakerøya, herunder søke Drammen kommune
om ekspropriasjon og inngå avtale med Drammen kommune om den praktiske
gjennomføringen av ekspropriasjonen.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere intensjonsavtaler med Eidos
Eiendomsutvikling AS og Rom Eiendom AS.
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008-2017

REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID
MED UTVIKLINGSPLANER

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret slutter seg til de føringene for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner som
er angitt i dokumentet “Strategier, planer og regionale føringer”.

009-2017

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, TØNSBERGPROSJEKTET.
FORPROSJEKTRAPPORT

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF tar forprosjektrapporten og vedtakene i styret i
Sykehuset i Vestfold HF til etterretning og godkjenner at Tønsbergprosjektet
videreføres til detaljprosjektering og utbygging. Det legges til grunn at den foreslåtte
kontraktsmodellen (IPD) gir nødvendig sikkerhet for at prosjektet kan realiseres
innenfor de rammer og målsettinger som er gitt, herunder en prosjektkostnad på
2 535 millioner kroner (2014-kroner).
2. Dersom den foreslåtte løsningen for helikopterlandingsplass ikke lar seg realisere,
skal ny helikopterplattform løses innenfor prosjektets kostnadsramme på 2 535
millioner kroner (2014-kroner).
3. Behovet for ikke-byggnær IKT skal konkretiseres, og en endelig plan for dette skal
legges frem for godkjenning av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.
Styringsrammen for ikke-byggnær IKT er 137 millioner kroner (2014-kroner).
4. Sykehuset i Vestfold HF må arbeide videre med å identifisere og realisere
gevinstene som følge av prosjektet, og det må utarbeides konkrete
gevinstrealiseringsplaner som kan følges opp. Det legges til grunn at resultat- og
likviditetsutviklingen fremover som minimum skal være i tråd med helseforetakets
innspill til økonomisk langtidsplan 2017-2020 og at nødvendig
produktivitetsforbedring i helseforetaket realiseres gjennom systematisk arbeid.
5.

Styret gir administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF fullmakt til å godkjenne
mandat for gjennomføringsfasen.
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010-2017

REVISJON AV PROSESS FOR RISKOSTYRING I DIGITAL
FORNYING

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen og tiltakene for oppfølging til etterretning.

011-2017

STIFTING AV LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

Styrets enstemmige
VEDTAK
1.

Styret vedtar å stifte Luftambulansetjenesten HF i henhold til vedlagte
stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av
revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Det regionale helseforetakets
administrerende direktør gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av
styret.

2.

Styret slutter seg til at Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest
RHF skal ha en eierandel på 20 prosent i Luftambulansetjenesten HF, mens
Helse Sør-Øst RHF skal ha en eierandel på 40 %.

3.

Som ledd i stiftelsen skyter hver av eierne (de fire regionale helseforetak) inn sin
andel av selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS
(selskapets eiendeler).

4.

Opprettelsen av Luftambulansetjenesten HF skjer i samarbeid med de øvrige
regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket
vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende
styrevedtak er fattet.

Stemmeforklaring fra styremedlem Svein Øverland:
I forbindelse med omgjøring av den selskapsrettslige statusen til Pasientreiser og
Luftambulansetjenesten og det økende antallet nasjonale selskapsdannelser i
spesialisthelsetjenesten, er det et behov for en helhetlig gjennomgang av hvordan
medbestemmelse skal ivaretas når de regionale helseforetakene samordner seg for å løse felles
oppgaver og der de eier virksomheter sammen. Det vises også til vedtakspunkt 6 i sak 74 i
november 2015, som også var ett felles RHF styrevedtak:». I samarbeid med de ansattes
organisasjoner og vernetjenesten foretas en gjennomgang av hvordan samarbeidsordningene
kan videreutvikles slik at de ansattes / tillitsvalgtes medvirkning i virksomheten til de regionale
helseforetakenes felles eide selskap kan ivaretas på en god måte.»
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012-2017

STIFTING AV PASIENTREISER HF

Styrets enstemmige
VEDTAK
1.

Styret vedtar å stifte Pasientreiser HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument,
som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte
foretaksavtale godkjennes. Det regionale helseforetakets administrerende direktør
gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret.

2.

Styret slutter seg til at Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest
RHF skal ha en eierandel på 20 prosent i Pasientreiser HF, mens Helse Sør-Øst
RHF skal ha en eierandel på 40 %.

3.

Som ledd i stiftelsen skyter hver av eierne (de fire regionale helseforetak) inn sin
andel av selskapet Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (selskapets
eiendeler).

4.

Opprettelsen av Pasientreiser HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale
helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt
være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er
fattet.

Stemmeforklaring fra styremedlem Svein Øverland:
Se tekst under sak 011-2017

013-2017

ORIENTERINGSSAK: ÅRSRAPPORT 2016 FOR
KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar konsernrevisjonens årsrapport for 2016 til orientering.

014-2017

ORIENTERINGSSAK: REVISJONSPLAN 2017 FOR
KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner revisjonsplan 2017.
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015-2017

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.

016-2017

ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer
 Styreleder orienterer
 Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. januar 2017
 Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 13. og 14. desember 2016
 Brev fra brukere av bassenget ved Diakonhjemmet sykehus
 Brev fra Dagheid Solholm vedrørende bassengtilbudet LHL
 Brev fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum

Temasak


Kvinnsland-utvalget v/administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Møtet hevet kl 1545
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Hamar, 2. februar 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Terje Bjørn Keyn

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:

Brukerutvalget
13.02.2017
14:00 – 18:00
Wergelandsgate 10,
Drammen, møterom Glitre 1
Toril Krogsund

Møteleder:

Tilstede:

Fra Brukerutvalget:
Anne Helene Lindseth, Toril Krogsund,
Arne Moe, Kjell Jensen, Lillemor
Sandberg, Rune Hansen Gunnerød, Torun
Viervoll, Heidi Hansen,
Fra pasient og brukerombudet:
Pasient og brukerombud i Buskerud AnneLene Egeland Arnesen
Fra administrasjonen:
Direktør Rune Abrahamsen (sak 11/17),
helsefagsjef Elisabeth Kaasa og
prosjektleder Berit Marie Flønæs (sak
12/17), spesialrådgiver Martin F. Olsen,
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær)

Referent:

Per-Erik Holo

Forfall:

Franck Tore Larsen, Aina Rugelsjøen

Agenda:
Godkjenning av innkalling og saksliste = OK
Godkjenning av referat fra møte 16. januar 2017
Videreføring av påbegynte saker:
03/17

Årsmelding fra Brukerutvalget for 2016
Vedtak: Det er ikke meldt om ønske om endringer i Brukerutvalgets Årsmelding – tidligere
utsendte utkast blir lagt til som vedlegg til HF’ets Årlige melding
Nye saker:

08/17

Presentasjon av nytt medlem av utvalget
Heidi Hansen (RIO) – ble ønsket velkommen til utvalget.

09/17

Direktøren har ordet v/Martin F. Olsen
Innspill i media vedr. Øyeavdelingen DS fra Blindeforbundet – dette blir fulgt opp med et
møte med Blindeforbundet.

10/17

Pasient- og Brukerombudet har ordet
v/ Anne-Lene Egeland Arnesen


Pasient på Drammen sykehus med påvist MSRA hvor dette ikke ble «tatt tak» i -





11/17

rutinene ble ikke fulgt.
Påstand om manko på rullestoler/rullatorer ved Drammen sykehus – blir fulgt opp
ECT-behandling – her har det vært meldt redusert kapasitet på Blakstad.
o Martin forhører med klinikk for psykisk helse og rus, og gir BU en
tilbakemelding på hva hvilken plan som klinikken har for å sikre tilbudet.
Femsifret telefonnummer – koster pasientene «mye» å bruke dette. Har hatt dette
fra 2013. Innringer må betale, VVHF «tjener» ikke på dette. Kost avhenger av
teleoperatør. I 2016 fikk 80 % svar innen 30 sekunder. Gjennomsnitt ventetid = 22
sekunder. De fleste blir satt videre. Disse kan ringes direkte. Pasientreisekontoret
har eget femsifret nummer – det er her det har vært henvendelser om lang
ventetid, og det gjenstår å svare ut dette.

Utviklingsplan for Vestre Viken
v/direktør Rune Abrahamsen
Strategi og utviklingsplan 2035 ble fremvist - se vedlegg.
Vedtak: Brukerutvalget deltar med en person i styringsgruppa, som referansegruppe og
der det er relevant – i arbeidsgrupper.

12/17

Brukermedvirkning i pasientsikkerhetsprogrammet «Trygg utskrivning»
v/helsefagsjef Elisabeth Kaasa og prosjektleder Berit Marie Flønæs
Utskrivingsprosessen og tanker rundt denne ble presentert – se vedlegg
Vedtak: Det vil være aktuelt for Brukerutvalget å delta i læringsnettverk og på
fokusgruppeintervjuer

13/17

Årlig melding 2016 for Vestre Viken
v/spesialrådgiver Martin F. Olsen – se vedlegg
Utkastet til HF’ets Årlige melding ble gjennomgått (lå ved møteinnkallingen)
Vedtak: Brukerutvalget tar Årlig melding til orientering.

14/17

Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker
 I etterkant av at møteinnkalling m/vedlegg ble sendt ut, er det kommet innspill fra
Kjell og Lillemor vedrørende brukerundersøkelser – fra KKU KS. Innspill legger ved.
 Det ble uttrykt bekymring over at flere kommuner i kraft av samhandlingsreformen
gir inntrykk av det er utfordrende å overta oppgaver fra psykisk helse og rus i
spesialisthelsetjenesten. Orientering ved Kjell.
 Tilbakemelding fra Forskningsutvalget v/Anne Helene – legges ved møtereferatet.
Eventuelt
 «Hysj»-kampanjen: DS skal ha strategimøte to + fre. Toril er bedt om å si noe om
denne.
 Kjersti Vanberg ønsker informeres om status Kommunikasjonsprosjektet på Bærum.
o Vedtak: Kjersti inviteres til neste møte.
 Ny klinikkfordeling – se vedlegg

Referat Hovedarbeidsmiljøutvalget Vestre Viken 14.02.17
Sted: Wergelands gate 10. Møterom: Glitre 1 Tid: kl. 08.00 – 10.00
Tilstede:
Arbeidsgiverrepresentanter:

Arbeidstakerrepresentanter:

Nils Fredrik Wisløff
Marit Lund Hamkoll
Per Bleikelia
Ørjan Sandvik
Kirsten Hørthe
Narve Furnes
Line Spiten
John Egil Kvamsøe
Tom Henri Hansen

Gry L. Christoffersen
Med møterett uten stemmerett:

Dessuten møtte:
Agenda

Joan Sigrun Nygard
Anita Haugland Gomnæs

Roald Brekkhus, Synergi Helse
Henning Brueland
Karin Ask-Henriksen
Hilde Skredtveit Moen

Ingvild Nytun Jensen ved orientering om AML-brudd
Cecilie Aronsen Holtan ved fremlegg av sak 04/2017

Godkjenning av innkalling og agenda – godkjent

Godkjenning av referat fra 6. desember 2016 – godkjent

Eventuelt – ingen saker til eventuelt
Orienteringer

Orientering fra bedriftshelsetjenesten v/Roald Brekkhus
BHT har gjennomført følgende oppdrag:
Kongsberg: Helseprofiltester. Helsefremmende Kongsberg.
Drammen: Oppfølging av ansatte med helseplager og gravide.
Ringerike: Workshop forflytningsteknikk, oppfølging av gravide og undervisning i
forflytningsteknikk.
Bærum: Oppdatering av aktivitetsplaner på avdelinger.

KMD: Inneklimakartlegging Mikrobiologi, Drammen. Fuktskader og temperaturutfordringer.
Tiltak er anbefalt. Fuktskader må saneres.
PHT: Forflytningskurs for seksjonsinstruktører.
PHR: Oppfølging av ansatte med helseplager og gravide. Bistand i kartlegging av fuktskader og
prøvetaking etter muggsopp på Alderspsykiatrisk døgnseksjon.
BUPA: Bistand ved vurdering av fysisk utforming av lokaler i Rådhusgata i Drammen.
Lydoverføring, landskap og møteplasser. Rapport er utarbeidet og oversendt arbeidsgiver.

Inneklima er en utfordring for mange. Klinikkdirektør i Klinikk for intern service (KIS) bekreftet
at det er rutiner for oppfølging av funnene.

Orientering fra FHVO v/Anita Haugland Gomnæs
Samling for vernetjenesten er avholdt i Bærum. Tema var HMS og pasientsikkerhet og
samarbeid med pasientombud.
Første runde med utvikling av verneombudene er gjennomført, og 3 bolker gjenstår i år.
Opplæringen skjer i regi av HSØ. Videre følger opplæring av alle verneombud internt i Vestre
Viken.

FHVO ytret ønske om at plan for fornying av senger fremmes som sak til HAMU. Dette på
bakgrunn av tilbakemeldinger om sykefravær relatert til håndtering av senger. Klinikkdirektør i
KIS informerte om at de har hatt en ambisjon om å bytte 10 % av sengene, men dette må sees i
lys av økonomisk langtidsplan og andre prioriteringer.

Orientering om AML-brudd v/ Ingvild Nytun Jensen
Vedlagt oversikt ble presentert.
Sammenlignet med andre helseforetak i Helse Sør-Øst ligger Vestre Viken høyt på AML-brudd.
Det er flest brudd grunnet samlet tid per dag, ukentlig arbeidsfri og antall søndager på rad.
Arbeidsplaner innebærer brudd som gjør at Vestre Viken allerede har brudd i kommende
måneder.

Det var enighet om at man finne ut hva som ligger i bruddene, og gjøre grep ved alvorlige brudd
som kan gå utover ansattes helse. Per nå registreres mange av bruddene med årsak «annet» og
«tom». Sistnevnte skyldes at det ligger brudd i vaktplanene.
Det ble fremhevet at lokal oppfølging er avgjørende og må sees i sammenheng med
pasientsikkerhet. Administrerende direktør bemerket at reduksjon av AML-brudd bør være
fokus i 2017.

Orientering sykefraværsstatistikk v/Guro Norheim
Det totale sykefraværet i 2016 ble (per februar 2017) 7,4%. Det er mulig at endelig resultat blir
høyere da fraværsprosent for de siste måneder som regel øker grunnet sen registrering av
fravær. I 2. og 3. kvartal lå sykefraværet relativt stabilt rundt 7% frem til oktober 2016. Det økte
da i alle klinikker. Denne økningen bør sees i lys av meldinger om en tidligere influensasesong
og omgangssyke. Økningen gjelder imidlertid både korttids- og langtidsfravær.

Totalt fravær per klinikk ble presentert. Kongsberg Sykehus har lavest totalt sykefravær på
5,8%. Prehospitale tjenester har hatt en betydelig nedgang fra 2014 - 2016. Totalt har
korttidsfraværet økt fra 2014 til 2016, mens langtidsfraværet er redusert. Korttidsfraværet har
økt i samtlige klinikker, mens langtidsfraværet er redusert ved fem av klinikkene.

Referater fra klinikk AMU
I referat fra AMU RS ble det bedt om at definisjon av alvorlige AML-brudd blir fremmet som sak
til HAMU.

Sekretær informerte om at arbeidsutvalget i HAMU hadde respondert på anmodningen fra AMU
RS. I svaret ble det vist til HAMU- sak 23/2016 av 6. desember, og den prosess som er beskrevet
med hensyn til videre arbeid for å redusere antall AML - brudd. Det ble påpekt at vurderingene
av hva som er utfordringene lokalt, og hva som defineres som alvorlige brudd, vurderes av den
enkelte leder. Arbeidsutvalget ga tilbakemelding om at når arbeidet med å redusere antall AMLbrudd har kommet noe lengre, og man har flere erfaringer, kan det på ny vurderes om det er
aktuelt å fremme en sak om temaet.
Administrerende direktør påpekte at en slik forespørsel skal fremmes til HAMU med forslag til
vurdering, slik at HAMU, ikke arbeidsutvalget, kan avgjøre om det skal fremmes som sak.
Det ble i den forbindelse påpekt et behov for avklaring av arbeidsutvalgets myndighet og rolle.

Nye saker

01/2017 Årsrapport HAMU v/Henning Brueland
Etter Arbeidsmiljølovens § 7-2(6) skal arbeidsmiljøutvalget hvert år avgi rapport over
virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Det ble fremlagt Årsrapport
fra Hovedarbeidsmiljøutvalget i Vestre Viken i 2016.
Det ble påpekt at orienteringssakene mangler i oversikten.

Vedtak
Hovedarbeidsmiljøutvalget godkjenner årsrapporten for 2016 i henhold til saksfremlegget og
vedlagte dokument.
02/2017 Årsrapport HMS 2016 v/Henning Brueland
Gjennomgangen av HMS systemet i Vestre Viken viser at foretaket har et system som ivaretar
kravene i internkontrollforskriften. De fagansvarlige avdelingene følger opp sin del av arbeidet.
HMS rapporteringen viser allikevel at det er rom for forbedringer i bruken av systemet og
oppfølgingen av HMS-arbeidet enkelte steder i organisasjonen. HMS-avdelingen vil ta initiativ til
et samarbeid med klinikkene for en kartlegging av oppfattelsen av HMS-systemet, og hvordan
det brukes i praksis. Målet er å gjøre systemet bedre, samt forbedre bruken ute i organisasjonen.
Fraværsskadefrekvens, lukkerate HMShendelser og aktive handlingsplaner ble presentert. Det
ble bemerket at det er for få antall enheter som har aktive handlingsplaner, spesielt med tanke
på at HMS-runder har vært et krav i flere år. HMS-avdelingen vil ta initiativ til et samarbeid med
den enkelte klinikk for å se på hvordan resultatoppnåelsen kan økes.

Det ble videre vist til saksfremlegg med vedlagt årsrapport for fremstilling av øvrige områder
innen HMS-systemet.
Vedtak
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar Årsrapporten HMS for 2016 til orientering.

03/2017 Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2017 v/Karin Ask-Henriksen
Det er utarbeidet overordnede prinsipper for gjennomføring av hovedferieavviklingen 2017.
Klinikkenes evalueringer av hovedferieavviklingen 2016 er lagt til grunn, og prinsippene er
drøftet med foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud.
Klinikkene har funnet sin måte å gjennomføre ferieavviklingen på, og det er ikke foreslått store
endringer. For enheter som har inneliggende pasienter og/eller døgnkontinuerlig drift,
anbefales det at ferien avvikles over 12 uker: Fra og med mandag 12. juni (uke 24) til og med
søndag 3. september (uke 35). Klinikkdirektørene må gjøre en individuell vurdering av hva som
er mest hensiktsmessig for den enkelte klinikk.

Klinikkene skal ha et forsterket fokus på arbeidstidsbestemmelsene, slik at antall brudd blir så få
som mulig. Det er ikke anledning til å planlegge driften med brudd.

Det ble gitt innspill om at Vestre Viken bør ha et system for risikovurdering av ferieavvikling og
bemanningsplaner.
Vedtak:
HAMU tar saken til orientering.

04/2017 Optimalisering av eiendomsdrift v/Cecilie Aronsen Holtan
Det ble vist til saksfremlegg og vedlagt sluttrapport som beskriver arbeidsgruppens metodikk og
tilnærming, samt anbefalt løsning og skisserte forbedringsområder.

Arbeidsgruppen anbefalte å beholde dagens sentrale modell som en del av KIS. Det ble
imidlertid påpekt en rekke forbedringsområder knyttet til dagens organisasjonsmodell.
Forbedringsområdene er bl. a kommunikasjon- og samarbeidsstrukturer mot klinikkene,
arbeidsmiljøforhold og tydeliggjøring av rolle, ansvar og grensesnitt..

Sluttrapporten ble behandlet i administrerende direktørs ledergruppe 29.11.2016 som en
orienteringssak. Videre ble saken drøftet med hovedtillitsvalgte/hovedverneombud den
12.01.2017 for å sikre innspill på anbefalt løsning. Administrerende direktør har bedt
klinikkdirektør i KIS om å følge opp tilrådningene i rapporten med tiltak. Forbedringene skal
skje i linjen. Klinikkdirektør i KIS informerte om at rapporten gir et godt grunnlag for å jobbe
videre, og at dialog med de involverte vektlegges. Det opprettes en referansegruppe som de kan
sparre med i videre prosess.
Vedtak
HAMU tar saken til orientering.

05/2017 Oversikt eksterne tilsyn v/Henning Brueland
Vestre Viken rapporterer tertialvis gjennomførte eksterne tilsyn og avvik til Helse Sør-Øst og til
Vestre Vikens styre. Det er gjennomført 15 eksterne tilsyn i 2016.

Det ble opplyst om feil tall i saksfremlegget i oversikt over totalt antall tilsyn i 2016. Korrekt
antall tilsyn er henholdsvis 2 fra Statens strålevern, 24 fra Kommunalt brannvesen, 1 fra
Arbeidstilsynet og 3 lokale El-tilsyn.

Statens Strålevern har varslet tilsyn ved nukleærmedisinsk avdeling ved Drammen Sykehus.
Øvrige saker er lukket og avsluttet.
Vedtak
HAMU tar saken til orientering.

06/2017 Tilgang til rapport fra medarbeiderundersøkelsen v/Guro Norheim
I HAMU 06.12.16 ble det ved fremlegg av sak 25/2016 om medarbeiderundersøkelsen 2016, stilt
spørsmål om alle resultater kan gjøres tilgjengelige for alle ansatte på Intranett. Det er gjort en
vurdering i forhold til undersøkelsen som ble gjennomført høsten 2016, og videre praksis.

Vedrørende medarbeiderundersøkelsen 2015. Fokus på lokalt forbedringsarbeid i gjennomgang
og oppfølging vektlegges, og det ble på denne bakgrunn anbefalt at resultatene fra
medarbeiderundersøkelsen 2016 ikke gjøres tilgjengelig på Intranett nå.
Vedrørende ny felles undersøkelse – pasientsikkerhetskultur, medarbeidertilfredshet og HMSgrovkartlegging. Spørreskjema, rapport og oppfølgingsrutine knyttet til ny undersøkelse er ikke
endelig avklart. Det ble derfor anbefalt at det gjøres ny vurdering av tilgjengelighet til rapport
når dette foreligger.
Arbeidstakerrepresentanter anmodet om å tone ned at det er et øyeblikksbilde da dette kan
oppfattes som bagatellisering i seksjoner med dårlige resultater. Det ble videre oppfordret til å
delta i utformingen av den nye undersøkelsen.
Vedtak
HAMU tar saken til orientering og ber om at saken følges opp med ny vurdering i forkant av
gjennomføring av ny medarbeiderundersøkelse.

07/2017 Årsrapport 2016 – Bedriftshelsetjenestens aktiviteter v/ Roald Brekkhus
Årsrapport fra bedriftshelsetjenesten ble gjennomgått.
Vedtak
HAMU tar årsrapporten fra bedriftshelsetjenesten til orientering.

08/2017 Representasjon og møteplan 2017 v/ Nils Fredrik Wisløff
Saken skulle vært behandlet i desember 2016, men ble utsatt.
Møteplan og representasjon ble godkjent. Line Spiten er leder av HAMU fra og med april 2017.
Joan Sigrun Nygard er nestleder.

Vedtak
Møteplan HAMU vedtas i henhold til vedlagt forslag.

Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Sentralt kvalitetsutvalg
14.februar 2017
10.00-11.45
Glitre 1-2
Nils Fredrik Wisløff

Referent:

Aud Holsether

Saksnr.
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017

05/2017
06/2017

Tilstede: Nils Fredrik Wisløff, Marit Lund
Hamkoll, Halfdan Aass, Hilde S Moen,
Britt Elin Eidsvoll, Jardar Hals, Narve
H. Furnes, Stein-Are Agledal, Hans
Martin Lie (for Inger Lise Hallgren),
Per Skaugen Bleikelia, Kirsten Hørthe,
Torkil Clemetsen, Elisabeth Kaasa,
Anne-Lene Egeland Arnesen, Mette
Walberg, Anita Haugland Gomnæs,
Observatør: Hanne Juritzen, Henning
Brueland,
Forfall:
Ylva Sandness, Inger Lise Hallgren,
Toril Krogsund, Anne Helene
Lindseth,

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Godkjenning av referat og innkalling
Vedtak: Referat og innkalling godkjennes
Kvalitets og styringsindikatorer v/Halfdan Aass
Presentasjonen ble gjennomgått og kommentert på møte
Vedtak: Tas til orientering
Oversikt eksterne tilsyn v/ Halfdan Aass
Vedtak: Oversikten tas til orientering
Fall hendelser i Synergi v/Bente Monsen
Det registreres mange fall i avvikssystemet Synergi. Fallforebyggende tiltak er
iverksatt ved alle sengeposter. Inngår som ledd i pasientsikkerhetsprogrammet
Vedtak: Tas til orientering
Trygg utskrivning
Utsatt
Ny forskrift i ledelse og kvalitetsforbedring v/Hilde S Moen
Ny forskrift ble gjennomgått. Det er bebudet en veileder fra Helsedirektoratet i
mars.
Vedtak: Tas til orientering

•
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HELSE • • • SØR·ØST
PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF
Onsdag 15. februar 2017 klokken 11 :00 ble det avholdt foretaksmøte i V es tre Viken HU i Clarion
I lotcl & C ngrcss Oslo 1\irp ort, Jardcrmocn. føtct ble gjennomført som felles foretaksmøte
for helse foretakene i JIclsc Sør-Øst.

Dagsorden:
1.

2.
3.
4.

Foretaksmøtet kon stitueres
Dagsorden
Oppdrag og bestilling 2017
l ~nclringcr i Yecltektcnc

Til stede var:
I lclsc Sør-Øst RI IF 100 % eier av foretaket, representert ved styrcleclcr 1\ nn -Kristin Olsen, som
også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RI JF:
Administrerende direktør Cathrine 1\1. Lofthus
Konscrnd.ircktør .Atle Brynestad
Direktør styre- og eicroppfølging Tore Robcrtscn, som også førte protokollen
Fra styret i cstre Viken møtte:
tyrclcclcr Torbjørn J\l mlid
Tcstlcdcr Ingeborg Sivertsen
Styremedlem Harald Bergan
Styremedlem John Egil l(,·amsøc
Styremedlem l inc Spiren
Styremedlem Geir K< re trømmcn
tyrcmcdlcm Hildur Horn Øicn

l tillegg møtte fra administrasjonen i V es tre ikcn:
J\dmin..istrcrcndc d.ircktør I Tils hcdrik ~ i løff
Foretakets re isor var varslet i samsvar med hclscforctakslovcn.
Riksrcvi jonen var ,·a rslct i samsvar med riksrcvisjonslovcn.

Sign.:

oko

.\KO

T.\

Protokoll fra foretaksmote i \ "es tre \ 'iken !JF 15. februar 2017 Side l av 4

•
•

HELSE • • • SØR·ØST
Sak 1:

Foretaksmøtet konstitueres

Styrcledcr Ann-Kristin Olsen ønsket, som ø,·erstc eiermynd ighet og møteleder, Yelkonu11en. I Jun
spurte om det var merknader til innkallingen . Det Yar ingen merknader til innkallingen .
Styreleder Torbjørn 1\ lmlid ble valgt til å underskrive protokollen sammen med mø teleder.

F oretak sm ø te t vedtok:
Innk allingen god~jent1e.r. l•oretak.rmolel er loiJiig .ra!l.

Sak 2:

Dagsorden

Styreleder 1\ nn-K.ristin Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det
var ingen merknader til dagsorden .

Fore taksmøtet vedtok:
Dag.rorden god~jenne.r.

Sak 3:

Oppdrag og bestilling 2017

Det ble gitt en kon generell gjennomgang av oppdrag og bestilling 201 7.
Oppdrag og bestilling 201 7 er utarbeidet a Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i de
styringsbudskapene det regionale helseforetaket er gitt fra Helse- og omsorgsdcpartementet i
oppdragsdokument 201 7 og foretaksmø teprdtokoll datert 1O. januar 201 7. Det er også
innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helscforetaket, regionale
strategier og lignende.
Mange av styringsbud ka pene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging
uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder st:yringsbudskap som må betraktes
som systemkrav og som forventes å inng, i virksomhetsstyringen, samt krav/ oppdrag om ikke
er gjennomført som forutsatt. el om det ikke tilles krav om rapportering for disse områdene
,-il status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Ø st RHF i den faste oppfølgingen av
helseforetaket.
J oppdrag og bestilling 201 7 er det lagt vekt på at styringsbudska pene kal fremstilles samlet, slik
at oppfølging og rapportering blir så o ersiktlig som mulig. Helse, ør-Øst RHF vil følge opp
styringsbudskap under Mål 201 7 i de fa ste oppfølgings møtene med estre Viken HF. estre
Viken I JF skal også følge opp st:yringsbudskapene under /J ndre oppga/ler 201 7.
Virksomheten ska l innrettes med sikte på å nå følgende overordnede m ål:
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

2. Prioritering av ps ykisk helsevern og tverrfagl_ig spe ialisert rusbehandli ng
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
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HELSE • • • SØR-ØST
Dette skal skje innenfor de re ·sur er som blir stilt til r, dighet.
Styret i estre Viken HF er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i
oppdrag og bestilling 2017 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som
gjelder.

F ore tak sm ø tet vedtok:
Oppdrag og bestilling 2017 gjøres gjeldende for Ves/n' Viken ill ·:

Sak 4:

E ndringe r i vedtektene

I henhold til hclseforetak loven
foretaksmøtet.

12 og vedtektene

17 skal endringer i vedtektene fastsettes av

Det gjøres et tillegg i vedtektene 11 Låneopptak slik at det framgår at alle OPS-avtalcr må
forelegges foretaksmøtet og innpasses statens rammeverk for OPS-prosjekter.

11 Låneopptak endres fra :
« Ves/Jl? Viken f1F kan ikke oppta lån fra and1l? enn l fe/se S or-Øst Rf 11 •: hvmllfelle låneopptak skal
god~jennes m; s()'ll?t i l le/se S or-Øst RI l7 ·:
Veslll? Viken l TF gis anledning til å inngå finansielle leiea!Jialer i tråd med den til enhver tid gjeldende
1'inamslrategi fas/sa/1 m; S()'ll?l for l fe!J·e S or-Øst Rl/F 1··inamielle leiecltllaler skal god~jennes m; l fe/seS orØst Rf 11 ·: 1'inansielle leiem;!aler med kontrakls!;erdi l 00 millioner kroner eller mer må i til/eoggod~jennes a11
.foretaksmolel for l fe/se S or-Øst RI Tl-'. »
Til ny 11
Lån eopptak
« Ves!Jl? Viken l W kan ikke oppta lån )i-et and!l? et/Il l le/se Sor-Øst RI W h/;enllfelle låneopptak skal
god~jennes m; s!J!d i L/else Sor-Øst RI W

Veslll? Viken Ill' ois anlednino til å inngå finansielle leieci/Jialer i tråd med den til enhver/id gjeldende
1'inansslrategi faslsa/1 a/) S!J'Il?l for r le/se s or-ØstE //F Finamielle leieavtaler skal ood~jenne.r a/) L/else Sor0.rt Rf 11 ·: 1'inansielle leiemJ/aler med kontraktsverdi 100 millioner kroner eller mer må i tillegg godkjennes at;
fontakslJJOiel for/le/se Sør-Øst RllF.
/l/le OPS-avtaler må fo!l?legges.fo!l?laksmolel o<g innpas.res .ria/em rammeverk for OPS -proyekte1: »
Foretaksmø te t vedtok:
Vedtektenefor Vesln Viken l fl ' endm,jf)im;/agtefonlao.

Sign .:
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HELSE • • • SØR· ØST
lø tet ble hevet klokken 11 :30.
Gardermoen 15. februar 2017 .

Sign.:
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Vedtekter
for
Vestre Viken HF
(Vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.)

§1

Navn
Helseforetakets navn er Vestre Viken HF.

§2

Eier
Vestre Viken HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF.

§3

Hovedkontor
Vestre Viken HF har sitt hovedkontor i Drammen kommune.

§4

Formål
Vestre Viken HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester
til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og
etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning og andre tjenester som
står i naturlig sammenheng med dette.
Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av Helse Sør-Øst RHF vil Vestre Viken HF bidra til
at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs geografiske
område.

§5

Helseforetakets virksomhet
Vestre Viken HF skal videreføre de plikter og ansvarsområder virksomhetene Sykehuset
Buskerud HF, Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF samt Buskerud-delen
av Blefjell sykehus HF som ble innlemmet i Vestre Viken HF hadde på
etableringstidspunktet for Vestre Viken HF.
Ansvarsområde for Vestre Viken HF omfatter område- og lokalsykehusfunksjoner, jf.
spesialisthelsetjenesteloven. Dette innebærer også at Vestre Viken HF skal drive forskning,
undervisning og rådgivning.
Vestre Viken HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og
helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.
Virksomheten skal drives med sikte på å nå nasjonale helse-, forsknings- og
utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetninger innenfor de mål,
resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instrukser, avtaler, beslutninger
truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene.
Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.
Vestre Viken HF skal drive:
•
•
•
•

helsefremmende og forebyggende arbeid
helsemessig og sosial beredskap
rehabilitering og habilitering
somatisk helsetjeneste
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•
•
•
•
•

psykisk helsevern
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere
laboratorie- og radiologiske tjenester
syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste
andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål

Hovedoppgavene som Vestre Viken HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og
fremme:
•
•
•
•
•

pasientbehandling
utdanning av helsepersonell
forskning
opplæring av pasienter og pårørende
utvikling av medisinsk metode, praksis, pleie og kompetanseutvikling

Vestre Viken HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås
hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Vestre Viken HF skal også bidra til samarbeid
med andre helseforetak, universiteter og høgskoler.
Vestre Viken HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og
veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et
helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere
som blant annet det statlige barne- og familievern, samt i forhold til øvrige aktuelle statlige
ansvarsområder.
§6

Foretaksmøtet
Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av februar måned hvert år der styrings- og
prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastlagt. Videre avholdes
foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for behandling av årsregnskap,
årsberetning og årlig melding som omtalt i § 14, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet
ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Sør-Øst RHF.

§7

Styre
Vestre Viken HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil fem
medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
I tillegg velger de ansatte inntil tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med
utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de
ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger
med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller
oppsigelse av tariffavtaler.
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder,
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.
Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og
de utfordringene helseforetakene står overfor.
Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til
kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd.
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§8

Daglig leder
Vestre Viken HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

§ 8 a Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende
ansatte
Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal Vestre Viken HF følge "Retningslinjer for lønn og
annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel", fastsatt av Næringsog fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Retningslinjene kan utformes strengere
og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men skal ellers ikke fravikes.
Vestre Viken HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i
årsregnskapet.
Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, herunder:
•
•
•

retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for
det kommende regnskapsåret
en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående
regnskapsåret
en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret
det foregående regnskapsåret

Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er
fulgt opp i underliggende virksomheter.
Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a i
foretaksmøtet som avholdes i Vestre Viken HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises
til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.
§9

Opphevet 13. februar 2014.

§ 10 Salg av foretakets faste eiendommer
Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Vestre Viken
HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10.
Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under
10 millioner kroner.
§ 11 Låneopptak
Vestre Viken HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle
låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF.
Vestre Viken HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til enhver tid
gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Finansielle leieavtaler skal
godkjennes av Helse Sør-Øst RHF, Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi 100 millioner
kroner eller mer må i tillegg godkjennes av foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF.
Alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og innpasses statens rammeverk for OPSprosjekter.
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§ 12 Universitetenes og høyskolenes rettigheter
Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, påse at universiteters og høyskolers rettigheter og
interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt og at sakene belyses
tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene.
Vestre Viken HF skal videreføre de plikter virksomheter som ble innlemmet i Vestre Viken
HF hadde ovenfor universiteter og høyskoler på etableringstidspunktet for Vestre Viken
HF. Dette omfatter også alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke
foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, herunder rettigheter som
fremgår av avtaler samt vilkår for bevilgninger og lignende.
§ 13 Medvirkning fra pasienter og pårørende
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant
annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges
ved meldingen til Helse Sør-Øst RHF, jf. vedtektenes § 14. Styret må også påse at samiske
organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i
helseregionen blir hørt.
§ 14 Melding til Helse Sør-Øst RHF
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets
plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år.
Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i
virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Sør-Øst
RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Sør-Øst RHFs
plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års
statsbudsjett.
Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi
beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den
helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene
og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene,
med forslag til finansiering.
Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk
kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til
Vestre Viken HFs plandokument.
§ 15 Arbeidsgivertilknytning
Vestre Viken HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.
§ 16 Kontaktmøter med kommuner o.a.
Vestre Viken HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt
område to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante
interessenter i foretakets område.
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§ 17 Endring av vedtektene
Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Vestre Viken HF, jf.
helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom
dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.
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